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Koncepce řízení činnosti reprezentačních družstev basketbalu 
 

  1. Jmenování trenéra reprezentačního družstva (RD) 
  2. Sestavení realizačního týmu (RT) 
  3. Plán přípravy a hráčské obsazení RD 
  4. Zprávy o průběhu přípravy RD 
  5. Hodnocení účasti RD na akci FIBA 
  6. Komunikace RD 
 

 
 
1. Jmenování trenéra RD 
 
1.1. Trenéra RD dospělých a mládeže navrhuje výbor Sdružení basketbalových trenérů 

(SBT) na základě výběrového řízení (při výběrovém řízení na trenéra RD mládeže je 
doporučena účast trenéra RD dospělých). Vypsání výběrového řízení, s příslušnými 
podmínkami, zajišťuje sekretariát ČBF ve spolupráci s výborem SBT. 
 

1.2. Trenér RD musí splňovat minimální kvalifikační předpoklady pro vedení družstva dle 
Trenérského řádu – musí být držitelem trenérské licence „A“. 
 

1.3. Trenéra navrženého výborem SBT schvaluje výbor ČBF. 
 
1.4. V mimořádných a zdůvodněných případech může výbor ČBF rozhodnout o odvolání 

trenéra RD. 
 
1.5. Po ukončení trenérské smlouvy (zpravidla po akci FIBA) může výbor SBT navrhnout 

výboru ČBF prodloužit vybraným trenérům RD smlouvu bez nutnosti vypisovat nové 
výběrové řízení. 

 
 
2. Sestavení RT 
 
2.1. Trenér RD nejpozději do 1 měsíce po svém jmenování předkládá výboru SBT návrh na 

obsazení místa svého asistenta (případně asistentů) a dalších členů RT (vedoucí 
družstva, lékař, masér, případně i další).  

  
2.2. Každý asistent trenéra musí být držitelem trenérské licence, alespoň jeden z členů RT 

musí ovládat základy anglického jazyka (ústní i písemný projev).  
 
2.3. Složení RT příslušného RD předkládá výbor SBT ke schválení výboru ČBF. 
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2.4. Trenér RD má právo provést kdykoliv v průběhu přípravy RD jakékoliv změny v RT. 
Návrh těchto změn předkládá trenér RD výboru SBT, který je následně předloží ke 
schválení výboru ČBF.  

 
2.5. V mimořádných a zdůvodněných případech může výbor ČBF rozhodnout o odvolání 

asistenta trenéra, případně dalších členů RT. 
 
 
3. Plán přípravy a hráčské obsazení RD 
 
3.1.  Trenér RD nejpozději do 1 měsíce po svém jmenování předkládá výboru SBT návrh 

plánu přípravy RD na nejbližší akci FIBA. Při sestavování plánu přípravy, včetně jeho 
ekonomického zabezpečení, trenér RD úzce spolupracuje s generálním sekretářem 
ČBF a členem výboru SBT – koordinátorem mužských resp. ženských RD. Plán 
přípravy musí obsahovat: 

• Výchozí seznam potenciálních hráčů resp. hráček RD 
• Rámcové termíny a navrhovaná místa konání jednotlivých VT a MT 
• Základní cíle jednotlivých VT a MT 
• Termín konání akce FIBA 

 
3.2.  Plán přípravy příslušného RD předkládá výbor SBT ke schválení výboru ČBF. 
 
3.3. Trenér RD nejpozději 1 měsíc před termínem odevzdání na FIBA předkládá výboru 

SBT širší nominaci 24 hráčů resp. hráček na akci FIBA (OH, MS, ME) s vyznačením 
užší nominace 15 – 16 hráčů resp. hráček (u výběru pro univerziádu se předkládá 
pouze užší nominace).  

 
3.4. Konečná nominace na akci FIBA je plně v kompetenci trenéra RD, který je plně 

odpovědný za koordinaci této nominace s generálním sekretářem ČBF, členem výboru 
SBT – koordinátorem mužských resp. ženských RD a ostatními trenéry RD. 

 
 
4. Zprávy o průběhu přípravy RD 
 
4.1.  Trenér RD předkládá průběžně výboru SBT a klubovým trenérům hráčů resp. hráček 

zprávy o průběhu přípravy RD, a to souhrnně vždy za každý uplynulý měsíc. Zpráva, 
kterou je trenér RD povinen předložit vždy do 10. dne měsíce následujícího, musí 
obsahovat: 

• Místa a termíny jednotlivých VT resp. MT 
• Složení RT na jednotlivých VT resp. MT 
• Seznam pozvaných, omluvených, neomluvených a zúčastněných hráčů resp. 

hráček na jednotlivých VT resp. MT 
• Rámcová náplň jednotlivých VT resp. MT 
• Přehled zranění, ke kterým došlo v průběhu jednotlivých VT resp. MT, a 

způsob jejich řešení (lékařskou dokumentaci uchovávat) 
• Výsledky přípravných zápasů 
• Celkové hodnocení daného bloku přípravy 
• Poznatky, náměty a doporučení pro ČBF a klubové trenéry  
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5. Hodnocení účasti RD na akci FIBA 
 
5.1.  Hodnocení účasti RD na akci FIBA předkládá trenér RD výboru SBT nejpozději 1 

měsíc po ukončení této akce. Hodnocení musí obsahovat tyto informace: 
• Místo a datum konání 
• Přehled výsledků RD, konečné pořadí 
• Statistické ukazatele RD a jednotlivých hráčů resp. hráček 
• Hodnocení herního výkonu RD 
• Postřehy z herního výkonu ostatních družstev 
• Přehled zranění, ke kterým došlo v průběhu akce FIBA, a způsob jejich řešení 

(lékařskou dokumentaci uchovávat) 
• Hodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů resp. hráček RD 
• Hodnocení práce RT 
• Poznatky, náměty a doporučení pro další činnost (informace pro ČBF, klubové 

trenéry, celou basketbalovou veřejnost) 
 
5.2. Hodnocení je po projednání ve výboru SBT předáno s připomínkami a případnými 

doplňujícími návrhy a sděleními výboru ČBF ke konečnému hodnocení a přijetí. 
 
5.3. Trenér RD, jeho asistent, případně jiný člen RT (např. kondiční trenér) je povinen, 

v případě žádosti výboru SBT, vystoupit po ukončení daného reprezentačního bloku 
jako lektor na některém z celostátních trenérských seminářů.  

 
 
6. Komunikace RD 
 
6.1.  Trenér RD je, zpravidla prostřednictvím vedoucího družstva, plně odpovědný za 

pravidelnou komunikaci s ČBF (výbor ČBF, výbor SBT, sekretariát ČBF, ostatní 
trenéři RD) a basketbalovými kluby (organizační pracovníci, trenéři) jednotlivých 
hráčů resp. hráček.  

 
6.2. Trenér RD je povinen oznámit ČBF a basketbalovým klubům jednotlivých hráčů resp. 

hráček kontaktní e-mailovou adresu, kterou bude možno používat pro komunikaci 
s RT příslušného RD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno výborem ČBF dne 14. dubna 2011 


