
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 22. října 2012 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
 
Host 
Kaprálek 
 
K bodu 4 
Michael Kruk a René Štěpánek (vedoucí družstva – trenéři RD 3x3) 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF ponechat Jiřího Bártu pro sezónu 2012/13 
ve funkci trenéra RD juniorek U18.  

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí Miroslava Marka pokračovat v sezóně 2012/13 
v trenérském působení u RD mužů U20. Vzhledem k termínové kolizi ME 2013 mužů 
U20 s Univerziádou 2013 je však tím pádem znemožněno jeho pokračování u 
akademického výběru mužů a proto V SBT pověřuje Jana Ulrycha oslovením 
vytipovaných kandidátů na tuto pozici. 

- V SBT pověřuje Miroslava Volejníka oslovením vytipovaných kandidátů na pozici 
trenéra akademického výběru žen. 

- V SBT bere na vědomí návrhy složení realizačních týmů a plány přípravy do konce 
roku 2012 RD kadetů a kadetek U16 (trenéři Petr Czudek a Richard Fousek). 

 
2. Výběrové řízení na pozici hlavního trenéra RD žen U20  
 

V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra RD žen U20 
přihlásilo těchto 5 trenérů: David Zdeněk, Jana Klečková, Romana Ptáčková, Stanislav 
Onuška a Tomáš Veselý. V SBT se z předložených materiálů seznámil s představou všech 
kandidátů o práci u RD a rozhodl doporučit V ČBF jmenovat hlavní trenérkou RD žen U20 
pro sezónu 2012/13 Romanu Ptáčkovou. 
 
3. Sportovně talentovaná mládež  
 

- V SBT obdržel žádost BK Nymburk (chlapci) o zařazení do systému VSCM. V SBT 
konstatoval, že samostatný systém VSCM byl pro rok 2013 odstraněn z metodických 
materiálů MŠMT a případné rozšíření péče o talentovanou mládež do 23 let věku bylo 
přiřazeno k systému SCM. Rozhodnutí, zda vybraná SCM budou zajišťovat péči o 
talentovanou mládež do 23 let věku, je plně v kompetenci jednotlivých sportovních 
svazů. V návaznosti na uvedené skutečnosti se V SBT bude touto novou situací 
zabývat na své příští schůzi a následně předloží V ČBF návrh řešení této 
problematiky. 

- V SBT obdržel žádosti BK Nymburk (chlapci) a BK Lokomotiva Karlovy Vary 
(dívky) o zařazení do systému SCM. V SBT konstatoval, že vzhledem k přijatému 
opatření z ledna 2012: „V SBT doporučuje ponechat systém SCM fungovat bez větších 
zásahů (především rušení SCM a zřizování nových SCM) vždy ve 4 letém cyklu tak, 
aby jednotlivá SCM získala určitou delší jistotu pro svou práci. První cyklus by platil 
pro období 2011 – 2014. Samozřejmě, v případě závažných nedostatků může dojít 
k odebrání statutu SCM i v průběhu tohoto 4 letého období.“, které bylo schváleno 



V ČBF (viz. zápis č. 33 z 18. února 2012), nemá V SBT mandát se danými žádostmi 
v současné době zabývat. 

- V SBT bere na vědomí výsledky bodování SCM v sezóně 2011/12, které budou 
využity při diferenciaci dotace SCM v roce 2013. 

- V SBT obdržel dopis od klubu Slavia MBA Kroměříž, který vyjadřuje nesouhlas se 
zařazením pouze do systému SpS „B“. V SBT konstatoval, že si velmi váží práce 
s dětmi a mládeží, kterou daný klub zajišťuje, ale při výběru do systému SpS „A“ 
nakonec po zvážení všech okolností upřednostnil jiné kluby. Vyhodnocení činnosti 
nově zřízeného systému SpS provede V SBT po sezóně 2012/13 a může případně 
přistoupit k úpravám či změnám.      

 
4. Hodnocení účasti RD 3x3 na MS 2012 
 

Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených vedoucích družstev – trenérů RD 3x3, kteří 
stručně zhodnotili účast na MS 2012 (muži, ženy, juniorky U18) a následně zodpověděli 
doplňující otázky členům V SBT. V SBT doporučuje: 

- Pokračování Michaela Kruka u mužských a Reného Štěpánka u ženských RD 3x3. 
- Sestavování RD 3x3 pouze v roce, kdy se bude konat oficiální akce FIBA pro dané 

RD, na které bude mít dané RD ČR zajištěnu účast. 
- Při sestavování RD 3x3 vždy nejprve plně preferovat sestavení „klasických“ RD 5x5. 

  
5. Různé  
 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskutečnil v pátek 5. října 2012 v Ostravě 
(garant semináře – Petr Hála, BK Snakes Ostrava). Absolvování semináře lze tedy 
využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskutečnil v pondělí 15. října 2012 
v Karlových Varech (garant semináře – David Zdeněk, BK Lokomotiva Karlovy 
Vary). Absolvování semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pondělí 3. prosince 2012 
v Pardubicích (garant semináře – Martin Marek, BK Pardubice). Absolvování 
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- V SBT bere na vědomí informaci V ČBF o neúspěšném jednání, jehož cílem bylo 
zařadit turnaj dívek do programu LODM 2013. Rozhodnutí o výběru sportů a kategorií 
je plně v kompetenci Zlínského kraje a reflektuje jeho finanční i sportovní možnosti. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o spuštění internetové knihovny 24VTERIN.CZ, 
která je určena basketbalovým trenérům. Ti mají po bezplatné registraci přístup 
k mnoha různým odborným trenérským materiálům (články, videa, cvičení, apod.). 
Web je pravidelně aktualizován, jeho adresa je http://24vterin.cz/. 

- Petr Kapitulčin informoval V SBT, že vyhodnocení závěrečných turnajů o titul MČR 
mládeže za sezóny 2011/12 a 2012/13 provede KM po sezóně 2012/13. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 26. listopadu 2012 v Nymburku (zasedací 
místnost SC Nymburk) od 14:00 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 
 


