
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 18. prosince 2013 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
Omluven: Tomajko  
 
Host 
Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- RD kadetů a kadetek U16 zahajují svou činnost účastí na turnajích olympijských 
nadějí, které se budou konat v průběhu vánočních svátků v Polsku. RD kadetů U16 se 
následně zúčastní mezinárodního turnaje Crystal Bohemia Cup v Nymburku ve dnech 
3. – 5. ledna 2014. 

- V SBT obdržel dopis Romana Bednáře (Sokol Pražský) s dotazy na výběr a hodnocení 
trenérů mládežnických RD. Odpověď provedl ústní formou Jan Ulrych. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

- V ČBF schválil návrh změn v programu MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“, 
které mu předložil V SBT. V návaznosti na toto rozhodnutí V ČBF schválil i dělení 
dotace pro rok 2014.  

- Tomáš Kaprálek předložil V SBT informace o počtu cizinců ve SCM v letošní sezóně 
– GBA Sparta Praha 7, USK Praha chlapci a BCM Nymburk 2, JBC Brno 1. V SBT 
konstatoval, že zařazování zahraničních hráčů do družstev SCM je v rozporu se 
smyslem a posláním SCM, která by měla zajišťovat sportovní přípravu českých 
talentovaných hráčů a proto žádá KVB-CH, aby se touto problematikou zabývala a 
předložila návrh řešení V ČBF. 

- V SBT obdržel dopisy od klubů BC Vysočina, BK Kondoři Liberec a Sokol Hradec 
Králové 2, které nesouhlasí se zařazení do systému SpS „B“ pro rok 2014 a požadují 
přeřazení do systému SpS „A“. V SBT konstatoval, že všechny uvedené kluby 
nesplňovaly v loňské ani letošní sezóně podmínky SpS „A“, a to konkrétně: 

• BC Vysočina – v sezóně 2012/13 neúčast družstva U12 v soutěži a v sezóně 
2013/14 účast družstva U15 pouze v divizi (bod 4.1. podmínek SpS „A“). 

• BK Kondoři Liberec – v sezóně 2012/13 neúčast družstva U13 v soutěži a 
účast družstva U15 pouze v divizi (bod 4.1. podmínek SpS „A“), v sezóně 
2012/13 i 2013/14 nedostatečné počty hráčů v kategoriích U12 – U15 (bod 3.1. 
podmínek SpS „A“). 

• Sokol Hradec Králové 2 – v sezóně 2012/13 i 2013/14 neúčast družstva U12 
v soutěži (bod 4.1. podmínek SpS „A“) a nedostatečné počty hráčů 
v kategoriích U12 – U15 (bod 3.1. podmínek SpS „A“). 

V návaznosti na výše uvedené potvrzuje V SBT svůj návrh z minulé schůze o 
fungování programu MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“ v roce 2014. 
 

3. Výběry U15 
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že v průběhu podzimu 2013 se uskutečnily 3 VT výběru 
chlapců U15 (trenér Tomáš Bartošek) a 2 VT výběru dívek U15 (trenér Petr Kapitulčin). 
Činnost výběrů U15 bude pokračovat na jaře 2014.  



4. Regionální semináře ČBF  
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT o první sérii regionálních seminářů ČBF určených pro 
trenéry dětí a mládeže, která se uskutečnila na 3 místech ČR (Prostějov 10. 10. 2013, Klatovy 
24. 10. 2013, Praha 8. 12. 2013). Seminářů se zúčastnilo celkem 202 trenérů, druhá série (opět 
tři semináře) je plánována na jaro 2014. 
 
5. Komise ČBF  
 

- V SBT bere na vědomí informaci Miloše Pražáka z CK SBT 2013, která se týkala 
vzniku nových komisí ČBF. V návaznosti na skutečnost, že V SBT má právo 
jmenovat svého zástupce do každé komise, rozhodl V SBT o následující nominaci: 

• Komise vrcholového basketbalu – chlapci (KVB-CH): JAN ULRYCH 
• Komise vrcholového basketbalu – dívky (KVB-D): MIROSLAV VOLEJNÍK 
• Metodická komise (MK): DUŠAN TOMAJKO 
• Komise basketbalu mládeže a dětí (KBMD): PETR KAPITULČIN 

Zároveň V SBT dává předsedům jednotlivých komisí ke zvážení zařazení Petra 
Jachana (KVB-CH – již realizováno), Martina Petrovického (KVB-D) a Miroslava 
Janovského (KBMD). 

- V SBT bere na vědomí zápis z úvodní schůze KVB-CH. 
- V SBT se rozhodl neměnit termín volební CK SBT, tedy podzim 2014. Důvodem je 

vytvořit dostatečný časový prostor na získání zkušeností z fungování nových komisí 
ČBF, v návaznosti na to aktualizovat náplň práce V SBT a následně pak upravit statut 
SBT, především v oblasti činnosti SBT a působnosti orgánů SBT – V SBT a KM a 
jejich složení vzhledem k nové organizační struktuře řízení basketbalu. 

 
6. Různé  
 

- V SBT bere na vědomí zprávu Michaly Ferbasové z konference FIBA Europe U14 
Get-Together. Zpráva je zveřejněna na webu http://24vterin.cz/. 

- V SBT se seznámil s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti 
k tělesné výchově a sportu, která se, mimo jiné, dotýká činnosti RD a SCM. V SBT 
žádá V ČBF, aby pověřil Lékařskou komisi vytvořit k uvedené vyhlášce systémová 
opatření. 

 
 
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 27. ledna 2014 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 10:00 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


