
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 27. ledna 2014 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- RD kadetů a kadetek U16 absolvovala v průběhu vánočních svátků turnaj 
olympijských nadějí v Polsku – kadeti obsadili 3. místo (bilance 1/2), kadetky 
skončily na 4. místě (bilance 0/3). Následně se ještě družstvo kadetů U16 zúčastnilo 
mezinárodního turnaje Crystal Bohemia Cup v Nymburku, na kterém obsadilo 4. 
místo (bilance 0/3). 

- V SBT žádá V ČBF, aby zvážil zajištění základního vybavení pro RD a výběry U15 
již od začátku přípravy z důvodu důstojného vystupování družstva v průběhu 
jednotlivých soustředění a budování vztahu hráčů a hráček k reprezentaci ČR. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

- V SBT obdržel dopisy od klubů BC Vysočina a HB Basket Praha, které nesouhlasí se 
zařazení do systému SpS „B“ pro rok 2014 a požadují přeřazení do systému SpS „A“. 
V SBT konstatoval, že fungování SpS pro rok 2014 bylo navrženo již v listopadu 
2013, následně bylo schváleno V ČBF a předloženo MŠMT. Vše je tedy uzavřené a 
případné změny bude možno provádět až s účinností pro rok 2015. 
 

3. Návrh změn Řádů ČBF pro VH 2014  
 

- V SBT obdržel návrh změn Trenérského řádu ČBF, které zpracoval Jiří Slaný 
(předseda TMK SM). Jedná se o pověření oblastních pracovišť ČBF vydáváním 
trenérských licencí „C“ a zavedení neomezené platnosti trenérských licencí „C“. 
V SBT tyto změny nedoporučuje. 

- V SBT se zabýval návrhem KVB-CH na zrušení hostování v kategoriích U13 a 
mladší. V SBT doporučuje nejprve zahájit diskusi nad systémem a především pojetím 
jednotlivých soutěží uvedených kategorií a teprve následně rozhodnout o omezení či 
zrušení hostování.   

- V SBT předloží LK ČBF následující návrhy změn Řádů ČBF: 
• Zavedení soutěžní kategorie U16 v chlapecké složce (místo kategorie U15) 

z důvodu podpory herního vytížení hráčů RD kadetů U16 v soutěžích ČBF. 
• Vymezení období 1.9. – 31.10., ve kterém nebudou vystavovány trenérské 

licence z důvodu z důvodu upřednostnění vystavování hráčských licencí před 
zahájením soutěží. 

• Zrušení vystavování „papírových“ hráčských licencí u hráčů a hráček starších 
15 let (při utkáních by postačovalo předložení soupisky) z důvodu snížení 
administrativy na sekretariátu ČBF při vystavování hráčských licencí. 

Uvedené návrhy zpracují Petr Jachan a Tomáš Kaprálek a předloží je nejpozději do 
31. ledna 2014 LK ČBF. 
 
 



4. Různé  
 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o aktuálním stavu před otevřením „Vzdělávacího 
institutu trenérů“ – je přihlášeno 57 trenérů, výběr pro rok 2014 bude oznámen do 31. 
ledna 2014, první výukový blok proběhne v termínu 9. – 10. února 2014 ve SC 
Nymburk. Součástí každého výukového bloku bude seminář otevřený pro všechny 
trenéry. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT o pokračování regionálních seminářů v roce 2014 
– jsou plánovány další dvě série (jaro, podzim), každá série proběhne na třech místech 
ČR. Témata a obsah budou zaměřeny především na trenéry kategorií U15 a mladší. 

 
 
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 3. března 2014 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 10:00 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


