
 

 

  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 37, ze dne 29. listopadu 2017, Praha 
 
 

 

Přítomni: 

Michal Ježdík, Jan Slowiak, Roman Bednář, Petr Jachan, Dušan Bohunický, Tomáš Kaprálek 

Omluven: Ronen Ginzburg 

Host: Michal Konečný, Jakub Kudláček 
 
 

 

• Proběhla velmi otevřená, inspirativní, věcná a konstruktivní diskuze ke všem bodům, včetně různého. 

Závěry jsou formulovány níže v zápisu.  

 

• Žádost Sokola Hradec Králové o ZSCM  

 

■ KVBCH ocenila kvalitu zpracované žádosti. 

■ Proběhla diskuze na téma naplnění podmínek oproti lokalitě (stávající centra) a finančních možnostech 

STM. 

■ Finalizuje se hodnocení STM po 2 letech, ze kterého vzejdou doporučení (termín konec ledna 2018). 

■ Na podnět Jakuba Kudláčka se otevřela diskuze, zdali je pro SCM důležitá lokalita a regionální 

působnost, zároveň vyjádřil názor, že VSCM by měla působit celorepublikově a navzájem si 

konkurovat a naopak ZSCM a SpS by měla působit hlavně na regionální bázi. 

■ Petr Jachan připomněl, že se nám, oproti minulosti, v některých částech republiky koncentrují 

ambiciózní kluby (SCM/SpS) a naopak jinde to buď neprosperuje, nebo rovnou upadá – př. chybí nám 

více západ a jih ČR. Mají působit VSCM spíše lokálně nebo celorepublikově? 

■ Vedoucí SMÚ Michal Ježdík tvrdí, že rozloha a počet obyvatel se přidávají na stranu celorepublikové 

působnost pro VSCM – podobně tomu je v podobně velkých rozlohou, či obydlených zemí v Evropě.  

■ Roman Bednář si myslí, že VSCM by měla lépe pracovat na rekrutování hráčů kolem 18. - 19. roku z 

ostatních center a vytvářet jim vhodný tréninkový proces k dalšímu růstu.  

■ Potýkáme se se společenským fenoménem, ve kterém trpíme na nedostatek lidských zdrojů – sport 

trpí nedostatkem trenérů.  Vedoucí SMÚ Michal Ježdík to popsal jako vykradenou inteligenci. 

■ Výsledkem debaty je následující doporučení: všechny žádosti odložit a vrátit se k nim po Hodnocení 

STM po 2 letech. Případná doplnění by měla umožnit novým subjektům vstoupit do systému od nové 

sezóny a to tak, aby se na vstup mohly adekvátně připravit (duben?) 

 

• SAM Brno bodování 

 

■ Bodování od SAM Brno bylo už na první pohled špatně vyplněné. Pravděpodobně došlo 

k nepochopení systému vyplňování.   

■ Doporučení: Roman Bednář se potká do konce týdne s představiteli SAM Brno v Brně a formulář 

společně projdou.  

 

• Reprezentační Družstva: koncept – VIZE a MISE ČBF 2021 

 

■ Vedoucí SMÚ Michal Ježdík představil koncept pyramidy reprezentačních družstev, který vznikl na 

základě průsečíku diskuzí s novým profesionálním reprezentačním trenérem mužů Ronenem 

Ginzburgem.  

■ Pyramida je rozdělena do 3 základních segmentů. První je družstvo mužů „A“ + 

Olympic/Univerzity/U24 tým + U20, druhým U18 - U17, třetím U16 – U15 – U14.  

■ V příloze najdete více informací.  

■ Finálně je připravena a spuštěna první vlna třetího segmentu (U16 - U15 - U14) pod vedením a za 

odpovědnosti Jana Slowiaka. Více informací najdete opět v příloze.  

■ I v tomto segmentu se potýkáme s nedostatkem lidských zdrojů. Jedním z hlavních cílů projektu je 

“osvěta”, ne jenom ve smyslu trenérského vzdělávání a následného výběru trenérů s potenciálem, ale 

i vzdělávání hráčů samotných, což vedoucí SMÚ Michal Ježdík považuje za jeden z klíčových prvků 

hráčského rozvoje. 



 

 

 

 

 

• SpS 2018 

 

■ Vzhledem ke stále nejasné situaci ohledně rozpočtu pro r. 2018 (MŠMT stále ještě nevypsalo některé 

programy pro následující rok) se KVBCH pokusí, aby se neopakovala situace z letošního roku, ve 

kterém se musela ponížit původně schválená částka výborem ČBF, což vyvolalo paradoxní situaci, ve 

které toto malé ponížení vyvolalo negativní reakci klubů, byť stávající částka do SpS pro r. 2017 byla 

téměř o 25% vyšší než pro r. 2016. 

■ Doporučení: Centra budou nejdříve poptána jen o seznam spolupracujících SpS pro r. 2018 a finální 

částky do SpS budou oznámeny, až bude celková částka uvolněna z MŠMT a následně schválena 

výborem ČBF. 

 

• Závěrečné informace o prvním kurzu pro Basketbalové kondiční trenéry pod vedením Prof. Francesca 

Cuzzolina 

 

■ O zpětnou vazbu z kurzu a následné vize se podělil Jakub Kudláček, Tomáš Kaprálek a Michal Ježdík. 

■ Klíčová DATA: do kurzu vstoupilo 18 trenérů, dokončilo 10, bylo doporučeno vytvořit skupinu lídrů: 

4 (např.: Kocián, Janikov, Hladík, + ?). Otazník visí nad Hrabíkem, který se celý kurz jevil velmi 

dobře, z neznámých důvodů ale kurz nedokončil. 

■ Dle Cuzzolina byli trenéři lepší, než očekával. Pro první kurz nastavil laťku po obsahové/odborné 

stránce tak, aby to odpovídalo vstupním kvalitám studentů. Přirovnal náš první kurz k 5. - 6. ročníku 

v Itálii. V některých absolventech vidí velký potenciál.  

■ VIZE:  

a/ Pokračovat ve vzdělávání této skupiny a dále se pokusit je nově implementovat nebo posílit jejich 

stávající pozici  – umístění k reprezentačním týmům, do center + kliniky + stáže (úkol pro Michala Ježdíka 

+ Jakuba Kudláčka + Francesco Cuzzolina) v r. 2018. 

b/ Otevřít nový kurz pro další zájemce – máme akreditované studium kondiční trenér ve SH licence B, 

které můžeme pořádat i pro další SH – výhodou je možnost vystavení živnostenského listu. Zájem o nový 

kurz prověří Tomáš Kaprálek.  

  

• SKILLS kurz – VIZE 

 

■ Probíhají jednání s ředitelem klubu BROSE Bamberg + Stefanem Weissenböck a ČBF o eventuálním 

uvolnění a termínech. Model kurzu by byl podobný kurzu Francesca Cuzzolina – cca 50-55 hodin pro 

limitovaný počet trenérů. Práce na ploše by měla být opět základem.  

 

• Různé: 

 

■ Michal Ježdík:  

a/ poskytl informace o semináři během Crystal Cupu v Nymburce – 4. ledna 2018 – náslech tréninku JAP 

U16 + 2 témata od Torstena Loibla + Dialogy Rodiče a Talent. 

b/ vize Mezinárodního semináře za podpory FIBA ve třetím oknu reprezentace mužů na konci června - 

model by měl být podobný jako ICC 2017 v Praze.  

c/ propojení Metodické Komise a KVBCH formou zapojení zahraničních trenérů do práce 

s reprezentačními výběry. Nabídnout všechny tréninky trenérům k náslechu a otevřít pasáž otázek a 

odpovědí vždy na konci tréninku pro přítomné trenéry. Součástí zapojení zahraničních trenérů je feedback 

trenérskému staffu reprezentačního družstva. 

d/ seznámil KVBCH o stavu hledání nového vedoucího mládežnického úseku na pozici po Jakubovi 

Kudláčkovi. Obsah práce je rozdělen do 3 segmentů: práce v kanceláři (administrativní činnost) + práce 

v terénu – kontrola STM, kontrola repre mládeže, vytvářeních nových podnětů a jejich realizace + 

mezinárodní spolupráce (nutná aktivní znalost minimálně 1 světového jazyka + znalost prostředí + 

kontakty).   

■ Dušan Bohunický: 

a/ je si vědom nutnosti mezinárodní kontaktu a požádal Jakuba Kudláčka o pomoc s kontakty na 

potenciální vhodné zahraniční turnaje. 

b/ více skills a SCC 



 

 

■ Petr Jachan: 

a/ opět upozornil na fakt, že někdy mohou mezinárodní aktivity kolidovat s termínovou listinou domácí 

soutěže a připomněl fakt, že je někdy velmi komplikované hledat alternativní řešení vzhledem k malé 

flexibilitě a někdy i neochotě tyto řešení hledat. Zároveň považuje extra náklady za přeložení zápasů jako 

velmi nešťastné řešení. 

Doporučení: připravit do ½ ledna 2018 návrhy pro VH směrem k TL 

b/ více profilovat SCC 

c/ upozornil na nedostatek mladých basketbalových trenérů – produkce a profilace = je potřeba se usilovně 

zaměřit na výchovu nové generace těchto trenérů. 

 

Na závěr vedoucí SMÚ Michal Ježdík informoval o záměru spolupráce 4 národních federací na vzniku 

vzdělávacího programu pro trenéry mladé generace – například U30. Z každé země vybrat určitý počet 

trenérů + v každé zemi 1 vzdělávací modul, ideálně během mezinárodního turnaje. Každá federace by 

měla v kompetenci zajistit lektory, místo a respektovat obsah vzdělávání. Součástí pobytu by byly analýzy 

utkání mezinárodního turnaje. 

 

 

 

 

Zpracoval: Vedoucí SMÚ Michal Ježdík 

Korekce: všichni členové komise 


