
Zápis ze schůzky SCM zástupců s Komisí vrcholového basketbalu 

mládeže - dívky 

Datum: 23. 9. 2014 
Místo: ČBF – Zátopkova 100/2, Praha 6 
Účastníci:  
členové KVBM – D: Moulisová, Volejník, Fousek, Kaprálek, Kapitulčin 
 omluveni: Blažek, Treml 
zástupci SCM klubů:  
 SBŠ Ostrava – Pavlát, Pětivlas 
 Studánka Pardubice – Chocholouš 
 Basket Slovanka – Toušek, Večerka 
 USK Praha – Klečková, Blažek ml. 
 Loko K. Vary – Veselý, Drahokoupil 
 Strakonice – Johanes, Martínek 
 SŠMH Brno – Fousek 
 Valosun Brno – Svoboda 
 Hradec Králové – Volejník 
 Trutnov - Kapitulčin 
 
Představení Komise 
- představení členů: zástupce SCM, SBT, Odborníci, trenér RD žen, Metodik 
- hlavní činnost:  

Reprezentační mládežnické výběry – řízení RD družstev, podpora RD od mladších 
kategorií (výběry U14, Lvíčata 15) 

 Systém talentované mládeže - optimalizace systému STM 
 Spolupráce s ostatními Komisemi – mládež, metodika, chlapci 

Komise podává návrhy Výboru ČBF 
 
Představení projektů: 
Kempy budoucích nadějí 
 – zejména individuální činnosti, motivace a inspirace, konkurence 
Vzorové tréninky – v kooperaci s trenérem žen A, menší kluby, podpora regionu, zpětná vazba 
tréninkového procesu, od roku 2015 
Připomínky SCM zástupců: 

- návrh na tvorbu sestřihů z Kempů nadějí, které by trenéři dostali k dispozici 
 
REPREZENTACE: 
- proběhlo hodnocení RD mládeže uplynulé sezóny (všechny týmy udržení v divizi A, domácí 
MS U17) 
- návrhy na trenérské obsazení jsou v procesu schvalování  
- návrh na zdůraznění spolupráce se školami reprezentantek 
- oponentura tréninkových plánů, kontrola činnosti RD, podpora RD (provádí ÚTM) 
Připomínky SCM zástupců: 

- návrh uspořádání semináře, na kterém po reprezentační sezóně vystoupí trenéři RD  
družstev a provedou zhodnocení (tzn. doporučení, postřehy, tréninkový proces apod.) 
- důraz na dodržování „etického kodexu“ RD trenérů 

 



SYSTÉM STM 
V tomto systému jde o podporu talentované mládeže, tzv. Sportovní reprezentaci ČR (MŠMT).   
 
Sezóna 2014/15: 
Finanční stránka – zatím není znám rozpočet ČBF, ani výše dotace Ministerstva školství 
Ponecháme rozdělení SCM - smlouvy  SCM na půl roku (1.pol. 2015) vzhledem k přípravě změn 
systému STM od 1. 7. 2015 
 
Bodování: 
- bude provedeno po zahájení MS žen 2014 
- vypracovat do 15. 10. 2014 (pro rozdělování dotací na rok 2015)  
- návrhy změn bodování sezóny 2014/15 : 

 Zavedení bodování RD trenérů, kteří jsou na akci, VT, MT s reprezentačním 
družstvem v době bodovaných seminářů  

 Upravit vícenásobné bodování hráček více kluby 

 Bodovat hráčky v zahraniční soutěži. Nebodovat, pokud se do soutěže přihlásí 
celé družstvo. 

 
Sezóna 2015/16: 
Intenzivně se pracuje na koncepci, která by měla být platná od 1. 7. 2015. 
Projednávané návrhy, detaily: 
- možnosti rozdělení SCM (regionálnost x výkonnost) 
- nastavení podmínek, které má SCM plnit 
- podpora trenérské práce, zároveň aktivita trenérů, metodika: projekty (VIT) 
- KVBM – D je momentálně nakloněna koncepci, která spíše zoptimalizuje stávající systém, než 
že by nastavila úplně jiný systém výrazně měnící legislativu, přestupní řády apod. na základě 
vytvářených analýz za posledních 9 let fungování STM 
- zavedení evidenčních karet talentů – přehled o hráčkách, databáze ÚTM (k diskuzím a 
následným návrhům ohledně hráček s trenéry) 
- důležitost propojení s mladší kategorií – SpS (návaznost na SCM a podpora výchovy talentů) 
- návrh zavedení bodování SpS, které by bylo spravedlivé, ale zároveň podpořilo výchovu a 
předávání hráček do systému SCM 
 
Připomínky SCM zástupců k systému STM: 
 - řízení SpS Sportovními centry nedoporučují 

- finanční ohodnocení trenérů SpS, tzn. větší výběr trenérů, kteří by v této pozici mohli 
působit  
- úprava bodování (viz výše) 

 
Poznámky: 
Kluby SCM dodají smlouvy SCM 2014 a trenérské smlouvy 2014 pro uskutečnění platby 
poslední části dotace, vyúčtování bude požadováno na začátku roku 2015. 
 
 
Zpracovala: Milena Moulisová 


