
 
 

 
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

 

 
 

Česká basketbalová federace 
Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 

                                                tel: 242 429 236 | cbf@cbf.cz | www.cbf.cz 

 
                 /BASKETCBF                     /CZEBASKETFEDERACE                     @CzechBasketball 

 
  
 

 
Termín schůze KVBCH č. 39: Praha, 17. 09. 2018 
Zápis ze schůze č. 39: 27. 09. 2018 – finální verze 
 
Určeno pro: 
V ČBF 
GS ČBF 
Všem zástupcům komise KVBCH   
SMÚ 
Sekretariát ČBF 
Předseda DR 
 
 
ZÁPIS a AGENDA ZE SCHŮZE KVBCH  č. 39 
 

1. Úvod - přivítání + informace mimo agendu 
- Postup mužů na MS a s tím spojené aktivity  
2. SCC department ČBF - info 
- Základní informace o personálním obsazení - Michal Miřejovský 
- Termín zahájení činnosti: 1. 11. 2018 
- 5 hlavních oblastí zaměření činnosti: repre muži (tým+ ind. rozvoj hráčů ve spolupráci s ostatními 

odborníky + pomůcky) + ind. rozvoj hráčů zařazených do programu Vize 2021 + vedení oddělení + 
spolupráce s 3x3 + vzdělávání (spolupráce s MK a ostatními komisemi + sebevzdělávání) 

- Diskuze ALL: hráč – kdo jej řídí a kdy - resumé hráč patří klubu + snahou federace je najít společné 
body, ideálně na úrovni hráč – klub - federace - rodiče - agent  

3. Vize 2021 - follow up a update 
- Info o práci jednotlivých osob, Šafářová - nutrice, Cuzzolin /Miřejovský/ Kocián/ Janikov - specifická 

kondiční příprava, skills - DJ Sackmann/Bill Peterson/Stefan Weissenbock 
- Diskuze ALL - obsadit poslední volný segment - mentální příprava – citlivé téma, protože prvním a 

nejdůležitějším mentálním trenérů hráčů je hlavní trenér družstva, za které hrají.   
4.  Žádost SAM Brno o změně v trenérském týmu centra 
- KVBCH bere na vědomí změnu na pozici hlavního trenéra – Zdeněk Janík za Štěpána Vrubla, který 

v klubu zůstává, ale přesouvá se k jinému družstvu. Situaci budeme monitorovat a se zástupci ji při 
návštěvách diskutovat.  

5. Žádost BK Prostějov o změně v trenérském týmu centra 
- KVBCH bere na vědomí změnu na pozici hlavního trenéra – Andrej Červenka za Petera Bálinta, který 

odchází do NH Ostrava. Situaci budeme monitorovat a se zástupci ji při návštěvách diskutovat. 
- Diskuze RB: investice CZ trenérů vs zahraničních  
- Diskuze ALL: odbornost vs jazyk vs národnost vs neochota CZ trenérů jít do rizika a přijmout výzvu 

(minimálně 2 CZ odmítli nabídky) 
- Obě žádosti splňují formální nároky na ně kladené 
6. Respekt meeting – spolupráce s ČABR – možnosti + Feedback z prvních 2 ročníků:  
- Diskuze ALL: 
- Jednoznačný přínos pro kultivaci prostředí (trenér – klub – rozhodčí – hráč) 
- Důležitý efekt vtáhnutí rozhodčích do „dění“ – odpovědnost a závazek za basketbal v ČR 
- Negace ve smyslu neochoty se zúčastnit RM – více na Moravě – řešení: více vysvětlovat proč je to 

důležité + rozdíl v komunikačních dovednostech ve smyslu vedení RM na straně rozhodčích + tendence 
RM zjednodušovat, krátit či nekonat (může být spojené s předchozím bodem) 
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- Čas začátku RM: byl 35:00 minut před zápasem. Žádný čas není ideální. Vždy to někomu nebude 
vyhovovat. Doporučení čas zachovat. 

- Obsah RM: nejen pravidla 
- Nebylo výjimkou, že se přenášely emoce ze sobotního utkání do nedělního RM 
- Zvážit přenos do KNBL a ŽBL – zde by mohl být dopad rychlejší a zároveň by došlo k propojení 
- MJ komunikuje s dalšími svazy o využití RM do jejich soutěží. Cíl BB lídr na „trhu“! 
- Závěr: pokračovat v RM i v sezoně 2018/2019 v EL chlapců u19 + final F4 u17 + D F4 u17 a u19  
7. Kurz pro trenéry v Německu během ME u20 chlapců – info 
- Účastníci: Antoním Pištecký + Robert Landa + Jan Šotnar + Dušan Pandula + Matěj Musil – všichni 

výborní, včetně ENG a ochoty vystupovat a prezentovat své názory 
- Modul vzdělávání o délce 1 týdne se 3 obsahovými bloky: přednášky v učebně + semináře na ploše + 

pozorování utkání ME u20 s předem zadanými úkoly a následnou prezentací  
8. Hodnocení reprezentačního bloku  
- probíhá vyhodnocování v novém systému Hodnocení, který je uložen na webovém rozhraní a dává nám 

možnost dlouhodobě sledovat hráče ve 3 složkách ind. herního výkonu 
- všechna družstva jsou součástí vize 2021 – zde konkrétně v péči o talentované hráče, které doporučují 

repre trenéři mládeže a finálně vybírá hlavní trenér mužů 
- druhým krokem bude setkání všech hlavních trenérů repre výběrů mládeže a KVBCH s cílem odpovědět 

na otázky: 
◼  náš tým na ME,  
◼ kam kráčí evropský bbal v dané kategorii a co to znamená pro nás,  
◼ elitní talent – cesta jeho rozvoje, 
◼ specifika RT výběrového týmu a jeho fungování,  
◼ spolupráce klub – federace 
- KVBCH doporučuje potvrdit fungování hlavního trenéra projektu u16-u14 Jana Slowiaka a dát mu 

zelenou v zahájení přípravy u15 a u16 (s cílem účast na TON – prosinec 2018)   
- Obsazení ostatních výběrů doporučujeme navrhnout po setkání s trenéry, případně na dalším V ČBF, 

s tím že bychom rádi zachovali stávajíc natavené trendy s případnými drobnými úpravami, které vyjdou 
ze společného setkání trenérů a KVBCH 

- Termín setkání: Neděle 14. 10. v Praze – místo bude upřesněno 
9. Žádost Hradce králové o zařazení do programu Talent – update – viz. příloha 
- Závěr: Komise doporučuje zařadit Královské Sokoli Hradec Králové do programu Talent 
- Odůvodnění a doporučení: 
◼ současný systém talentované mládeže (STM) je na konci svého 4letého cyklu a souběžně probíhá 

druhé kolo analýzy s cílem doporučit VV formu(y) pokračování, včetně možných změn 
◼ primární snahou komise je řešit systém ve smyslu stability s potenciálem růstu, a to vše v korelaci s 

finančními možnostmi a konkurenceschopnosti CZ basketbalu směrem dovnitř CZ sportovního prostředí 
a ven z pohledu mezinárodní konfrontace 

◼ komise vidí v zařazení HK příležitost pro rozvoj mládežnického basketbalu s přímým dopadem na klub 
KNBL, město a územní celek 

◼ HK si vybojoval sportovní cestou místo v nejvyšší mužské soutěži KNBL a má významnou podporu 
města a kraje 

◼ žádost splňuje podmínky k udělení statutu ZSCM se sníženou dotací 
◼ komise doporučuje VV statut ZSCM se sníženou dotací poskytnout od 1. 9. 2018 do konce stávajícího 

projektu STM (na sezónu 2018-2019) s možností se přihlásit do pokračování systému na základě výzvy 
ČBF 

10. Různé: 
◼ KVBCH doporučuje velmi pečlivě a s předstihem řešit kumulaci reprezentačních akcí v období léto - 

září 2019 ve vztahu k termínové listině mládežnických soutěží a KNBL (sezona 2019 - 2020), včetně 
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návaznosti na individuální přípravy hráčů a klubových příprav na sezonu 2019 - 2020 (MS mužů, SLU, 
ME u20, ME u18, ME u16). 

◼ Rozpisy soutěží vs překládání utkání za částku 3.00 / utkání vs transparentní podpora mezinárodním 
konfrontacím vs sankce za dohrávání a předehrávání 

◼ STM - současný program Talent – diskuze ALL – systém končí, analýza II. + návrhy jak dál 
 
 
 
 
Michal Ježdík (mjezdik@cbf.cz) 
 

 
 

 
 

mailto:cbf@cbf.cz
http://www.cbf.cz/
mailto:mjezdik@cbf.cz

