
SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
Zápis č.04/2014 

 

 

Datum: čtvrtek 20. listopadu 2014 

Místo:  Praha (ČBF) 

Přítomni:  Křiváček, Čeněk, Novotný, Kaprálek, Moulisová, Slowiak 

Omluveni:  Janovský 

Hosté:  Konečný, Blažek, Ginzburg 

 

 

 

1. Koncepce rozvoje mládežnického basketbalu v ČR 

− představení projektu a diskuze k jednotlivým bodům projektu 

− opatření a návrhy řešení stávajícího stavu 

1.1. Struktura podpory a péče o talentovanou mládež v regionech ČBF 

− volba regionálních trenérů kategorie U14 

− úzká spolupráce reg.trenérů U14 s trenéry reprezentačních výběrů U15 a U16 

−  v plánu 8 regionálních výběrů 

− v gesci reg.trenéra, kromě sestavování výběru, rovněž komunikace s kluby 
daného regionu a případná metodická pomoc 

1.2. Hlavní nedostatky basketbalu této věk.kategorie, pomoc klubům 

1.2.1 Nedostatek dětí 

− zavedení kategorie „mikrobasketbal“ U10 a mladší, bez tlaku na výsledky 

− prezentace minibasketbalu jako sportu ideálního pro děti (tvorba plakátů, 
letáků, spotů…, zdůraznit přednosti basketbalu) 

− nápomoc klubům při získávání nových adeptů 

− nutnost systematické práce klubových trenérů s nejmenšími dětmi na 1. stupni 
základních škol (pravidelné docházení do družin)  

− zahájeno jednání s kroužky.cz o možnosti zapojení se do projektu; jako podklad 
k jednání zpracován přehled klubů (družstev) U11-U15 v regionech ČBF. 



1.2.2. Nedostatek trenérů 

− stávající trenéři: podpora ve formě lepší komunikace; metodická podpora; 
podpora od regionálních trenérů; zajištění účasti na mezinárodních seminářích; 
organizace dalších akcí zaměřených na minibasketbal (Konference českého 
minibasketbalu 2015 s vystoupením lektora FIBA Europe) 

−  noví trenéři: vytipování nových adeptů  (kategorie dorostu); výchova mladých 
trenérů (společné tréninky pod vedením trenérů z ČBF)  

 

1.2.3. Nedostatek org.pracovníků a celková poddimenzovanost struktur v regionech  
a klubech 

− zpracování manuálu pro řízení klubu pro nově vzniklé kluby 

− start up program pro vznikající kluby (návrh „balíčku“ pro kluby) 

− vytvoření týmu lidí na ČBF (koordinátoři +trenéři), zaměřených na mládežnický 
basketbal a minibasketbal 

− zapojení podpůrné struktury (výbor ČBF)= boj o pozice v daných městech 

− vytvoření týmu z bývalých hráčů=ambasadorů basketbalu, propagace v daných 
místech. Zároveň zapojení současných hráčů do náborových akcí klubů. 

 

1.2.4. Nedostatečná metodika pro nejnižší věkové kategorie 

− v rámci skupiny vybraných trenérů minibasketbalu dopracovat metodiku 
a předat všem (tištěná, el.forma), kteří se této věkové kategorii věnují 

− zvýšit počet trenérských seminářů a vzorových tréninků v klubech zaměřených 
na tuto věk.kategorii  

 

 
2. Různé 

− podpora mezinárodním turnajům pořádaných v ČR pro kategorii U14 (možnost 
zařazení do harmonogramu FIBA Europe). Žádost zaslaly kluby BK Klatovy, Loko 
Plzeň a Basket Slovanka. ČBF doporučí FIBA Europe zařadit všechny 3 turnaje do 
jejího harmonogramu akcí. 

 

 
 
 
 
 
Zapsal : Jiří Novotný, člen KBDM  


