
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 1,  ze dne 9. prosince 2013, Praha 

 

 

 

Přítomni: 
 
Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Petr Jachan 
 
Pozvaní hosté: 
 
Milena Moulisová (pozorovatel) 
 

 
Ustavující schůze Komise vrcholového basketbalu mládeže - chlapci (KVBM-CH)  
 
1) Představení členů komise, jejich role, očekávaný přínos a náplň 
 
složení komise - vyváženost a kompetentnost členů dle kritérií: 
 odbornost a kvalifikace - trenérská, manažerská a ekonomická odbornost členů 
 zkušenosti z profesionálního basketbalu mužů a vrcholového mládežnického 

basketbalu 
 zastoupení velkých i regionálních měst i klubů, vč. lokálního zastoupení ČR (Čechy - 

Morava) 
 propojení reprezentačního a klubového basketbalu 

 
 
Jan SLOWIAK 
předseda komise, Ústřední trenér mládeže - chlapci 
profesionální pracovník ČBF zodpovědný za řízení vrcholového basketbalu chlapců 
koordinace s ostatními komisemi 
dlouhodobé trenérské zkušenosti z působení ve vrcholovém mužském a mládežnickém 
basketbalu 
 
Ronen GINZBURG  
člen komise, reprezentační trenér mužů ČR 
profesionální pracovník ČBF 
hlavní přínos: koordinace a profesionalizace činnosti reprezentačních týmů a výběrů ČBF  
 
Tomáš KAPRÁLEK  
člen komise, metodik ČBF, předseda Metodické komise 
profesionální pracovník ČBF 
hlavní přínos: dlouhodobé funkcionářské a metodické zkušenosti z působení v orgánech 
ČBF a jako profesionální pracovník ČBF 
 



Peter BÁLINT 
zástupce SCM - Orli Prostějov, reprezentační trenér kadetů ČR U16 
hlavní přínos: dlouhodobé trenérské zkušenosti z působení ve vrcholovém mužském a 
mládežnickém basketbalu 
dlouhodobé zkušenosti z působení v mládežnických reprezentačních výběrech ČR, ale i 
výběrech dospělých  
 
Jakub KOUDELKA 
zástupce SCM a VSCM - JBC Brno, expert jmenovaný ČBF - oblast legislativy, financování 
hlavní přínos: dlouhodobé zkušenosti z působení v mládežnickém a mužském basketbalu v 
manažerských a funkcionářských funkcích 
zkušenosti z působení v orgánech ČBF, v regionálních a národních institucích 
zkušenosti z působení v klubu s kompletní pyramidou vrcholového basketbalu (Mattoni 
NBL, I.liga, extraliga juniorů, kadetů) 
 
Petr JACHAN 
zástupce SCM a VSCM - USK Praha, expert jmenovaný ČBF - oblast legislativy, řádů, 
ekonomická i trenérská kvalifikace 
hlavní přínos: dlouhodobé zkušenosti z působení v mládežnickém a mužském basketbalu v 
trenérských, funkcionářských a manažerských funkcích jak na úrovni klubu, tak v orgánech 
ČBF (SBT, ALK, legislativa, reprezentační výběry) 
 

 
KVBM-CH žádá Výbor SBT o nominaci zástupce V SBT do KVBM-CH a současně navrhuje za 
člena komise pana Jana Ulrycha (člena Výboru ČBF a SBT zodpovědného za mládež - 
koordinátora mužské složky). 
 
 
2) Představení základních oblastí činnosti komise 
 

 
I.  Řízení a kontrola reprezentačních výběrů mládeže do kategorie U20 
 

dílčí oblasti k řešení, na kterých se již komise shodla: 
a) vytvoření koncepce výběru reprezentačních trenérů - od roku 2015 
b) herní koncepty jednotlivých reprezentačních výběrů 
c) kondiční příprava, resp. kondiční trenér pro všechny mládežnické reprezentační 
 výběry 
d) nutriční a lékařská oblast přípravy reprezentantů 
e) jednotné technické zabezpečení reprezentačních výběrů - jedna stejná osoba - 
 pracovník ČBF - zodpovědná za "scouting" hráčů, soupeřů, přípravy, finálových 
 turnajů ME,... 
f) koncepce přípravy reprezentačních výběrů  

-  průběžná příprava během sezóny (především pro mladší kategorie jako U16) 
- kempy specializované pro hráče jednotlivých postů 1-5 pro věkové kategorie            
(U16-U18, případně U20) 



   
II. Řízení a kontrola systému MŠMT - Sportovně talentovaná mládež (SCM a VSCM) 
 

- analýza současného stavu, vyhodnocení a případná modifikace k dosažení 
požadovaných cílů, především efektivity systému 

- komise se jednomyslně shodla, že hlavním měřítkem efektivity systému je výchova 
hráčů pro vrcholový basketbal - reprezentace mužů a mládeže a nejvyšší soutěž 
mužů (Mattoni NBL) 
 

dílčí parametry systému k řešení: 
 

 kontrolní mechanismus 
 uspořádání a lokalizace center, systém financování (kritéria regionální x 

výkonová) 
 formy testování (např. kontrolní turnaje) 
 hledání nástrojů, jak pomoci klubům a výchově hráčů, celkové efektivitě činnosti 

klubů v systému STM (systém soutěží, spolupráce center, zabezpečení podmínek 
a rozvoje hráčů, ... ) 

 osobní návštěvy ústředního trenéra a reprezentačního trenéra mužů - ukázkové 
tréninkové jednotky, analýza práce klubových trenérů, .... 

 
 
III. Trenérská výběrová skupina 
 

a) vytvoření "Vzdělávacího institutu" - program vzdělávání vybrané trenérské skupiny, 
především perspektivních trenérů a trenérů systému Sportovně talentované 
mládeže (SpS, SCM, VSCM) 

b) spolupráce s ČABR 
c) zahraniční stáže a zahraniční vzdělávání trenérů 

 
 
IV. Informovanost o činnosti komise a koordinace s ostatními komisemi 
 
 
Záměrem první schůzky bylo nastavení základních cílů a úkolů, které bude komise svoji 
činností dále detailizovat a zpracovávat. 
 
 
 
Zpracoval:  
Jan Slowiak, předseda KVBM-CH 
 
 
 
 
 


