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Zápis 07/2019 
 

Datum: Středa 9. října 2019 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Rón, Welsch 

 
 

1. Hodnocení uskutečněných a příprava nadcházejících školení trenérů 
 

1.1. Školení TB-I (Baby Basket) 

- Školení TB-I proběhlo v Sadské (7.9.), Brně (8.9.), Ostravě (15.9.) a Olomouci (15.9.), 

celkem se těchto 4 školení zúčastnilo 121 trenérů. 

- Z hodnocení odborných garantů vyplývá, že účastníci velmi pozitivně hodnotí rozsah i 

obsah tohoto nově zavedeného školení, rovněž lektoři byli spokojeni se zájmem 

trenérů o jednotlivá témata a jejich aktivitou v průběhu přednášek. 

- Další školení TB-I je plánováno na neděli 10. listopadu 2019 v Děčíně. Odborný 

garant: Tomáš Holešovský (oblastní metodik), organizační garant: Jakub Důra. 

- MK rozhodla, že držitelé licence TB-I, kteří nemají žádnou jinou trenérskou licenci, 

budou moci působit nejenom jako trenéři (1letá výjimka), ale i jako asistenti pouze 

v soutěžích U11 – U13. Tato úprava Trenérského řádu bude předložena VH ČBF 2020. 
 

 1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu) 

- Školení TB-II proběhlo v Praze (31.5.-2.6. a 7.6.-9.6.) a Brně (7.6.-9.6. a 14.-16.6.), 

celkem se těchto 2 školení zúčastnilo 38 trenérů. 

- Na základě hodnocení odborných garantů rozhodla MK o drobných úpravách 

rámcového programu školení – přidat základní informace o práci v systému LERIS, 

snížit počet hodin u herních kombinací a systémů a přidat část věnovanou hodnocení 

příprav tréninkových jednotek a diskusi nad vybranými problematickými místy. 

- Školení TVB proběhlo v rámci školení TB-II v Praze a Brně, samostatně se konalo 

v Olomouci (24.5.) a Plzni (21.9.). Celkem se těchto 4 školení zúčastnilo 21 trenérů.  

- MK rozhodla, že školení TVB může být pořádáno pouze jako součást školení TB-II. 

Zároveň MK rozhodla, že držitelé licence TVB, kteří nemají žádnou jinou trenérskou 

licenci, budou moci působit nejenom jako trenéři, ale i jako asistenti pouze 

v nadregionální lize U17 a U19, 2. lize dospělých a oblastních soutěžích dospělých. 

Tato úprava Trenérského řádu bude předložena VH ČBF 2020. 
 



 

1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Školení TB-III v sezóně 2018/19 bylo zakončeno závěrečným výukovým blokem 

specializace basketbal, který proběhl ve dnech 9. – 10. června 2019 v Olomouci. 

Školení se účastnilo 30 trenérů. 

- Nově byla v sezóně 2018/19 do školení TB-III zařazena trenérská stáž ve SCM, která 

byla účastníky hodnocena velmi pozitivně – byly oceňovány informace a zkušenosti, 

které v jejím průběhu účastníci školení získali, a především otevřenost a vstřícnost 

trenérů SCM v celém průběhu stáže. 

- Školení TB-III v sezóně 2019/20 bylo zahájenou obecnou částí ve SC Nymburk (14.9.-

16.9. a 20.9.-22.9.), druhou variantou pro obecný základ je únor 2020. Úvodní 

výukový blok specializace basketbal proběhne ve dnech 27. – 28. října 2019 v AC 

BALUO v Olomouci. Na školení je přihlášeno 30 trenérů.  

- V rámci úvodního bloku specializace basketbal již budou účastníkům prezentovány 

podmínky a průběh trenérské stáže ve SCM a budou vybídnuti k jejímu zahájení tak, 

aby průběh stáže nenarušoval přípravu SCM na vrchol sezóny (upraveno oproti 

loňskému roku na základě zpětné vazby ze SCM). 

- MK rozhodla, že všichni účastníci školení TB-III budou v rámci praktických ukázek 

připraveni na ploše (sportovní oblečení a obuv) a budou aktivně spolupracovat 

s jednotlivými lektory dle jejich požadavků.   

- MK rozhodla, že do obsahu školení TB-III bude přidán interaktivní workshop, jehož 

obsahem bude diskuse nad vybranými tématy. Seznam těchto témat připraví MK na 

své příští schůzi, návrhy od jednotlivých členů komise vyžádá T. Kaprálek. Témata 

interaktivního workshopu budou účastníků zadána v rámci výukového blok č. 2 

specializace basketbal (březen 2020), samotný workshop pak bude součástí 

závěrečného výukového bloku (červen 2020). 
 

1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- Do školení ProfiT, které bylo zahájeno v sezóně 2019/20, bylo ve spolupráci s KVB-CH 

a KVB-D zařazeno 15 trenérů z 22 přihlášených (počet zařazených trenérů dle dohody 

s hokejovým svazem). 

- Úvodní výukovým blok proběhl ve dnech 2. – 5. října 2019 a jeho program tvořila 

účast na konferenci Mosty, trenérský seminář NHL a výukový blok č. 1 obecné části 

na UK FTVS Praha. 

- Školení ProfiT bude pokračovat dalšími výukovými bloky obecné části v rámci nichž již 

bude zařazena i specializace basketbal. 

 



 

2. Různé 

- MK diskutovala nad možnostmi dalšího ovlivňování práce trenérů, kteří projdou 

školeními TB-I a TB-II. Kromě účasti na trenérských seminářích a jiných vzdělávacích 

akcích se nabízí varianta individuálního přístupu (návštěva oblastního metodika a 

poskytnutí zpětné vazby k obsahu a vedení tréninkového procesu) a skupinového 

přístupu (vytvoření v rámci každé oblasti skupiny trenérů, která se bude v určitém 

intervalu pravidelně setkávat a sdílet zkušenosti, nové informace, podněty apod.).  

- V rámci konference FIBA EUROPE U14 GET-TOGETHER, která proběhne v Praze, se 

bude v pátek 1. listopadu 2019 konat mezinárodní trenérský seminář, jehož hlavní 

lektorem bude Nenad Trunić (SRB). Pozvánka na tuto akci a podmínky účasti budou 

zveřejněny na webu komisí a rozeslány hromadným mailingem všem trenérům ČBF. 

- M. Moulisová informovala MK o mezinárodním trenérském semináři EASY BASKET IN 

EUROPE, který probíhá v rámci projektu Erasmus+ ve dnech 5. – 6. října 2019 v Praze. 

Program vedl italský tým v čele s minibasketbalovým expertem Mauriziem 

Cremoninim, semináře se účastnilo i 31 českých trenérů dětí a mládeže. Obsah byl 

zaměřen na novou metodu výuky basketbalu nejmenších dětí, s myšlenkou zapojení 

všech dětí, sdílení sportovní kultury a budování šance pro každého.  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 13. listopadu 2019 na sekretariátu ČBF od 9:30 

hodin (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 

 
 


