
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 09/2017 
 

Datum: Pondělí 4. prosince 2017 

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

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Šotnar 

Omluveni: Tomajko, Velenský 

Hosté: Josef Mayer, Roman Bednář, Miroslav Janovský, Miroslav Volejník (ČABT)   

 
 

1. Licence trenéra mládeže a 1. ligy dospělých 
 

MK v návaznosti na závěry z minulých schůzí pokračovala v diskusi nad úpravami současného 

systému vzdělávání trenérů basketbalu a v rámci školení trenérů licence „B“, které by se 

mělo přeměnit na školení trenérů mládeže kategorií U16 – U19 a 1. ligy dospělých (TM+1L), 

se účastníci jednání shodli na těchto bodech: 

- Školení TM+1L bude odborně garantováno MK a TMS ČOV a zastřešeno akreditací 

ČBF, která umožní úspěšným absolventům požádat o vydání živnostenského listu. 

- Školení TM+1L bude probíhat každoročně a bude složeno z následujících dvou částí:  

 Obecná část zaměřená na SH – 2 x 3 dny (cca 60 hodin výuky) 

 Specializace basketbal – 2 x 4 dny (cca 90 hodin výuky) 

- Obecná část zaměřená na SH bude odborně garantována TMS ČOV a organizována 

s nabídkou 2 termínů v průběhu sezóny (září a únor), specializace basketbal bude 

odborně garantována MK a organizována po ukončení sezóny (květen a červen). 

- Absolvování školení TM+1L nebude podmíněno jiným stupněm trenérské licence, ale 

následně s licencí TM+1L nebude možno působit u kategorií U15 a mladší v případě, 

že trenér nebude zároveň držitelem licence TMB+Ž. 

- S licencí TM+1L bude možno vést družstvo v následujících soutěžích ČBF: extraliga 

U19 a U17, liga U19 + U17, 1. liga dospělých. 

- Platnost licence TM+1L bude na 3 roky, obnovována bude na základě účasti na 

trenérském semináři, který bude obsahově zaměřen na vedení tréninkového procesu 

v kategoriích U16 – U19 a 1. ligy dospělých. 
 

Návrh realizace školení TM+1L : 

- V sezóně 2017/18 již probíhá obecná část zaměřená na SH, kterou organizuje TMS 

ČOV (ukončen termín v září, připravuje se termín na leden + únor). 

- K. Hůlka a T. Kaprálek předloží MK návrh programu specializace basketbal, která 

proběhne po ukončení sezóny 2017/18 (2 x 4 dny v květnu a červnu) a která již bude 

zaměřena na trenéry kategorií U16 – U19 a 1. ligy dospělých. 

- MK se po ukončení obecné části zaměřené na SH v sezóně 2017/18 bude podrobně 

zabývat jejím obsahem a případné připomínky a možnosti jejich zapracování do 

programu prodiskutuje s předsedou TMS ČOV M. Ježdíkem.   



- Školení v sezóně 2018/19 již bude vyhlášeno jako školení TM+1L. 

- V budoucnu plánuje MK vydání odborné publikace pro TM+1L, která bude důležitým 

podpůrným metodickým materiálem pro školení TM+1L. 

 

2. Souhrnná diskuse k dosavadním návrhům nového systému vzdělávání trenérů 
 

MK diskutovala nad dosavadními návrhy, které by se měly stát součástí nového systému 

vzdělávání trenérů, a prozatím vše směřuje k následujícím 5 stupňům trenérských licencí: 

1) TBB = trenér Baby Basketu = trenér pro kategorie přípravek ve věku 6 – 10 let. 

2) TMB+Ž = trenér minibasketbalu a žactva = trenér pro kategorie minižactva a žactva ve 

věku 11 – 15 let.  

 Absolvování podmíněno licencí TBB a praxí minimálně 1 rok. 

3) TM+1L = trenér mládeže a 1. ligy dospělých = trenér pro kategorie dorostu 

v celostátních soutěžích ve věku 16 – 19 let a trenér 1. ligy dospělých. 

 Absolvování nepodmíněno jiným stupněm trenérské licence, ale s touto 

licencí nelze působit u kategorií U15 a mladší. 

4) ProfiT = profesionální trenér = trenér reprezentačních družstev a trenér NBL + ŽBL, 

případně i trenér SCM (dle uvážení a diskuse s KVB-CH a KVB-D). 

 Prozatím v MK nepanuje shoda na vstupních podmínkách a na skupině 

trenérů, pro které bude tento stupeň licence určen. Diskuse bude pokračovat.    

5) TVB = trenér výkonnostního basketbalu = trenér v nadregionálních soutěžích U17 a 

U19 a trenér dospělých v OP a 2. lize. 

 Realizovat formou samostudia, e-learningu (případně účastí na vybraných 

přednáškách) a následnou závěrečnou zkouškou. 

 

3. Metodické publikace 
 

- Do publikace pro Baby Basket se zapracovávají finální revize textu, grafika a 

požadavky tiskárny. Vytištěná publikace bude k dispozici v lednu 2018, způsob 

distribuce bude MK konzultovat s KBDM. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin 

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


