
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 05/2017 
 

Datum: Středa 7. června 2017 

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

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský 

Omluven: Slowiak 

 
 

1. Školení trenérů licence „B“ v sezóně 2016/17 
 

- Školení trenérů licence „B“ v sezóně 2016/17 bylo zakončeno 2. částí (specializace 

basketbal), která proběhla ve 3 třídenních výukových blocích v Olomouci a Praze. 

- Závěrečné pohovory byly zajištěny zkušební komisí ve složení M. Velenský, M. Ježdík, 

D. Tomajko, P. Treml a J. Geršl. 

- Specializaci basketbal absolvovalo 48 trenérů. 

 

2. Metodické publikace 
 

- Textová část připravované publikace pro Baby Basket je hotova, pracuje se na grafice 

(obrázky a diagramy). Předpokládaný termín odevzdání pro tisk – podzim 2017. 

- Překlad publikace Italské basketbalové federace je hotov – další využití bude 

konzultováno s KBDM. 

- Pokračují práce na publikaci „Teorie a základy didaktiky basketbalu“. Předpokládané 

dokončení – prosinec 2017. 

- Dokončuje se příprava úvodního čísla tištěného trenérského bulletinu. Předpokládaný 

termín vydání – podzim 2017. 

 

3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

3.1. Kurz „Basketball strength & conditioning“ 
 

- Úvodní výukový blok kurzu „Basketball strength & conditioning“, jehož odborným 

garantem a hlavním lektorem je Francesco Cuzzolin (ITA), proběhl ve dnech 24. – 25. 

dubna 2017 ve SH Královka. 

- Druhý výukový blok proběhne ve dnech 24. – 25. června 2017 ve SH Radotín, sobotní 

dopolední přednášky budou součástí mezinárodního trenérského seminář ICC 2017. 

- Kurzu se účastní 18 vybraných trenérů.  
 

3.2. Impulsy trenérům mládeže 
 

- ITM 2017 proběhly ve dnech 2. – 4. června 2017 v Olomouci za účasti 50 trenérů.  

- Program byl složen z 10 odborných přednášek se zaměřením na trenéry a tréninkový 

proces nejmladších kategorií (přípravky, minižactvo, žactvo). 



3.3. Mezinárodní trenérský seminář v rámci ME žen 
 

- Mezinárodní trenérský seminář ICC 2017 proběhne ve dnech 23. – 24. června 2017 ve 

Sportovní hale VŠE (Na Třebešíně 3215/1, Praha 3). 

- Lektoři ICC 2017: Francesco Cuzzolin (ITA kondiční trenér), Michal Ježdík (CZE), Igor 

Kokoškov (SRB, USA), Torsten Loibl (GER) a Koichi Sato (JAP kondiční trenér).  

- Michael Schwarz (FIBA Europe) vystoupí na úvod sobotního programu s krátkou 

informací o FIBA Europe trenérském webu a trenérské aplikace.  

- Aktuálně je přihlášeno 80 českých a 16 zahraničních trenérů (stav k 14. 6. 2017). 

- Veškeré informace o ICC 2017 je možno nalézt na http://www.cbf.cz/icc2017.html. 

   

4. Nová koncepce vzdělávání trenérů 
 

MK zahájila diskusi k nové vzdělávací koncepci trenérů basketbalu a stanovila tyto hlavní 

body, kterými bude nutné se dále podrobněji zabývat: 

- Přechod ze současného systému, který staví (především z pohledu rozsahu školení) 

jednotlivé trenérské licence stupňovitě nad sebe (C → B → A), na systém, který by 

jednotlivé trenérské licence zaměřil spíše na určité věkové kategorie, případně i na 

různé úrovně výkonnosti.  

- Návaznost mezi jednotlivými stupni nových trenérských licencí, resp. nastavení 

vstupních podmínek, jejichž splnění by umožňovalo absolvovat školení trenérů 

licence vybraného stupně. 

- Propojení nových stupňů trenérských licencí s podmínkami na vedení družstva 

kvalifikovaným trenérem ve všech úrovní soutěží ČBF.  

- Systém obnovování platnosti nových trenérských licencí. 

- Nastavení přechodného souběžného fungování „starého“ a „nového“ systému 

trenérských licencí. 

MK navrhuje uskutečnit v září 2017 společné jednání s ČABT s cílem vytvořit pracovní 

skupinu, která by se novou vzdělávací koncepcí trenérů basketbalu začala intenzivně 

zabývat. 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v září 2017 na sekretariátu ČBF (přesný termín a čas budou 

upřesněny dodatečně). 

http://www.cbf.cz/icc2017.html

