
 

 

Zpráva z jednání Komise pro analýzu struktury oblastí a soutěží 

 

Komise pracovala ve složení: Petr Vrážel, Pavel Sušer, Marek Kos, Michal Pipta, Petr Drobný 

 

Závěry jednání komise: 

1) 

Komise doporučuje snížit počet oblastí na 6 – Praha, severní Čechy, jihozápadní Čechy, východní 

Čechy, jižní Morava, severní Morava. 

Odůvodnění: nižší počet oblastí znamení nižší náklady na provoz při zvýšení počtu oddílů dané 

oblasti. Zvyšuje se tím variabilita možností pořádání oblastních soutěží s ohledem na kvantitu a 

kvalitu. Zároveň se otevírají možnosti alespoň částečné profesionalizace pracovníků oblastí 

(statutární zástupce, ekonom, členové STK…). Vyšší počet družstev v oblasti by znamenal i možnost 

návratu oblastních soutěží i ve vyšších kategoriích, včetně možnosti vícestupňového modelu u 

kategorie U14, což by napomohlo ke zvýšení úrovně ligy U14. 

Nižší počet oblastí znamená i lepší koordinaci v rámci „velkého“ ČBF v Praze (sjednocení náplně 

práce, pravidelné schůzky zástupců oblastí, kontrola činnosti) a také vyšší možnosti spolupráce mezi 

oblastmi (společné soutěže v určitých kategoriích, společné projekty v rámci rozšíření členské 

základny…) 

 



 

 

Nové rozdělení oblastí ČBF: 

PRAHA – beze změny 

JIHOZÁPADNÍ ČECHY – spojení oblastí + doplněno z StČ (spojení současných oblastí Karlovy Vary, 

Plzeň, Jihočeská + okresy Beroun, Příbram, Benešov) 

SEVERNÍ ČECHY – současný stav + doplněno z StČ (současný stav + okresy Rakovník, Slaný, Mělník, 

Mladá Boleslav, Praha-západ) 

VÝCHODNÍ ČECHY – současný stav + doplněno z StČ (současný stav + okresy Nymburk, Kolín, Kutná 

Hora, Praha-východ) 

JIŽNÍ MORAVA – v podstatě současný stav (Jihomoravský kraj + většina okresů Zlínského kraje a 

Vysočiny) 

SEVERNÍ MORAVA v podstatě současný stav (týmy Moravskoslezského a Olomouckého kraje + okres 

Vsetín) 

 

Družstva v soutěžním ročníku 2021/2022  
Oblast Dospělí Mládež Celkem 

Praha 151 138 289 



 

Severní Čechy 50 148 198 

Jihozápadní Čechy 56 150 206 

Východní Čechy 63 172 235 

Jižní Morava 76 160 236 

Severní Morava 53 164 217 

 

 
Počty obyvatel v oblastech   

Oblast Okresy Počet obyvatel 

Praha   1 335 084 

Severní Čechy 
Rakovník, Kladno, Louny, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L, 

Litoměřice, Mělník, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Jablonec, Mladá 
Boleslav, Praha-západ 

1 759 216 

Jihozápadní Čechy 

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Plzeň-sever, Plzeň-město, 
Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Domažlice, Klatovy, Strakonice, 

Prachatice, Č. Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, 
Příbram, Benešov Jindřichův Hradec, Pelhřimov 

1 894 252 

Východní Čechy 
Náchod, Trutnov, Semily, Jičín, Nymburk, Kolín, Pardubice, 
Hradec Králové, Rychnov n/K, Ústí n/O, Svitavy, Chrudim, 

Havlíčkův Brod, Kutná Hora 
1 662 916 

Jižní Morava 
Blansko, Žďár n/S, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Uherské 
Hradiště 

1 972 460 

Severní Morava 
Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov, Vsetín, Frýdek-

Místek, Karviná, Ostrava, Nový Jičín, Opava, Bruntál 
1 915 373 

 

2)  

Komise navrhuje, aby v každé oblasti byla zřízena pozice oblastního trenéra, který by byl podřízen 

sportovnímu úseku ČBF. Tento trenér by měl v rámci své působnosti za povinnost docházet na schůze 

oblastního výboru, nicméně dle názoru komise není nutné, aby byl přímo členem tohoto výboru. 

Oblastní trenér by neměl zastávat jakoukoli funkci v kterémkoli oddíle, a to z důvodu možného střetu 

zájmů a z důvodu pracovní doby (účast na trénincích v oddílech x vlastní tréninky). Optimálním 

kandidátem na pozici OT je učitel nebo OSVČ, který se může v odpoledních hodinách bez jakéhokoli 

omezení věnovat činnosti v rámci své basketbalové oblasti. 

 



 

3) 

Komise doporučuje upravit počet volených členů oblastního výboru na tři s tím, že by Oblastní trenér 

fungoval mimo výbor, nicméně by se schůzí zúčastňoval. Oblastní výbor pak jmenuje členy 

jednotlivých komisí, nezbytných pro sportovní chod oblastních soutěží. Vybraní pracovníci (např. STK) 

by měli být v rámci jednotného modelu také ohodnoceni, a to určením minimální výše měsíční 

odměny. 

4) 

V případě reorganizace oblastí na nižší počet komice doporučuje provést zároveň revizi systému 

soutěží, zejména nadregionálních soutěží. Členové komise se domnívají, že počet družstev 

jednotlivých oblastí bude dostatečný pro to, aby opět oblasti dokázaly organizovat i soutěže kategorií 

U14 – U19. Pak by mohly oblastní soutěže opět nahradit NRL. Výhodou by byly nižší náklady spojené 

s cestováním a snazší delegace rozhodčích. 

V oblastech by také měla být stanovena minimální odměna rozhodčích v každé vypsané věkové 

kategorii. Zamezí se tím případným preferencím zápasů s vyššími odměnami rozhodčích při výpomoci 

v jiné oblasti. 

5) 

Na společném jednání Komise pro analýzu a struktury soutěží, Komise pro rozvoj oblastí a vznik 

nových klubů a Komise pro tvorbu rozpočtu, byl vzat potaz argument zástupců středočeské oblasti, že 

v případě zániku této oblasti přijde basketbal o velké množství finančních prostředků, které putují od 

Středočeského kraje směrem ke klubům v oblasti, a bylo doporučeno snížit počet oblastí na 7. 

Všechny ostatní návrhy zůstávají v platnosti. 

 

 

 

 

  

 


