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Zpráva o činnosti ČABR-seČ 

za období 2009/2010 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych zprávu o činnosti ČABR-seČ rozdělil na dvě části, na uplynulou sezonu 2009/2010 a 
na čtyřleté volební období předsedy VV ČABR-seČ, které tento rok končí. 

Nejdříve k uplynulé sezoně. Na začátku uplynulé sezony jsme se snažili zlepšit činnost rozhodčích, 
zejména co se týče znalostí soutěžního řádu basketbalu a rozpisu soutěží. Před sezonou jsme 
„nabalíčkovali“ pro všechny rozhodčí veškeré dokumenty, které rozhodčí potřebuje ke své činnosti. 
V balíčku byla pravidla basketbalu, výklad pravidel, soutěžní řád basketbalu, rozpis soutěží ČBF-seČ, 
pokyny pro rozhodčí. Zejména v pokynech byly rozhodčím popsány situace, které nastávají hlavně 
před zápasem (např. předkládání licencí) a po skončení utkání (popsání technických či 
diskvalifikujících chyb). Všichni rozhodčí byli požádáni, aby tyto materiály vozili na utkání s sebou 
s tím, že se do nich mohou v případě nejasností podívat a vyřešit vše správně. I když by toto rozhodčí 
měli znát již z let minulých, jelikož se tyto situace probírají na každém semináři, přesto na začátku 
soutěží rozhodčí dělali stejné chyby jako v předchozích letech nebo obvolávali kolegy, aby jim 
poradili, jak mají pokračovat a co napsat do zápisu! Bohužel neochotu poměrně značného počtu 
rozhodčích si alespoň tyto materiály přečíst, vozit s sebou a pracovat s nimi nemůžeme ovlivnit. S tím 
souvisí i další vzdělávání rozhodčích v oblasti pravidel. Některé kluby si stěžují na kvalitu rozhodčích. 
Je však zajímavé, že si ve většině stěžují kluby na „své“ rozhodčí, které mají uvedeny na přihlášce do 
soutěží. Ano, víme, že kvalita u některých, zejména mladších rozhodčích, není valná, ale snažíme se 
pracovat s tím, co nám posíláte. Pokud si rozhodčí nepřečte pravidla, nekouká v televizi na basketbal, 
nechce se vzdělávat, my s tím nic neuděláme. Věřte však tomu, že se celý VV ČABR-seČ snaží nalézt 
způsob, jak kvalitu rozhodčích v našem kraji zvýšit. Proto také od příští sezony, pokud bude stejný VV 
ČABR-seČ, bude při delegacích přihlíženo k výsledkům testů na semináři a ke spolehlivosti každého 
rozhodčího vůči delegacím (myšleno spolehlivost dostavení se k utkání, omluvy, atd.). Z tohoto 
důvodu se může stát, že do některých oblastí budou muset rozhodčí zajíždět z jiných míst kraje a 
nebudou pískat jen „místní“ rozhodčí. Chtěl bych také požádat Vás, zástupce klubů, pokuste se 
promluvit do duší svých trenérů a funkcionářů. Někdy to vypadá, že se přišli na rozhodčí vyřvat a 
vybít si své emoce. Nejvíce nám vadí agresivní chování některých trenérů vůči mladým novým 
rozhodčím. Každý rok kvůli těmto lidem končí několik rozhodčích, na konci uplynulé sezony i tři 
poměrně zkušení rozhodčí. 

Závěr sezony byl ovlivněn rozhodnutím STK ČBF-seČ o vypuštění povinnosti mít za daných podmínek 
přihlášeného rozhodčího za družstvo ve Vyhlášení soutěží pro sezonu 2010/2011. Toto rozhodnutí 
nebylo konzultováno ani s VV ČABR-seČ, ani s OV ČBF-seČ, který tuto povinnost po dlouhé debatě 
zavedl a schválil. VV ČABR-seČ s rozhodnutím STK ČBF-seČ zásadně nesouhlasí. Nesouhlasíme také 
s tvrzením, že rozhodčích je dostatek. Většina přihlášených rozhodčích v kraji jsou trenéři nebo hráči, 
za což si zaslouží uznání a obdiv. Vzhledem ke klubovým povinnostem však nejsou schopni pískat tak, 
jak bychom potřebovali. Někteří se snaží pískat co nejvíce a domlouvají se individuálně s delegačním 
pracovníkem, není jich však mnoho. Další skupinou jsou rozhodčí, kteří pískají republikové soutěže. 
Vzhledem k vydávání republikových delegace cca 10 dní před hracím termínem jsou tito rozhodčí 
v našem kraji téměř nepoužitelní, protože vydáváme delegace na delší časové období. Také pro 
republikové soutěže je rozhodčích nedostatek a nejen náš kraj, ale i kraje ostatní dodávají zkušené 
rozhodčí pro republikové soutěže (v našem případě 2 – 3 týdně). Věřte tomu, že rozhodčích není 
dostatek. Až jich dostatek bude, budu já osobně žádat o zrušení výše uvedené povinnosti. 

Dalším nešvarem loňské sezony bylo překládání utkání s dodatečným souhlasem STK ČBF-seČ. 
Soutěžní řád basketbalu a rozpis soutěží ČBF-seČ jasně stanovují podmínky, za kterých by mělo 
docházet k překládání utkání. Toto se však neděje. Není málo případů, kdy se kluby dohodly na 
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změně termínu ve čtvrtek večer před hracím termínem. Navíc o tomto nedají vědět rozhodčím ani 
delegačnímu pracovníkovi. VV ČABR-seČ by chtěl požádat STK ČBF-seČ o důsledné dodržování 
platných sportovně technických dokumentů. 

Na závěr této části. Po několila letech se nepodařilo provést školení rozhodčích III. třídy. Přihlášených 
rozhodčích bylo jen šest, což je z finančního hlediska neekonomické. Pokusil jsem se umístit rozhodčí 
v jiném kraji, ani tam pro nedostatek rozhodčích kurzy neproběhly. Tak snad příští rok… 

Nyní mi, prosím, dovolte krátce zhodnotit mé končící čtyřleté volební období. Rozhodčí v našem kraji 
jsem přebral po R. Výborném st. ve stavu, kdy se vedení ČABRu-seČ neúčastnilo schůzí OV ČBF-seČ a 
v posledním roce svého fungování vlastně nefungovalo. Rozhodčích bylo žalostně málo. Myslím si, že 
po mém nástupu se podařilo urovnat vztahy s OV ČBF-seČ. Za toto bych chtěl všem členům OV ČBF-
seČ, i bývalým, poděkovat. Převedly se finanční prostředky rozhodčích na podúčet ČBF-seČ, podařilo 
se přesvědčit členy OV ČBF-seČ o tom, že je nutné něco dělat s počtem rozhodčích v kraji. Po dlouhé, 
několikaměsíční debatě se podařilo stanovit podmínku, za kterých musí být za družstvo přihlášený 
rozhodčí. Některé kluby k této povinnosti přistoupily odpovědně, někde se na to přímo „vyprdli“. 
Bohužel zejména v oblastech, kde je rozhodčích trvale nedostatek. Chtěl bych tímto poděkovat všem 
klubům, které nám rozhodčí posílají. Chtěl bych však požádat, zvažte někdy své adepty na rozhodčí, 
zejména co se týče jejich věku. Také jsem v poslední době slyšel argument, že VV ČABR-seČ by si měl 
rozhodčí shánět sám. To máme jít na náměstí a „verbovat“ nové rozhodčí na ulici? Kdo jiný, než vy, 
kluby, by měl kandidáty na rozhodčí posílat? Vždyť to musí být někdo, kdo basketbalu trochu rozumí, 
hráč, trenér, bafuňář. Můžete nám poslat adepty z řad hráčů, o kterých víte, že nemají na to hrát 
basketbal na vyšší úrovni, že budou sedět na lavičce a na hřiště se nedostanou. Není lepší, když 
takový člověk zůstane u basketbalu jako rozhodčí? 

V souvislosti se zavedeném výše uvedené povinnosti se mnohdy vedly velmi ostré debaty, které 
přecházely až do osobní roviny. Toto by se stávat nemělo. Myslím si, že všechny strany v naší oblasti, 
ať to jsou kluby, rozhodčí, OV a další, se snaží udělat vše pro to, aby basketbal v našem kraji zůstal 
zachován a naopak se rozvíjel. 

Chtěl bych také poděkovat OV ČBF-seČ za poskytnutí půjčky na nákup jednotných trik pro rozhodčí 
v našem kraji. Myslím si, že se podařilo sehnat kvalitní trika a rozhodčí v nich vypadají dobře a hlavně 
jednotně. Už ani nechci vzpomínat na to, v čem byli někteří rozhodčí ochotni pískat. 

Co se mi nepodařilo. Stabilizovat počet rozhodčích. Většinou počet nových rozhodčích sotva pokryl 
počet rozhodčích, který ukončil kariéru. Letos budeme v mínusu, protože neproběhlo školení nových 
rozhodčích. Dále se nedaří zvyšovat úroveň rozhodčích v kraji, u většiny není moc velká chuť se doma 
trochu učit a pracovat na sobě. Snažíme se dělat semináře atraktivní, používáme projektor, jsme 
v tělocvičně. Všichni tam vše chápou a všechno vědí, ale přijde začátek sezony a nic si nevědí. 
Samozřejmě ne všichni, ale bohužel jich je mnoho. Snažil jsem se také o vybavení rozhodčích. Na 
poslední semináře jsem dovezl vybavení pro rozhodčí, jako jsou boty, kalhoty, píšťalky a další potřeby 
pro rozhodčí. O toto vybavení nebyl moc velký zájem, naopak někteří si toto vybavení přivlastnili bez 
placení.  

Všichni členové VV ČABR-seČ nyní zvažují, jestli budou chtít ve své činnosti dále pokračovat. 
Rozmýšlím se i já, jestli budu znovu kandidovat na předsedu VV ČABR-seČ. Přípravě na školení a 
semináře věnuji dost času, přesto se to míjí účinkem, naopak jsou házeny klacky pod nohy. 
Rozmýšlím se i na mém dalším učinkování v OV ČBF-seČ. Do OV ČBF-seČ jsem kandidoval jako 
předseda rozhodčích a v tomto orgánu, pokud zůstanu, budu hájit zájmy rozhodčích. To může být 
někdy v rozporu se zájmy klubů, ale je to další názor na fungování celého basketbalu v kraji. 

Na závěr použiji citaci Jana Šedivého: „Mariáš bez peněz a basket bez rozhodčích se hrát nedá.“ Něco 
na tom je, nemyslíte? 

      Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 


