
              Zpráva o činnosti TMK ČABT ČBF oblast Severní Čechy 

pro Oblastní valnou hromadu ČBT SeČ dne 24.listopadu v Ústí n.L. 

Vážení přátelé, 

v  práci naší metodické komise nastává určitý zlom. Každý, kdo sleduje basketbalové dění nejen jako 

příznivec , trenér nebo funkcionář, musel zaznamenat velkou snahu našeho trenérského spolku  

o zvýšení prestiže a snahu o důstojné obnovení  našeho postavení ve složkách ČBT.  

- valná hromada trenérů 28.září tohoto roku v Pardubicích dovršila, schválením statutu ČABT, 

změnou názvu z SBT  na Českou asociaci basketbalových trenérů, dále loňskou volbou nového vedení 

naší profesní organizace, spolu se změnou názoru na nás  u některých profesionálních pracovníků 

ČBT Praha 

- vše toto ale vyžaduje novou koncepci práce všech, která se bude opírat o oblastní profesní pobočné 

spolky tj. TMK ČABT jednotlivých oblastí 

- naše oblast může být hnacím motorem nejen svou velikostí, ale měla by pomáhat svou aktivitou 

novému předsedovi ČABT panu Ing.Josefu Mayerovi z klubu BK Slavoj Litoměřice, který si vzal na sebe 

nelehký úkol . Je potřeba zhodnotit stav a  příčiny poklesu členské základny, představit cesty 

k posílení pozice trenérů, zvýšení zájmu o basketbal, stanovit koncepci a strategii, ale vše  

samozřejmě s pomocí všech zainteresovaných klubů, oddílů a nebo basketbalových akademií a 

celého našeho basketbalového společenstva  

- domnívám se, že je vidět slušná práce ze strany  ČBF v zlepšení organizace, evidování, spolupráce 

s MŠMT (hodina TV navíc,atd.) ve  vytváření projektů, např. Impulsy trenérům mládeže, Mosty 2016, 

Care Teamy, Work Shopy, Star balíčků, Baby Basket, projekty pro mladé trenéry, elektronická 

evidence – soupisek, licencí hráčů a trenérů, atd. 

- v oblasti zavádění nových systémů soutěží v některých kategoriích je problém s nedořešením „jak“, 

„kdo“, pravidla, atd. 

K naší vlastní činnosti: 

1. Prioritou naší práce je zabezpečit vzdělávání – školení nových trenérů, doškolování, obnovování 

trenérských licencí C a řešení problematických případů. 

Školení trenérů 

Je snaha o postupné posouvání míst po celé oblasti, kde probíhalo školení, ale hlavně si vážíme  

ochoty klubů školení pořádat vždy s faktickou a profesní pomocí naší TMK – Ústí n.L. 2012 (snaha o 

levné získání licencí, otevřené pro učitele TV – Bob Šedivý), Litoměřice 2013 (D.Matuška), Varnsdorf 

2014 (Z.Strolený), Chomutov 2015 (p.Drobný). V letošním roce  žádný klub naší oblasti neprojevil  

zájem     o pořádání, proto se naše TMK spojila s oblastí  KV  a školení proběhlo tam. 

Metodická komise v Praze stále nedokončila novou publikaci pro vzdělávání trenérů. Uvažuje se 

 o změně klasifikace jednotlivých licencí – měla by být nižší licence pro trenéra začátečníků a mini. 

Pro školení trenérů licence B  – zlepšení vzdělávání, dva cykly všeobecná část + odborná . 

Sejně tak nedostatečný počet hodin pro školní trenérů licence.  Absence  zájmu na vysokých školách 

pro výchovu kvalifikovaných basketbalových odborníků. 
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Doškolovací semináře 

V poslední době máme velmi širokou nabídku doškolovacích seminářů (problém s dojezdem a 

finanční), avšak díky našim klubům, které dokážou  pro potřeby svých trenérů, ale i pro ostatní 

trenéry, zorganizovat oblastní semináře, se mohou všichni poměrně snadno a finančně dostupně 

zúčastnit těchto akcí. 

                                                                 - 

Pravidelné semináře jsou Levhartů Chomutov, podobně Slunety Ústí n.L., BK Děčína a TJ Slovanu 

Litoměřice. Rádi jsme schválili i seminář, pořádaný TJ Lokomotivou Liberec, pro trenéry ze severní 

části naší oblasti.  

Někteří trenéři ignorují, věříme, že se nemohou zúčastnit pestré nabídky těchto seminářů a radši 

zaplatí pokutu za nesplnění požadavku alespoň jednoho semináře za tříleté období platnosti svých 

licencí. Obáváme se, že nově připravovaná pravidla pro prodlužování (obnovování) licencí  tuto praxi 

neumožní.  

Neustálé profesní vzdělávání se stává prioritou ve všech oblastech, kde se jedná o výchovu mladé 

generace.  

Za nás však můžeme říci, že vždy vycházíme z co největší snahy pomoci všem trenérům „hříšníkům“, 

aby mohli vést svá družstva, když se často nechali přemluvit k trénování. Všem budeme   i nadále 

pomáhat, na základě  vzájemné důvěry 

Rádi zaznamenáváme zrychlené a  bez problematické vystavování a prodlužování trenérských licencí i 

často našich  pozdních  žádosti, které musí náš sekretář Zdeněk Novák řešit téměř po celou tuto  

dobu. Bude naší snahou, aby se žádosti všech obnovovaných licencí jednotlivých klubů dostali „na 

stůl“ sekretáře v termínu, který je dán ČBF Praha a naší oblastí.  

2. Regionální a reprezentační výběry oblasti 

Výběr regionálních trenérů chlapců a dívek U14 oblasti Severní Čechy přinesl hodně diskusí a 

rozhořčení. Druhá nominace trenérů regionálních výběrů byla v Praze schválena, ale stále přetrvává 

 u některých z vás pocit nekoncepčnosti kritérií, zasahování do výběru, dodatečně stanovené 

podmínky a neposledně naše  řešení, které je z hlediska jiných oblastí, kde docházelo                           

ke kompromisům, bylo podle mínění málo důrazné tj.  měli jsme si obhájit  svůj původní návrh.  

3. Oblastní výběry ústeckého a libereckého kraje pro Hry VIII. LODM Jihomoravského kraje ve dnech  

24. – 29.června 2017  

Naše metodická komise vypsala konkurz na pozice trenérů chlapců a dívek obou krajů kategorie U15 

s datem ukončení ke dni 23.listopadu 2016. Prioritou je vybrat momentálně nejlepší hráče (-ky) jako 

reprezentanty (-ky ) obou našich krajů a vedení těchto týmů by mělo být svěřeno zkušeným 

trenérům. 

4. Poskytování metodických informací, literatura 

Naše komise se nedělá ambice na tvorbu metodiky pro naše trenéry. Absolutně postačující a velmi 

slušný je odkaz  Trenérská knihovna  (24vterin.cz) na stránkách ČBF.  

Některé kluby mají své vlastní stránky pro metodické materiály.  Vše na internetu (např. You Tube).   

 



  

                                                                       - 2 – 

5. Trenérsko metodická komise naší oblasti 

Snažíme se řešit všechny požadavky  vás trenérů v rámci naší působnosti, eventuálně  odkazovat na  

vyšší orgány ČBF.  Za uplynulé období byla snaha  zlepšit vzájemnou komunikaci  a hlavně posílit 

informovanost směrem ke klubům. Bohužel výsledkem je nedostačující počet přítomných delegátů –  

zástupců klubů naší oblasti. 

Během minulého období se nám podařilo kooptovat další členy do naší komise a  dnešní schůze by 

měla potvrdit jejich zvolení na další období, včetně nových členů.  

Na stránkách naší oblasti jsou umístěny veškeré zápisy z našich jednání a další důležité dokumenty, 

informace, i  eventuální odkazy pro naše trenéry.  

6. Dotazníková akce k upřesnění databáze družstev, členů a trenérů 

Tento náš pokus nevyšel, ale souvisí s problémem komunikace všech klubů naší oblasti s vedením 

naší oblasti i s námi. Některé kluby hrají své soutěže v jiné oblasti, nebo nemají  další družstva a jen si 

tak „sportují“. Pro potřeby další činnosti celé ČABT i nás nutně  musíme tyto kluby  oslovit  a vtáhnout 

je do celé naší působnosti. Dobrou práci „v hledání“ odvedl náš sekretář Zdeněk Novák, ale celkově 

se nám stoprocentně nepodařilo.Zjistit skutečný stav v naší oblasti (snad pomůže systém  Leris). 

7. Problematika současného basketbalu- etika  

Valná hromada v Pardubicích se také zabývala „Etickým kodexem trenéra“, který by měl být dořešen 

a předán ke schválení, stejně tak prezentovaná „Otevřená výzva reprezentačním trenérům“ 

zabývajícím se chováním  reprezentačních trenérů vůči klubům a hráčům ze svých výběrech.  

Podobně stejnými problémy se musí stále častěji zabývat řídící orgán našich oblastních soutěží a 

přibývá případů neetického chování rodičů, řevnivosti mezi kluby i  vztahů “trenér- rozhodčí „ atd. 

Tato problematika bude řešena na následné valné hromadě ČBF Severní Čechy. 

 Podobný kodex, dalo by se říci komplexní  pro hráče, trenéry, rodiče a rozhodčí  iniciativně připravil  

Robert Landa BK Děčína. Ten procházel připomínkováním a doplněním a měl by být dnes VH 

schválen. Diskusi k tomuto bodu bych navrhl nechat na pokračující schůzi Oblastního pobočného 

spolku ČBF SeČ.  

 TMK naší oblasti by chtěla do vzdělávání a přípravě trenérů  zařadit  větší objem se zaměřením 

 na problematiku vztahů a výchovy mládeže a zaměření na metodiku basketbalové přípravy 

minižactva. 

 

 

 

 

V Děčíně 24.listopadu 2016                                                   předseda TMK ČABT ČBF SeČ 
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