
 

 

V Praze dne 11. července 2018 

 

 

 

 

NOVÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ BASKETBALU 
 

Vážené trenérky, vážení trenéři, 
 

v rámci Metodické komise (MK) již téměř dva roky probíhá diskuse o možných úpravách 

současného systému vzdělávání trenérů, které by lépe postihovaly aktuální potřeby v rámci 

jednotlivých basketbalových klubů. Od září 2017 přizvala MK k jednání i zástupce ČABT a 

výsledkem je změna dosavadního systému s postavením licencí nad sebou, kdy jednotlivá 

školení mají přibližně stejný obsah (jen se ve směru C → B → A zvětšuje jejich rozsah) bez 

ohledu na to jaké věkové kategorii a výkonnosti se trenér chce věnovat, na systém, který se 

bude v jednotlivých školeních obsahově zaměřovat na příslušné věkové kategorie a rovněž 

v kategoriích U17, U19 a dospělých odliší soutěže, ve kterých se trenéři věnují již pouze 

výkonnostnímu basketbalu. Zároveň dojde i ke změně nynějšího pojetí udělování trenérských 

licencí, kdy 1 trenér = 1 licence (C, B nebo A), na stav, kdy 1 trenér = více různých typů 

licencí, a to následujících:  
 

1. Trenér Baby Basketu (TBB) – NOVÁ LICENCE 

- Rozsah: 1 den (cca 12 vyučovacích hodin) 

- Vstupní podmínky: žádné 

- Obsah: tréninkový proces dětí ve věku 6 – 10 let 

- Vedení družstva v soutěži: primárně licence pro trenéry přípravek (nesoutěžní 

basketbal), podmínečně lze s touto licencí vést 1 rok družstvo v minibasketbalových 

soutěžích U11 – U13   

- Platnost licence: neomezená 
 

2. Trenér minibasketbalu a žactva (TMB+Ž) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „C“ 

- Rozsah: 2 x 3 dny (cca 40 – 50 vyučovacích hodin) 

- Vstupní podmínky: licence TBB, podmínečně i bez této licence, ale s nutností 

absolvovat do 1 roku školení TBB   

- Obsah: tréninkový proces dětí ve věku 11 – 15 let 

- Vedení družstva v soutěži: minibasketbalové soutěže U11 – 13, žákovská liga U14 a 

U15, nadregionální soutěž U15   

- Platnost licence: 3 roky  



 

3. Trenér mládeže a 1. ligy (TM+1L) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „B“ 

- Rozsah: 2 x 3 dny obecná část, 5 x 2 dny specializace a trenérská stáž ve vybraném 

klubu (minimálně 150 vyučovacích hodin) 

- Vstupní podmínky: žádné   

- Obsah: tréninkový proces mládeže ve věku 16 – 19 let s přesahem do kategorie 

dospělých U23 

- Vedení družstva v soutěži: extraliga U17 a U19, liga U17 a U19, 1. liga dospělých   

- Platnost licence: 3 roky  
 

4. Trenér výkonnostního basketbalu (TVB) – NOVÁ LICENCE 

- Rozsah: vybrané přednášky v rámci školení TMB+Ž 

- Vstupní podmínky: žádné   

- Obsah: základní předpoklady (první pomoc, pravidla, organizace a řízení soutěží 

apod.) pro vedení družstev ve výkonnostních soutěžích 

- Vedení družstva v soutěži: nadregionální soutěž U17 a U19, 2. liga dospělých, oblastní 

přebor dospělých   

- Platnost licence: neomezená  
 

5. Profesionální trenér (Profi T) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „A“ 

- MK nadále diskutuje o formě a obsahu školení profesionálního trenéra, které by mělo 

být zaměřeno především na vedení tréninkového procesu reprezentačních družstev 

dospělých a mládeže a družstev NBL a ŽBL. 

- Zároveň by toto školení mohlo být i jakousi nadstavbou nad licencemi TMB+Ž a 

TM+1L a tato licence by mohla být vyžadována např. u klubů zařazených do systému 

Sportovně – talentované mládeže MŠMT.  

- Obsahem diskuse je rovněž otázka, zda toto školení ještě obsahovým zaměřením 

např. vybraných částí, bloků či přednášek rozdělit na školení „Profi T dospělých“ a 

„Profi T mládeže“ nebo zda ponechat pouze obecně školení „Profi T“, které by 

zahrnovalo problematiku profesionálního basketbalu mládeže i dospělých.    

- Další podrobnosti budou zveřejňovány v následujícím období, předpokládané 

otevření tohoto školení je v sezóně 2019/20. 
 

Doplňující poznámky: 

- Úspěšný absolvent školení TMB+Ž, TM+1L a Profi T získává zároveň i licenci TVB. 

- Všechny výše uvedené trenérské licence s platností omezenou na 3 roky (TMB+Ž, 

TM+1L, Profi T) budou obnovovány na základě účasti na vybraných trenérských 

seminářích, resp. přednáškách, které budou obsahově zaměřeny na příslušný typ 

trenérské licence.  



 

- S jednotlivými typy nových trenérských licencí lze vést družstvo pouze v soutěžích, 

které jsou u nich uvedené, tedy např. držitel trenérské licence TM+1L, který ale nemá 

licenci TMB+Ž, nemůže vést družstvo v minibasketbalových a žákovských soutěžích.  

- Nový systém vzdělávání bude zahájen pilotními školeními TBB (září 2018), následovat 

bude školení TM+1L (průběžně od září 2018 do června 2019) a sezóna 2018/19 bude 

zakončena školením TMB+Ž (květen a červen 2019) a v rámci něho i školením TVB. 

- Současné trenérské licence budou v průběhu sezóny 2018/19 transformovány do 

nového systému trenérských licencí dle následujícího klíče: 

 Trenér s licencí „A“ získá licence TBB, TMB+Ž, TM+1L, TVB a Profi T 

 Trenér s licencí „B“ získá licence TBB, TMB+Ž, TM+1L a TVB 

 Trenér s licencí „C“ získá licence TBB, TMB+Ž a TVB 

 

Věříme, že toto nové pojetí vzdělávání trenérů basketbalu bude lépe zohledňovat aktuální 

potřeby pro vedení tréninkového procesu všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní. 

 

 

S pozdravem 

 

Tomáš Kaprálek 

Předseda Metodické komise ČBF 

 

 

 


