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Zápis ze schůze VV ČABR se zástupci oblastních ČABR a delegačních 

pracovníků 

 

Místo: ČBF - Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Datum: 5. 11. 2018 

Přítomni za oblasti: 

Šmíd Pavel (SČ), Karásek Jan (ZČ), Peška Petr (JČ), Benda Tomáš, Pokorný Štěpán (StČ), 

Ašenbrenerová Ingrid (KV), Linhart  Tomáš, Sušer Pavel, Treml Radek, Kučera Martin (PHA), Opletal 

Petr (SM), Matějek Ivor (JM), Scholze Michal (VČ) 

Za VV ČABR:  

Vyklický Robert, Vrážel Petr, Baloun Jan, Hošek Jan, Kučera Martin, Opletal Petr, Šmíd Pavel (NI) 

Omluveni: 

Kapaňa Lukáš (SM), Hruša Petr (VČ), Šikner Roman (SČ) 

 

1. NRL 

Nejprve Martin Kučera, jako předseda PBS, seznámil přítomné o obsahu jednání s VV ČBF k této 

problematice, na které byl pozván. VV ČBF mj. informoval o širších souvislostech problematiky NRL 

(podíl na delegacích), jako je např. zvýšení počtu mládežnických soutěží za poslední cca 3-4 roky vs. 

nedostatečný počet rozhodčích v absolutních celorepublikových číslech. 

Zhodnotili jsme aktuální situaci a vývoj v probíhající sezóně zejména z pohledu problematiky delegací 

NRL. Zaměřili jsme se na schopnost kooperace jednotlivých oblastí, resp. delegačních pracovníků, která 

vychází z individuálních možností každé jednotlivé oblasti, jelikož probíhají delegace krajský soutěží a 

současně oblasti poměrně značně vypomáhají i s delegací pro soutěže ČBF. Všechny oblasti se snaží 

s maximálním úsilím a možnostem delegovat utkání NRL.  

Oblasti považují za nutné upravit termínovou listinu soutěží ČBF tak, aby počty utkání v hracích 

termínech o víkendech byly přiměřeně vyrovnané oproti současnému stavu, jelikož se toto značně 

projevuje i na celkové schopnosti pokrytý všechny delegace. Dále se diskutovala otázky různorodých 

podmínek soutěže NRL, protože podle dostupných informací není jednotně určen.  

Samostatnou otázkou je i relativně nekoncepční příprava klubů při stanovení pořadí a časů utkání 

v hracím termínu (př.: utkání na sebe nenavazují 10:00 a poté až 14:00 hod), což do jisté míry také 

komplikuje práci delegačním pracovníkům.  

V neposlední řadě jsou oblasti ve shodě, že je třeba změnit výši odměn NRL směrem nahoru, na což 

upozorňovali již na konci loňské sezóny při poslední schůzi 4. 6. 2018.  
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Oblasti dávají podnět prostřednictvím člena VV ČBF Petra Vrážela, jestli by nebylo vhodné vytvořit 

analýzu 4 roky zpět tj. před startem NRL vs. současný stav, a po vyhodnocení se zabývat otázkou 

zpětného zařazení do oblastních soutěží, např. i z důvodu lepších podmínek pro získávání krajských či 

městských grantů apod. 

Závěrem, nebýt osobní invence jednotlivých delegačních pracovníků a jejich vazeb na rozhodčí, bylo 

by daleko složitější zajišťovat delegace na utkání, protože jim rozhodčí vycházejí vstříc právě díky 

osobním vazbám, přestože jsou mnohdy velmi přetížení počtem utkání.  

 

2. Nábor rozhodčích 

Zástupci oblastí probrali vlastní dlouhodobé zkušenosti s náborem rozhodčích a je jednoznačné, že 

hlavní potencionálním zdrojem nově vyškolených rozhodčích by měly být kluby. Bohužel ne vždy jsou 

kluby ochotné spolupracovat a dostatečně si uvědomují souvislosti i na schopnost zabezpečit delegace, 

resp. vyšší kvalitu rozhodcovského sboru.  

Cílem je v horizontu 3-4 let získat počet 190 aktivních rozhodčích pro soutěže ČBF a v oblastech dle 

individuální potřeby vs. počet soutěží.  

Zde narážíme na poměrně nízký zájem ze strany klubů aktivně spolupracovat, protože zkušenosti 

ukázaly, že nucená účast na školení rozhodčích přináší spíše okamžitý konec rozhodčího nebo během 

1. sezóny po vyškolení. 

3. Školení rozhodčích III. třídy 

Diskutovali jsme otázku kooperace oblastní a lektorů ČABR při školeních III. třídy rozhodčích. 

Kooperace s lektory ČABR je na zvážení každé oblasti, protože současný kombinační model je 

nejvýhodnější, jak ukazují dosavadní zkušenosti. Je potřeba se zamyslet nad poplatky za školení, které 

by se neměly stávat motivací účastnit se školení v jiném kraji, než odkud je kandidát původem, ledaže 

není školení realizováno v daném roce. Toto úzce souvisí s prací oblastí v kraji při komunikaci s kluby, 

resp. náborovou kampaní.  

 

Zapsal: Tomáš Linhart 

 


