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Z Á P I S 

 

z jednání Výkonného výboru ČBA 

ze dne 20. ledna 2022 od 17 hod., Xbowling Prosek Duo 
 

 

VV, přítomni: 

Karel Vopička, Jiří Beran st., Jan Spáčil, Jiří Beran ml., Adam Vondráček, Jitka Nosková, Ivan 
Burian, Jiří Marval, Jaroslav Lorenc 

VV, omluveni: 

Jan Čepelák, Vojtěch Rosenberger, Tomáš Hlúch 

  

Program: 

 

1. Zahájení jednání 
2. Informace z jednání Prezídia 
3. Práce jednotlivých komisí  
4. Finance  
5. Různé 
6. Ukončení 

 
 

Průběh jednání: 

 

1.  Zahájení jednání 

Jednání zahájil prezident VV ČBA Ing. Karel Vopička přivítáním všech přítomných členů VV.  
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2.  Informace z jednání Prezídia 

Prezídium představilo ustanovení nové odborné komise – Mediální komise, a jejího předsedy 
Jaroslava Lorence, který se stává členem VV. Členy komise jsou v současné době Petr Hais, 
Martina Jelínková a Eva Skořepová. Úkolem komise je zajistit styk s médii (denní tisk, 
časopisy, TV, rozhlas, internet portály) a informovat jejich prostřednictvím laickou veřejnost 
o výsledcích našich šampionátů a lig, naší účasti a úspěších na světových a evropských 
soutěžích a šampionátech a obecně popularizovat sportovní bowling v očích široké 
veřejnosti.  

 

Prezídium dále představilo plán řešit dlouhodobě neustavené regiony Jižní Čechy a Západní 
Čechy, které jsou v současné době zařazeny do regionu Středních Čech resp. Severních Čech, 
a to vytvořením nového spojeného regionu Jižní+Západní Čechy. VV tento plán jednomyslně 
podpořil. 

 

3.  Zprávy z jednotlivých komisí 

Trenérská komise: 

Z důvodu neúčasti předsedy trenérské komise dění v komisi tlumočil prezident asociace. Kurz 
2. trenérské třídy ve spolupráci s VOŠ ČUS proběhl i přes velké termínové kolize způsobené 
omezeními spojenými s covid-19 a přesouváním soutěží. 

Kurz ETBF Level 1 proběhl v lednu pro 5 zájemců především z řad TCM. Další kurz ETBF Level 
1 proběhne v případě, že sen najde alespoň 5 zájemců opět na podzim.  Obdobně bude ve 
spolupráci s ETBF během roku 2022 uspořádán kurz ETBF Level 2. Trenérská komise, Komise 
pro mládež, TCM  a předsedové regionů navrhnou pro všechny kurzy vhodné adepty. Ti, kteří 
podepíší závazek práce s mládeží, mají kurz zdarma jako v minulosti. Ostatní adepti se 
mohou účastnit a získat certifikát, ale po úhradě poplatku za kurz stejně jako v minulosti. 

Ohledně případné účasti na ETBF Level 3 v Kuortane asociace bude podporovat trenéry TCM, 
kteří o kurz budou mít zájem.  

Adam Vondráček jako člen komise představil projekt v rámci spolupráce s fakultou tělesné 
kultury UP v Olomouci na vytvoření/zmapování obecného profilu hráče bowlingu z pohledu 
biomechaniky, asociace tento projekt podpoří. 

VV dále konstatoval, že přednáška Mariána Jelínka a jeho týmu byla velmi prospěšná a 
rozhodně doporučil ve spolupráci dále pokračovat, soustředit ji ale především na trenéry. 

VV uložil předsedovi Trenérské komise vytvořit po vzoru Komise pro mládež dlouhodobou 
koncepci dalšího vzdělávání a doškolování trénérů u nás jako doplněk využívané struktury 
kurzů ETBF Level 1-3 
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Komise pro reprezentaci: 

Předseda komise Jan Spáčil (i jako trenér ženské reprezentace) a Adam Vondráček přednesli 
plán přípravy a zapojení našich reprezentantů do soutěží v roce 2022.  

Širší kádr reprezentace mužů a širší reprezentace žen byl na návrh hlavních reprezentačních 
trenérů rozšířen každý na 16 členů. VV odhlasoval návrh hlavních trenérů na její složení a 
jmenný seznam pro rok 2022 je umístěn na webu asociace. VV konstatuje, že složení širší 
reprezentace není konečné resp. je dynamické, během roku mohou být hráči a hráčky 
z kádru vyřazeni resp. mohou být zařazeni další, dle aktuální výkonnosti. 

Ivan Burian vznesl připomínku, že reprezentační soustředění se odehrávají téměř výhradně 
v Pardubicích, Olomouci případně Praze.  VV vyslechl zdůvodnění tohoto faktu z úst obou 
reprezentačních trenérů (dostupnost, jejich domácí centra) a uložil trenérům, aby 
zohledňovali vývěr místa i současným složení reprezentace (geograficky). Trenéři vzali výše 
uvedené na vědomí a deklarovali, že toto zohlední při budoucím plánování kempů.  

VV odhlasoval účast naší juniorské reprezentace na juniorském MS (IBF World Youth 
Championship resp. IBF Youth World Cup ), pokud bude IBF v roce 2022 uspořádán. 

VV poté hlasoval i o účasti naší reprezentace na MS dospělých (IBF World Championship 
resp. IBF World Cup ) v roce 2022, tato nebyla odhlasována s ohledem na fakt, že není znám 
ani formát soutěže, ani místo a nelze stanovit zatím ani předběžný rozpočet.  O této akci 
bude VV znovu hlasovat, až budou výše uvedená fakta známa.  

STK: 

STK detailně informovalo o všech soutěžích a konstatovalo, že s výjimkou MČR pětičlenných 
týmů se podařilo v roce 2021 dokončit všechny plánované soutěže. V sezóně 2021/2022 se 
rozbíhá i Seniorská bowlingová liga a během roku 2022 se plánuje i návrat školních 
bowlingových lig. Prezident poděkoval jménem VV STK za toto zvládnutí soutěží a 
šampionátů uplynulého roku právě s ohledem na nelehkou situaci při plánování a realizaci 
způsobených řadou opatření souvisejících s probíhající pandemií covid-19.  

Komise pro mládež: 

Komise pro mládež informovala VV o rozdělení a vyčerpání finančních prostředků 
z programu Talent 2021 (resp. z této části zahrnuté v podpoře sportovních svazů NSA) podle 
koncepce a podmínek stanovených v dubnu 2021. Dále informovala o rozdělení 
mimořádných prostředků mezi TCM na konci roku, které asociace obdržela nad rámec této 
dotace. Tabulka je přílohou tohoto zápisu. 

Ivan Burian vznesl připomínku, že na základě jeho analýzy neodpovídá poměr počtu členů 
v TCM v tabulce počtu hráčů příslušných TCM ve sportovním v žebříčku. 

Předseda Komise mládeže reagoval, že počty v tabulce, která byla vytvořena v březnu 2021 
reflektují nahlášené a evidované členy TCM za rok 2020, takže je nelze srovnávat se 
žebříčkem za rok 2021. Dále vysvětlil, že počet hráčů ve sportovním žebříčku nemůže být 
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základním kritériem pro určení sportovních hráčů zařazených do programů TCM, protože 
příležitosti a možnosti hráčů jednotlivých TCM jsou i vzhledem ke geografickému umístění 
značně rozdílné a pro některá TCM by podmínka zařazení dětí ve sportovním mohla být 
diskriminační. Nicméně v tabulce rozdělení finančních prostředků poslední dva sloupečky 
porovnávají poměr pro počet členů a obdržené částky a procenta navzájem v podstatě 
odpovídají. 

Prezident asociace k tomu dodal, že obecně vždy a ve všech v žádostech o dotace se uvádějí 
data za předchozí rok, takže vždy tam bude roční posun. Uvedl ale, že žádná TCM (ani velká, 
ani začínající) tím nemohou být znevýhodňována. Jde o nalezení rovnováhy pro dělení 
dotací, která by dokázala umožnit i malým TCM fungovat nebo vůbec začít a velkým, 
rozvinutým TCM pomoci v jejich dlouhodobé práci.  Prostě musí být zaručeno, že i malá a 
začínající TCM se dostanou k finančním prostředkům, aby měla podporu a oporu své 
existence. To vše v současné době upravuje přijatá a realizovaná koncepce Rozvoje mládeže. 
Ivan Burian pochválil současnou podobu koncepce s tím, že bychom mohli kritéria zařazení 
jednotlivých dětí v rámci TCM upravit, například referenční průměry, zohlednění výsledků 
v žebříčku i zisku titulů na MČR. Na základě všeho výše uvedeného se rozproudila diskuze ke 
koncepci, na jakém základě mají být děti do jednotlivých programů zařazovány.  

VV probral postupně všechny možnosti systému – výsledky hráče, tedy  nejen tituly, ale 
umístění na MČR celkově, umístění v juniorských ligách, průměry a postavení ve Sportovním 
případně Turnajovém žebříčku. Nakonec se VV shodl na tom, že pro zjednodušení by 
samotná účast hráče/hráčky v týmu juniorské ligy v příslušné sezóně mohla být tím 
indikátorem. VV uložil Komisi pro mládež, aby zvážila celou proběhlou diskuzi a názory, které 
v ní zazněly, připravila úpravu koncepce a předložila ji VV ke schválení na příštím zasedání.  

Pokračuje plán namísto fyzického školení pro využití tréninkového modulu Specto (a Specto 
GO) vytvořit ve spolurpáci s Trenérskou komisí sérii výukových videí, které by se daly snadno 
využívat v budoucnu i pro nové adepty trenérství. Podobná videa jsou stále plánována i pro 
tréninkovou pomůcku Arrow. 

 

4.  Finance 

Prezident informoval o stavu dotačních řízení v roce 2021 a pro rok 2022 od Národní 
sportovní agentury. Program pro rok 2022 je již vyhlášen, ale zatím se nepřijímají žádosti (i 
vzhledem ke státnímu rozpočtovému provizoriu) a také není patrné, jak se celková výše 
podpory oproti roku 2021 změní. Rozpočet asociace bude tedy připraven a předložen VV až 
bude výše podpory známá nebo alespoň odhadnutelná. 

Prezident dále informoval, že asociace získala v rámci dotačního programu pro podporu 
materiální základny finance na pomůcku Kegel Specto GO, kterou v návaznosti na to 
zakoupila a bude k dispozici v TCM, které působí na centrech, které nejsou moduly Specto 
vybaveny. Komise pro mládež připraví spolu s vedoucími TCM harmonogram, podle kterého 
bude Specto GO těmto během roku 2022 zapůjčováno. 
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Prezident požádal předsedy regionů, aby informovaly všechny kluby svého regionu o dalších 
možnostech získání financí a to buď přímo z programu Můj Klub 2022 vyhlášeného Národní 
sportovní agenturou nebo z dotačních programů vyhlašovaných samosprávou tj. kraji nebo 
městy/obcemi. Do budoucna bude toto financování zřejmě nabírat na důležitosti. 
Podmínkou resp, účelem většiny výše uvedených je ale juniorský sport tedy juniorský 
bowling. 

VV poté pokračoval v rozsáhlé diskuzi z minulého zasedání VV v reakci na požadavky center. 
S ohledem na vzrůstající ceny energií a finanční situaci center jako takových VV jednomyslně 
odsouhlasil zvýšení hranice maximální ceny bowlingových center za jednu dráhohodinu z 200 
Kč na 220 Kč. Zvýšení se týká asociačních soutěží – jmenovitě dlouhodobých soutěží 
dospělých (Extraligy a Prestige), všech celostátních MČR a všech přípravných kempů a 
soustředění reprezentace. Netýká se tedy juniorských soutěží a akcí, zde zůstávají ceny na 
stávající dohodnuté úrovni. 

 

5.  Různé 

VV na jaře 2021 odložil plánovaná volební Sdružení zástupců oddílů (valné hromady) 
regionů, původně plánovaná do 30. 4. 2021 s ohledem na covidová opatření. VV uložil 
předsedům regionů svolat tato SZO (valné hromady) regionů nejpozději v termínu do 30. 6. 
2022.  Sekretariát poskytne kontakty na všechny kluby ve všech regionech a bude 
nápomocen s organizací. 

VV po delší diskuzi odhlasoval návrh odložení dalšího kola STORM Juniorské bowlingové 
Extraligy (30. 1. 2022) z důvodů karantén dětí. Soutěž bude celá dohrána v plánovaném 
formátu, chybějící podzimní kola základní části budou dohrána a poté se Extraliga rozdělí na 
skupiny o titul a záchranu dle propozic. STK nalezne v nejkratší době vhodné náhradní 
termíny (soutěž lze prodloužit až do června, nejsme limitováni dubnem) a umístí je do 
kalendáře. 

VV diskutoval možnost upořádání exhibičního utkání Západ vs. Východ resp. Čechy vs. 
Morava formou obdobnou Weber Cupu.  

Jitka Nosková na závěr představila design nových mistrovských medailí a stuh pro MČR. 

 

6. Ukončení 

Řídící jednání poděkoval všem přítomným členům VV za účast a jednání ukončil. Další 
zasedání VV je naplánováno na 7. 4. 2022 

Zapsal: Ing. Karel Vopička 


