
1 

 

 

Zápis z jednání TMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 11. 2018, Praha 



2 

 

Zápis z jednání TMK ze dne 26. 11. 2018 

Místo: Praha-Strahov 

Termín: 26. 11. 2018 

Přítomni: Florián, Hobzik, Mendrek, Osičková, Rubáš  

 

Diskuzní témata 

Rozpočet na rok 2019 

o předběžný návrh rozpočtu, vycházející ze zkušeností s přípravou rozpočtu v letech 2017  

a 2018 a potřeb TMK a českého badmintonu na rok 2019.  

o V optimálním případě by celkový rozpočet byl výrazně vyšší (cca 10 – 12 mil. Kč), 

nicméně je třeba navazovat na předložené rozpočty z minulých let a zohlednit výsledky 

českých hráčů, velikost členské základny a další vstupní údaje.  

o Rozpočet je plně podmíněn získáním účelových dotací MŠMT a pravidly pro jejich dělení. 

Rozpočet bude dále precizován v průběhu roku 2019. 

o Předpoklad ve výši 7,7 mil. 

o Primární potřeby:  

 účast na největších akcích (v roce 2019 především: MS, EH, MEJU17, MSJ),  

 přímá a nepřímá podpora reprezentantů (s potenciálem úspěchu v dospělé 

kategorii – OH, medaile na MS/ME; juniorských reprezentantů), 

 rozvoj metodiky,  

 zajištění organizace sportovního úseku.  

o Základní změny oproti předchozím: 

 Vrcholné turnaje budou dále plně hrazeny; s dílčími výjimkami u kategorií U19, 

U17 a U15. Předpokládá se podpora hráčů a rovněž (plná/částečná) podpora 

trenérů. 

 společné kempy nejlepších hráčů U17/U19 (U22), s pozváním trenéra 

reprezentanta ke konzultaci společné přípravy reprezentanta (úhrada nákladů),  

 organizaci výjezdů na juniorské turnaje a zajištění vedení/koučování hráčů 

reprezentačními trenéry; až následné proplacení bonusů; 

 vzhledem k logickému požadavku ČBaS a MŠMT směřuje snaha TMK ke splnění 

výkonnostních cílů (účast na OH a medaile na vrcholné akci) – výrazná podpora 
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několika nejlepších hráčů (IPR, PSP, MIPR) + základní podpora ostatních 

reprezentantů (IPR, PSP). 

o Nadále platí požadavek na podporu metodiky a zkvalitnění práce trenérů („trénink 

trenérů“), mj. se předpokládá uspořádání školení českých školitelů tutorem z BEC 

 

Přímá podpora reprezentantů  

o Financování reprezentantů – výběr „olympijské skupiny“ a hráčů s potenciálem úspěchu 

(dospělá/juniorská medaile) – naplnění potřeb ČBaS/MŠMT; tito hráče podpořit 

mimořádně (MIPR, IPR a PSP), ostatní dle stávajících kritérií (IPR a PSP) 

o Na období 2019 – 2020 dopracovat systém podpory 

o Na období 2020 – 2024 systém upravit dle vyhodnocení předchozích let 

 

Příprava reprezentantů  

o Reprezentační akce – vrcholy (OH, MS, ME, MSJ, MEJ atd.) budou kompletně hrazeny 

(případně dílčí příspěvek juniorských kategorií) + dle potřeby/možností rozpočtu úhrada 

nákladů na trenéry  

o Povinná akce – bez příspěvku, ale s větší odpovědností hráčů (neplníš základní 

povinnosti, nejsi dále reprezentant) 

o Reprezentace A (kompletně hrazené náklady) + B (spoluúčast) 

o Letní kempy: „Talent team U19“ (výběr širší skupiny hráčů) + jejich trenéři (léto 2019), 

„setkání s reprezentací“ – motivace do další práce 

o Otevřené tréninky pro trenéry reprezentantů - uhrazení nákladů na konkrétní kempy + 

semináře + možnost vzít s sebou jednoho/dva hráče    

o Smysl kempů: kontrolní setkání skupiny nejlepších hráčů (U17 + U19, příp. U22) 

 U17 – příprava na reprezentaci („co obnáší být reprezentantem?“), rozvoj 

dovedností, otevřenost tréninků trenérům reprezentantů (ca 2x za rok setkání s 

trenéry hráčů, úhrada nákladů) 

 U19 – rozvoj individualit (sparring U22), otevřenost tréninků trenérům 

reprezentantů (ca 2x za rok setkání s trenéry hráčů, úhrada nákladů) 
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Podpora talentované mládeže do oblastí (klubů/oddílů): 

o Obecná úprava dokumentu stanovující podmínky podpory na roky 2019 – 2020,  

o Základní podmínky:  

 Stanovit hlavní podmínky – dát směr, kterým se chceme ubírat + základní 

možnost kontroly 

 Uhradit náklady osobu (trenéra), který bude plnit/zajišťovat v oblasti níže popsané 

úkoly + zastupovat oblast na setkání v Praze (ca 2x ročně s TMK) – komunikace 

+ další rozvoj sportovního úseku; chceme se těsněji spojit s trenéry a s oblastmi 

(zpětná vazba) 

 vstřícná spolupráce při zprocesování žádosti  

 sankce za neplnění v roce 2019 - rozdělí se v roce 2020 mezi ostatní oblasti, aby 

celkový budget zůstal zachován 

 

o Dílčí podmínky: 

 Zpracování programu a jeho vyhodnocení 

 strukturovaný projekt (formulář dodáme) na dva roky  

 do 30. 11. předložit vyhodnocení prvního roku, 

 podle plnění v roce 2019 budou následně rozděleny peníze na rok 2020, 

 Uspořádání školení  

 1x Shuttle Time, školení trenérů IV. třídy nebo doškolení trenérů – lze 

dohromady 

 Od září 2019 – školení III. třída/CL1  

 Výjezdy TMK 

 Zajistit výjezd TMK do oblasti – seminář/trenér/kemp (zajištění ubytování, 

haly), 

  Především pro děti U11/U13/U15 (TT) nebo trenéry 

 Trenérská práce – zástupce oblasti v navazující spolupráci s TMK 

 Alespoň 60 hodin tréninkové činnosti/rok – dle potřeby oblasti/rozsahu 

smlouvy (týdenní práce, víkendové kempy, letní kemp) 
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 trenér: Coach Level One, II. nebo I. třída – nutnost ŽL  

 Zvážit: záznam o činnosti do XPS/10 vzorových tréninkových jednotek 

(sdílených jednotek)  

 Odměna pro zástupce: dle rozhodnutí oblasti a rozsahu práce, 

předpoklad alespoň 10.000,- Kč / měsíc (tj. ca polovinu/třetinu podpory 

pro oblast) 

 

Aktualizace složení reprezentace (nové složení na rok 2019): 

o trenér navrhuje TMK, TMK schvaluje složení reprezentačních výběrů  

o Dospělí: Rubáš 

o U19: trenér juniorské reprezentace  

o U17: Mendrek 

o Rozdělení juniorských reprezentací na A/B, uvedení vždy: hráč, klub a trenér 

  

Centralizovaná příprava 

o obecná diskuze nad centralizovanou přípravou, je třeba základní myšlenku prodiskutovat 

a dále precizovat  

o Hradec Králové/Český Krumlov/Plzeň/Praha – místa kde se nyní připravují reprezentanti 

pod trenérským vedením a je možné na tuto práci navázat  

o úhrada nákladů reprezentantů, pokud budou mít zájem se společně připravovat (denní 

režim/týdenní kempy/nepravidelná setkání) 

o ca do 1. 7. se rozhodnout, pod jaké centrum budu spadat (dle svých potřeb,  

se zaměřením singl/debl atd.) + další spolupráce s trenéry + svazová podpora trenérů  

o příprava spolupráce reprezentantů + trenérů ke vzniku národního centra 

 

Zástupce TMK 

o Vyhodnocení jednání v Orlové (Rubáš, Mendrek, Florián) dne 22. 11. 2018  

o Jednání VV/SR dne 4. 12. – Rubáš (Florián) 

o MČR U19 – Rubáš, Hobzik 
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o MČR U17 – Osičková, Krajča   

o MČR – Rubáš, Hobzik, Mendrek, Krajča, Florián, Osičková   

 

„Trénink trenérů“ 

o Tutor z Badminton Europe (červen 2019) – vyškolí české školitele Coach Level One, kteří 

budou moci dále školit   

o Diskuze: náklady + navazující plán (distribuce učebnic, školení 2019 – 2020 atd.) 

 

Dílčí úkoly jednotlivých členů týmu na následující období (jen část úkolů)  

o Smlouvy na rok 2019 (obsah smluv + odměna) 

o Rozpočet na rok 2019 

o Setkání s kondičním koučem Mgr. Václavem Kainem – vyhodnocení přípravy 

reprezentantů a směřování práce v roce 2019 

o Příprava návrhu centralizované přípravy (dle diskuze) 

o Příprava návrhu systému podpory na rok 2019 (diskuze) do konce roku publikovat  

o Další rozvoj XPS  

o Tabulka metodických dovedností (vycházející z 10 ZP) 

o Vyúčtování přímých podpor pro reprezentanty 

o Personální zajištění realizačních týmů k reprezentaci na rok 2019 

o Potvrzení a oznámení termínů letních kempů a výhled reprezentačních akcí na podzim 

2019 

o Dokončení překladu Coach Level Two + navazující schválení BWF + tisk  

o Dokončení podpory klubů/oddílům 

o Příprava kempu a výjezdu na kvalifikaci smíšených družstev do Polska   

o Ucelený soubor pravidel reprezentace + oznámení reprezentantům 

o Rozvoj trenérského webu  

o Organizace Talent Teamu a výhled akcí v roce 2019 

o Analýza a změny školení trenérů na rok 2019 


