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Co je Talent Team? 

Talent Team ČR je projektem Českého badmintonového svazu na podporu talentovaných hráčů 
věkových kategorií U15-U11, vyhledáváním vhodných typů hráčů, inspirací a nasměrováním 
tréninkového procesu, motivací do budoucna a má pevnou pozici také v systému vzdělávání trenérů.  

Talent Team není „reprezentačním výběrem U13/U15“. Nominace probíhají pouze na jednotlivé akce 
(turnaje a campy) bez stálé užší či širší sestavy hráčů. Smyslem projektu není ve věku 11 let vybrat 6 
„vyvolených“ (a za pár let zůstat s prázdnýma rukama, když je badminton přestane bavit), ale inspirovat 
a v dobrém slova smyslu „nakopnout“ větší množství šikovných mladých hráčů.  

Prostřednictvím Talent Teamu ČBaS nabízí možnost účastnit se pravidelných Technických campů pod 
vedením trenérů, kteří se podílejí na vzniku metodických materiálů svazu, někdy i zahraničních 
odborníků. Vybrané campy využívá Trenérsko-metodická komise a Lektorská rada ČBaS pro vzdělávací 
semináře a k doškolení trenérů. Všechna soustředění jsou ale volně přístupná zájemcům z řad trenérské 
veřejnosti. 

Dále Talent Team organizuje vybrané výjezdy hráčů (týmové turnaje kategorií U13 a U15). Projekt 
Talent Team funguje v úzké návaznosti na metodiku ČBaS Badminton vždy in, vzdělávání trenérů a 
obecněji podporu badmintonového svazu pro kluby a hráče na začátku „badmintonové cesty“ → z druhé 
strany pak i ve spolupráci s realizačním týmem juniorské reprezentace a výběrů U19 a U17. 

 

Kempy ve 2. polovině roku 2020: 

 
- 23. – 26. 7. - technický kemp č. 1 (SC Nymburk, ročníky 2008 a mladší, 8+8 hráčů + 8 

klubových/oddílových/oblastních trenérů)  
 

- 11. – 14. 10. - technický kemp č. 2 (SC Nymburk, ročníky 2008 a mladší, 8+8 hráčů + 8 
klubových/oddílových/oblastních trenérů) 
 

- 22. – 25. 11. - technický kemp č. 3 (SC Nymburk, ročníky 2008 a mladší, 8+8 hráčů + 8 
klubových/oddílových/oblastních trenérů) 
 

 
 

Doplňující informace k projektu Talent Team 
 
Kdo je členem?  
 
Neexistují stálí členové Talent Teamu, pouze hráči pozvaní na jednotlivé akce. Smyslem Talent 
Teamu je pracovat až s několika desítkami hráčů s potenciálem, dávat šanci a pomocnou ruku všem, 
kdo chtějí pracovat a zlepšovat se, nikoli vytvářet v raném věku „kastovní systém“. 
 
Proč Talent Team vůbec máme?  
 
Aktivity Talent Teamu mají význam pro hráče, jejich rodiny i klubové a střediskové trenéry. Tréninkový 
program Technických campů zdůrazňuje témata podstatná pro věkovou skupinu hráčů U13: dokonalé 
zvládnutí techniky pohybu a úderů a rozvoj předpokladů důležitých pro budoucí špičkovou výkonnost.  
 
Akce Talent Teamu slouží k mapování výkonnosti, potenciálu a tréninkové práce napříč oblastmi, 
středisky a kluby, a jsou inspirací hráčů i jejich rodin a trenérů: výhled do budoucna k reprezentačním 
týmům, nastavení přístupu a zodpovědnosti k tréninku, volba priority badmintonu.  
 



3 

 

Výsledkem Talent Teamu tak budou na jedné straně hráči, kteří budou reprezentovat na ME U15 s 
potenciálem stát se časem juniorskými či dokonce dospělými reprezentanty. Na druhé straně zde 
zároveň bude výrazně větší množství hráčů, kteří si odvezou do svých klubů chuť a motivaci trénovat 
lépe a správněji. 
 
Jaké je ekonomika Talent Teamu?  
 
Talent Team spadá v rámci rozpočtu ČBaS do rozpočtu pro přípravu talentované mládeže. Tato podpora 
je rozdělována dle určitého klíče; nejvyšší podporu pro reprezentační akce mají členové juniorské 
reprezentace – tedy hráči, kteří už prošli systémem a dlouhodobě potvrzují špičkovou výkonnost i 
přístup. O něco menší podpora a vyšší spoluúčast odpovídá hráčům kategorie U17 a u Talent Teamu 
je složka spoluúčasti hráčů (ať už přímo nebo přes jejich kmenové oddíly) nejvýraznější.  
 
ČBaS přesto kompletně hradí pronájmem sportovišť, míče, část nákladů na stravování a zajišťuje 
trenérské vedení. Hráči hradí ubytování a zbývající část stravovacích nákladů. Pro campy v Nymburce 
je tak předběžně uvažována spoluúčast ve výši 600,- Kč za tréninkový den. Výjezdy na vybrané 
mezinárodní turnaje organizuje ČBaS, přičemž hradí trenéry a náklady na organizaci. Vlastní náklady 
za startovné, stravu, ubytování, cestu apod. si platí hráči sami. 
 
Podpora věkových kategorií U11-15: 
 
Je důležité říci, že ČBaS podporuje věkové kategorie od U15 níže ještě dalšími způsoby a správný 
rozvoj hráčů v prvních letech badmintonové přípravy mu rozhodně není lhostejný. Na rozdíl od podpory 
„špičky ledovce“ reprezentačních výběrů a družstev má však tato podpora vesměs podobu nepřímou. 
V rámci koncepce TMK ČBaS touto podporou myslíme například:  

- podporu úspěšných klubů v rámci programu TOP 20/TOP 10 
- podporu oblastní přípravy talentované mládeže (střediska) 
- školení trenérů provázané se systémem a metodikou BWF 
- školení učitelů a rozvoj badmintonu do škol díky projektu Začni s badmintonem 
- koncepci turnajů v minibadmintonu, rozvíjejících správné herní návyky 
- zdarma dostupné metodické materiály v češtině – videa Badminton vždy in  
- další metodické materiály v češtině (překlad BWF Coach Level One, překlad BWF Coach Level 

Two) 
 
Vize pro rok 2020-2022: 
 
Nejlepším hráčům ročníkům 2006-2007 umožnit plynulý přechod do reprezentace v kategorii U17.  
Od března 2020 začít s hledáním skupiny hráčů ročníků 2008 a mladších s perspektivou účasti na 
mistrovství Evropy věkové kategorie U15 v roce 2022.  
 
Starší hráče chceme inspirovat prostřednictvím konfrontace s mezinárodním badmintonem či účastí na 
kempech konaných ve stejných termínech, jako kempy juniorské reprezentace ČR, a posouvat je 
výkonnostně dále. 
 
Mladší badmintonisty pak budeme prostřednictvím pravidelných Technických kempů posouvat ve 
vnímání správné techniky úderů a pohybu po kurtu a učit je zodpovědnému přístupu k přípravě.  
 
Smyslem aktivit Talent Teamu je:  
 

- podporovat talentované hráče napříč celou ČR 
- inspirovat a motivovat k lepší tréninkové práci 
- nastolovat technická témata pro trénink věkových kategorií U11-U15 

 
 
Za realizační tým projektu Talent Team, 
 
Tomáš Krajča (725 833 043; tomus@seznam.cz)  
Markéta Osičková (723 138 382; mar.osickova@gmail.com) 


