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Trenérsko-metodická komise ČBaS odpovídá na nejčastěji kladené dotazy ke změně 

systému přípravy talentované mládeže. 

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit na adrese: tmk@czechbadminton.cz 

 

FAQ – Změna systému přípravy talentované mládeže – 1. díl 

 

1. Pro jaké trenéry/trenérky jsou Sportovní střediska (SpS) určena? (typově) 

Pro klubové/oddílové trenéry/trenérky, kteří budou pravidelně pracovat s hráči/hráčkami 

ve věku 6–15 let. Nejprve předají sportovní a pohybové základy, následně základy 

badmintonu, od kategorie U11 postupně přecházející v komplexní sportovní přípravu.  

 

2. Jaké vzdělání je třeba pro trenéry ve středisku?  

Od roku 2022 bude pro všechny trenéry/trenérky na všech úrovních systému podmínkou 

mít dokončené vzdělání Světové badmintonové federace Coach Level Two. Je potřeba 

mluvit stejným jazykem, mít společné základy, navíc trenérské znalosti jsou předpokladem 

hráčských dovedností. 

Rozumíme tomu, že ne všichni trenéři/trenérky v současné době toto potřebné vzdělání 

mají. Proto rok 2021 bude ještě “přechodný”. 

   

3. Co když nemáme 4 hráče v klubu, kteří by se hodili do střediska, máme podávat 

žádost?   

Ano. V roce 2020 testujeme nový systém, vytváříme si představu o možnostech klubů a 

oddílů, trenérů, hráčů a hráček a jejich rodičů. Žádost rozhodně podejte, budeme za ni 

rádi – ideálně ve spolupráci s jiným klubem/oddílem. 

Ano, je možné se dohodnout v rámci města/oblasti na spolupráci. To je jeden z hlavních 

cílů středisek. Podpořit stávající klubovou/oddílovou přípravu a posunout ji na vyšší 

úroveň. Třeba tím, že se spojí trenéři dvou a více klubů/oddílů s cílem spolupráce s 

hráči/hráčkami stejné věkové kategorie.   

 

4. Jaké je ideální fungování Sportovního střediska? 

Jeden ideál platný pro všechny neexistuje. Některá střediska budou mít čtyři hráče a 

hráčky, jiná třeba dvanáct. Někde budou střediskové tréninky organizovány v rámci 

klubu/oddílu, jinde středisková příprava bude individuální nadstavbou té klubové. Někde 

středisko založí klub/oddíl, jinde se dohodnou na spolupráci tři kluby/oddíly. 

Možností je opravdu mnoho. Podstatné je najít takový způsob fungování, aby 

hráčům/hráčkám byly umožněny za dané situace co nejlepší podmínky. 
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5. Máme kvůli SpS zřizovat tréninky navíc? 

Můžete i nemusíte. Středisková příprava by měla především klubovou/oddílovou přípravu 

doplňovat. Umožnit individuální přípravu talentovaných hráčů/hráček pod dohledem 

hlavního trenéra, a to buď v rámci tréninku klubu/oddílu (třeba se staršími hráči/hráčkami), 

nebo zcela samostatně.  

Středisková příprava se však může konat v rámci klubových/oddílových tréninkových 

jednotek věkově stejně starých hráčů/hráček – v takovém případě by se hlavní trenér měl 

věnovat výhradně vybraným střediskovým hráčům/hráčkám. 

 

6. Proč je na podzim zkušební provoz, proč od začátku nejedeme rovnou v novém 

systému? 

Aby bylo možné tuto zásadní změnu uskutečnit, je třeba mít celý systém přípravy 

talentované mládeže schválený. V tuto chvíli máme schváleno do konce roku 2020, kdy 

si přechod vyzkoušíme, v rámci podzimního zkušebního provozu najdeme možnosti 

spolupráce střediska a svazu vzhledem k místním podmínkám a vyladíme nedostatky. A 

v roce 2021 budeme pokračovat. 

 

7. Berete v úvahu individuální vývoj hráčů? K čemu je společná metodika? 

Samozřejmě vnímáme rozdíl mezi kalendářním/biologickým/sportovním věkem. Stejně 

tak si uvědomujeme individuální rozdíly mezi hráči/hráčkami. 

Navržená metodika, která vychází z metodiky BWF, je obecným vodítkem pro 

trenéry/trenérky, která jim má usnadnit plánování sportovní přípravy svých hráčů a hráček. 

Právě trenéři/trenérky své hráče/hráčky znají nejlépe a dokáží pro ně metodická 

doporučení upřesnit. 

 

8. Jak se v roce 2021 rozdělí podpora pro středisko? 

Přesné podmínky záleží na přesném zacílení dotace vypsané Národní sportovní 

agenturou. 

Obecně bychom chtěli podstatnou část měsíční podpory dát hlavnímu trenérovi ve 

středisku, menší část podpory potom půjde dle uvážení střediska na druhého trenéra či 

halu. 

Celková podpora směřující do třetí úrovně systému přípravy talentované mládeže bude 

výrazně navyšována. V letošním roce na této úrovni do klubů/oddílů jde 0,6 mil. Kč. V 

příštím roce plánujeme podporu ve výši 2 mil. Kč. 

 

 


