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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 – 2. díl 

1) Navržených cca 10 hodin střediskové přípravy probíhá ve společném tréninku, nebo 

individuální formou? 

Středisková příprava by měla především klubovou/oddílovou přípravu doplňovat, měla by být její 

nadstavbou (individuální tréninkové jednotky vybraných hráčů a hráček s trenérem). Nicméně 

příprava v SpS může probíhat i v rámci klubového/oddílového tréninku, kde se trenér věnuje 

„střediskovým“ hráčům a hráčkám; to znamená na tréninku je přítomno více trenérů.  

2) Jaké složky sportovního tréninku se do 10 hodin tréninku počítají? 

„Fyzická příprava“, tj. kondiční příprava a badminton. 

3) Je možné mít externího kondičního trenéra? 

Ano, ale jeho hodiny se nepočítají do „individuální práce” hlavního trenéra s hráči. Podpora 

v klubu/oddílu se bude týkat pouze trenérů badmintonu. Hodiny s kondičním trenérem lze započítat 

do celkového týdenního počtu hodin. 

4) Je možné, aby si společnou přípravu dané skupiny rozdělili dva trenéři? 

Ano, jeden je v žádosti uveden jako hlavní trenér, druhý jako asistent. Na vedení střediskových 

hráčů oba trenéři musí spolupracovat, mít společný plán a cíl. 

5) Jak se v SpS zohledňuje účast trenéra na turnajích dané skupiny hráčů a hráček? 

V přípravě mladších a starších školních dětí je základem trénink, na který se organizace a podpora 

SpS především zaměřuje. V popisu sportovní přípravy žadatele by se měla objevit účast trenéra na 

turnajích jako její přirozená součást. 

6) Jak se počítá “Počet tréninkových hodin hráčů/hráček SpS týdně (badminton a kondiční 

příprava)“? 

Počítají se všechny hodiny, které navštěvují vybraní hráči zařazení do SpS. Např: pondělí 15:00–

16:00 – vybraní hráči/hráčky U11; 16:00–17:30 vybraní hráči/hráčky U13 a U15 = 2,5 hodiny. 

7) Může být jeden hráč/hráčka zařazen/a ve dvou žádostech o SpS? 

Ne, každý hráč/hráčka by měl/a figurovat pouze v jedné žádosti. 
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8) Peníze od svazu půjdou do klubu, nebo přímo trenérům? 

Bude ošetřeno ve smlouvě a na rok 2021 upraveno dle dotačních podmínek. Předpokládáme, že 

jednou smluvní stranou bude oddíl + trenér a druhou ČBaS. Budou pravděpodobně dvě možnosti – 

zaplatit přímo trenérovi (zejména pokud má II. třídu a živnostenský list), nebo prostřednictvím klubu. 

 

9) V žádosti SpS je kolonka „Celkový počet registrovaných hráčů/hráček v klubu/oddílu ve věku 

6–15 let“.  Jaké jsou podrobnější podmínky pro zařazení hráče/hráčky do tohoto seznamu? 

Pro uvedení hráče/hráčky v celkovém seznamu registrovaných hráčů/hráček v klubu/oddílu ve věku 

6–15 let platí dvě podmínky. Uvedeni zde mohou být pouze hráči/hráčky ročníku narození 2005 a 

mladší, kteří v roce 2019 měli platnou licenci. To, že je někdo zaregistrován, ale nikdy neměl platnou 

hráčskou licenci, a tedy nesoutěžil, se nepočítá. 

 

 

 

 

 


