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

talentované mládeže, které vzešly ze strany žadatelů i trenérů ve zkušebním období SpS – podzim 

2020. Jedná se o kompletní dokument, který byl publikován na web ČBaS ve třech dílech FAQ k SpS. 

Otázky jsou členěny do tematických oblastí: 

I. Podávání žádostí, kritéria, dokumentace k SpS 

II. Finanční zajištění SpS 

III. Organizace a činnost SpS 

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

 

 

I. Podávání žádostí, kritéria, dokumentace 

 

1. 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. 

 

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

Můžeme spolupracovat s jiným oddílem/klubem? 

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.   

 

3. Může být jeden hráč/hráčka zařazen/a ve dvou žádostech o SpS? 

Ne, každý hráč/hráčka by měl/a figurovat pouze v jedné žádosti. 

 

4. 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. Pro rok 2020 zde mohou být uvedeni 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. 



2 
 

5. Jakou formou a jak často může probíhat vyřazení či zařazení hráčů a hráček do SpS?  

Zařazení do SpS by v první řadě mělo být výběrové a motivační. Ti nejlepší hráči ze spádové 

oblasti; nejen klubu/oddílu. V současnosti je zařazení specifikováno na dobu určitou podpisem 

hráče/hráčky (zákonných zástupců) v Prohlášení SpS. O složení SpS rozhoduje hlavní trenér, který 

může zařazovat a vyřazovat hráče dle své úvahy; doporučujeme vždy kvartálně, nikoliv častěji.   

 

6. Jak bude svaz hodnotit ke konci zkušební doby, což je za necelé tři měsíce, funkčnost a 

efektivitu jednotlivých SpS? Za jakých podmínek ČBaS prodlouží SpS na další období? 

S ohledem na současnou situaci předpokládáme, že se hodnocení zkušební doby současných SpS 

bude upravovat. Předpokládáme, že celý rok 2021 bude “zkušební”. Následně už pojedeme v 

režimu 1 + 1/2: smlouva s SpS bude uzavřena na jeden rok s automatickým prodloužením v případě 

řádného plnění na rok/dva; pokud to bude odpovídat dotačním podmínkám.  

Zásadní je, aby SpS plnilo svou funkci, tedy připravilo hráče/hráčky k přechodu do SCM a ty 

nejlepší k úspěšnému startu na MEJ U15 (předpoklad už ve spolupráci s SCM). 

Z formálních povinností jsou zásadní tyto body: kompletní dokumentace k SpS; přehled tréninků a 

kontrola činnosti ze strany TMK; dodržení metodiky; účast trenérů na schůzkách s TMK; celková 

komunikace a spolupráce trenérů s TMK; kondiční testování; turnajové výsledky a pořádání turnajů; 

zájem trenérů o vzdělávání. 

 

7. Bude současným SpS automaticky prodloužena smlouva? Na jak dlouho bude platit 

smlouva v lednu 2021? 

Automaticky platit nebude, na rok 2021 se mohou o zařazení hlásit i další kluby. V plánu je podpořit 

20 vybraných klubů. Rádi bychom měli ve smlouvě možnost automatického prodloužení, a to 

nejméně o rok, pokud to dotační podmínky budou umožňovat. 

 

8. V současné situaci je obtížné sehnat termíny na sportovní prohlídku pro ty, kteří dosud 

prohlídky absolvovali jen u praktického lékaře. Jak toto vyřešit? 

Ano, sehnat sportovní prohlídku nebude v tuto chvíli jednoduché, pokud jsou zařazení mladší hráči, 

chápeme, že ji dosud nemuseli mít. V tomto se snažíme chránit kluby a oddíly, které by toto měly 

zajistit.  

 

II. Finanční zajištění SpS 

 

1. 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. 
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2. Pokud nejsme trenéři profesionálové, není možné splnit podmínku minimálně 10 hodin se 

skupinou týdně. Dělíme se léta o trenérskou činnost a výsledky máme. Lze to takto 

praktikovat i nadále? Lze odměnu vyplatit oběma trenérům? 

Ano, v žádosti můžete uvádět dva trenéry SpS, předpokládáme, že si mohou odměnu rozdělit.  

 

3. Proč nelze odměnit trenéra kondičního? 

ČBaS chce především podpořit a navázat vztah s trenéry badmintonu, pro mladší hráče zajistit 

menší střídání trenérů. V povinnostech oddílu/klubu se ovšem toto nevylučuje, tj. je možné podpořit 

i kondičního trenéra. 

 

4. 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. 

 

III. Organizace a činnost SpS 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 
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4. 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.  

 

5. Jaké složky sportovního tréninku se do 10 hodin tréninku počítají? 

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

 

6. 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.  

 

7. 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. 

 

8. 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”. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Je možné v budoucnu zapojit více vzdělaných trenérů? 

Ano, ideál je mít na jeden kurt jednoho trenéra. Prozatím ale zůstávají podmínky pro Žádost a 

nastavení dle klíče 1 trenér - 8 hráčů, v bodovém hodnocení není další trenér zvýhodněn. Především 
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chceme dohled a odpovědnost hlavního trenéra a zajistit co nejmenší střídání mnoha trenérů u 

jednoho hráče. 

 

12. Zařazení hráče U9, U10, U11 do SpS mimo jeho mateřský oddíl je dost obtížné, zejména s 

ohledem na dopravu. Tyto malé děti nemohou samy 3x týdně jezdit přes půlku Prahy, z Dobré 

vody do Krumlova atd. Tímto uspořádáním se jim bere možnost dosud zaběhlých 

víkendových kempů, kdy se sešli ti talentovaní z oblasti a měli společný trénink.  

Zařazení do SpS je mimo jiné podmíněno motivací hráče a jeho rodičů do výkonnostního 

badmintonu, kterému slouží právě nový systém přípravy talentované mládeže včetně SpS. 

Nastavená pravidla SpS navíc pořádání víkendových kempů nevylučují, vše je na rozhodnutí 

hlavního trenéra SpS. 

 

13. Jak fungování a rozvoj SpS ovlivní současná situace? 

S měnícími vládními opatřeními nejsme schopni ani my odhadnout či naplánovat finální možnosti 

tréninků. Prozatím předpokládáme dostupnost venkovního sportoviště a přesunutí hráčů a hráček 

SpS ke kondičnímu tréninku převážně pod vedením badmintonového trenéra. Současně 

připravujeme základní podobu kondičního testování pro hráče a hráčky SpS. Pro hráče staršího 

školního věku může být volnější fyzický trénink vhodnou šancí např. pro zlepšení strategického 

uvažování (sledování a rozbor zápasů).  

 

 

 

 

 


