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

přípravy talentované mládeže. Tento díl vznikl na základně podnětů z on-line setkání 

současných i budoucích trenérů sportovních středisek, které se konalo dne 14. 10. 2020. 

 

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

 

FAQ – Změna systému přípravy talentované mládeže – 3. díl 

Otázky: 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. 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).  

 

4. 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.  
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5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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.   

 

8. 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 chceme dohled a odpovědnost hlavního trenéra a zajistit co 

nejmenší střídání mnoha trenérů u jednoho hráče. 

 

9. Proč je podmínkou čtyřkurtová hala? Jak se přistupuje k tomu, když budou na 

trénink v hale 3 kurty? 

Počet čtyř kurtů předpokládá kvalitní zázemí, čímž chceme eliminovat haly bez 

dobrého zázemí. 

 

10. 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. 

 

 


