
Věcný podklad k jednání na VV ČBaS 

 

Příprava talentované mládeže 

Cílem přípravy v ČBaS mají být medaile z OH, MS či ME (resp. umístění na špičce světového 

žebříčku, průběžné úspěchy na největších světových turnajích atd.). To by generovalo zájem 

sponzorů a médií, znamenalo by to rovněž více hráčů badmintonu a podstatně více peněz pro 

český badminton. 

Podle dotační výzvy NSA jsou peníze z programu na přípravu talentované mládeže (4,6 mil. 

Kč) poskytnuty na „systematickou soustavnou péči za účelem budoucí úspěšné reprezentace“ 

sportovců ve věku do 23 let.  

Klíčová slova z textu dotační výzvy:  

- Systematická a soustavná péče (tedy dvoufázový denní trénink),  

- budoucí úspěšné reprezentace (tedy medaile z OH, MS či ME), 

- věk hráčů do 23 let. 

Realita 

VSCM/NC fungovalo od října 2020 – do ledna 2022 v Plzni. Od února 2022 VSCM/NC 

nefunguje, v září a říjnu se hráči náhodně zapisovali na tréninky. 

V polovině roku došlo ke zrušení systému přípravy a podle nového systému péče o 

talentovanou mládež se ve stupni SCM jedná o „nadstavbový trénink“, přičemž SCM by mělo 

být zřízeno „v co nejvíce oblastech“. TMK nastavuje systém, který má podpořit desítky 

juniorských hráčů, kteří však nemají potřebnou výkonnost a neprojevují ani potřebný zájem o 

přípravu na budoucí úspěšnou reprezentaci (dvoufázovým tréninkem či starty nejméně na 

deseti mezinárodních turnajů ročně). 

Řešení  

Řídit se podmínkami dotační výzvy NSA a vzhledem k tomu, že není příprava adekvátně 

zajištěna ze strany ČBaS, podpořit vybrané hráče v jejich přípravě.  

Podmínkou je:  

- Systematická a soustavná péče (tedy dvoufázový denní trénink),  

- budoucí úspěšné reprezentace (předpoklad: špičkové umístění na juniorských ME/MS 

a ročně účast nejméně na deseti mezinárodních turnajích), 

- věk do 23 let. 

Tato dotace určena není pro širokou základnu.  

Jen takto vybraní a podpoření sportovci mají možnost zajistit budoucí úspěšnou reprezentaci.  

 

  



Reprezentace 

Prvořadým cílem reprezentace je špičková výkonnost reprezentantů, tak aby uspěli na OH, 

MS či ME. 

V případě juniorské reprezentace reprezentační směrnice mluví jasně: Pro zařazení je kromě 

věku zásadní umístění na světovém žebříčku (BWF World Ranking), světovém juniorském 

žebříčku (BWF Junior Ranking) či evropském žebříčku U17 (BEC European U17 Ranking), 

dále také výkony a výsledky na dospělých a juniorských turnajích BWF/BEC za období 

posledních 12 měsíců. 

Podstatná je tedy špičková výkonnost – kde a jak se sportovec bude připravovat, to je na jeho 

uvážení, jen pokud přinese potřebné výsledky.  

Realita 

Nově rozeslaná reprezentační pravidla nutí hráče účastnit se tréninků s Peterem 

Mikkelsenem, jinak budou vyřazeni z reprezentace, resp, nezařazeni příští rok.  

Před mistrovství světa juniorů byli reprezentanti pod pohrůžkou vyřazení z reprezentace či 

úhrady nákladů za mistrovství světa juniorů donuceni účastnit se kempu v Nymburku (kde se 

připravovali v nevyhovujících podmínkách – teplota v hale, prosklené stěny, nezájem trenéra 

Mikkelsena atd.). Přitom tento postup není nikde v předpisech ČBaS, jedná se pouze o svévoli 

a zneužití moci TMK. 

Reprezentační akce jsou plánovány na poslední chvíli (informace o kempu a odletu na MSJ 

jsou zaslány týden předem) a naprosto nekoncepčně (například kemp před dvoutýdenním 

MSJ; kemp mezi turnaji Czech Junior a Slovenia Future Series/Slovak Junior). 

Trenér Mikkelsen, který je ze strany TMK prezentován jako národní trenér, má vést výběry 

U19, U23 a dospělých, neprojevil sebemenší zájem o hráče mezi MEJ a MSJ, žádná 

komunikace, žádné vyhodnocení zápasů, žádné viderozbory. Stejný nezájem projevoval na 

turnajích MEJ a MSJ. Na obou turnajích hráči preferovali koučing druhého trenéra, Jakuba 

Bitmana a Tomasze Mendreka.   

Pokud se podíváme na web ČBaS, v únoru byly vymazány seznamy reprezentantů a doteď je 

nejasné, kdo je například v reprezentaci dospělých. Devět měsíců jsme tedy de facto bez 

dospělé reprezentace.   

Řešení  

Jde nám o úspěchy nejlepších reprezentantů, což opět zajistí výhradně hráči se špičkovou 

výkonností.  

Podpořit nejlepší reprezentanty, nastavit podmínky (start alespoň na 10/15 turnajích 

mezinárodních turnajích podle věku hráčů, splnění výsledkových cílů) a přípravu ponechat na 

těchto hráčích. V případě splnění výsledkových cílů je finančně podpořit.  

V žádném případě však nezasahovat do přípravy hráčů nebo do turnajového kalendáře, 

neurčovat, co tito hráči mají dělat, když si přípravu a účast na turnajích zajišťují sami.   

Zařazovat hráče do reprezentace výhradně na základě dosažených výsledků, nikoliv účasti na 

trénincích, kempech či jakýchsi reprezentačních/sledovaných/doporučených turnajích.  

 



Trenérsko-metodická komise 

Komise má podle předpisů ČBaS především organizovat sportovní činnost ČBaS. 

Komise má připravovat s dostatečným časovým předstihem (!) koncepci práce 

reprezentačních výběrů kategorií U13, U15, U17 a U19 na příslušné období, stejně jako práci 

seniorské reprezentace na příslušné období.  

Také má metodicky řídit centra, vyhodnocovat jejich činnost a úspěšnost. 

A konečně má organizovat soustředění a obdobné akce pro reprezentační výběry. 

Realita  

Od nového vedení svazu zvoleného v únoru 2022, resp. od nového vedení TMK, nemáme 

doposud žádnou koncepci žádného výběru. 

Na začátku listopadu nemáme žádné informace o akcích na rok 2023. 

Nejsou známé jakékoliv informace ohledně VSCM/NC a SCM v roce 2023. V jakém stavu jsou 

centra (VSCM/NC a SCM), za které má přímou zodpovědnost TMK, je patrné – centra jsou 

vzhledem k požadavkům NSA („systematická soustavná péče za účelem budoucí úspěšné 

reprezentace“) nefunkční. TMK tento stav ještě podporuje jako žádanou, například 

nekoncepčním rozdrobením center SCM. 

Organizace reprezentačních akcí (kempy a turnaje) je tristní. Příklady k MSJ a MEJ, což jsou 

juniorské vrcholy: neléčené střevní problémy týmu na MEJ, nedostatečný počet trik, zmatky 

kolem nominace na MSJ, široký výběr na MEJ, kde několik hráčů za desetidenní pobyt hrála 

1 či 2 zápasy, na MSJ zmatky v nominaci, nevyužité kvóty a sestavení párů, které spolu hrály 

vůbec poprvé, nezájem trenéra Mikkelsena o hráče atd. atd. atd. 

Systém péče o talentovanou mládež, na kterou ČBaS obdržel dotaci na rok 2022, byl změněn 

v průběhu roku a navíc dotační výzvu nerespektuje, což nepochybně bude mít dopad na 

financování v dalších letech.  

Řešení  

Personální obměna ve vedení TMK, nastavení systému dohledu ze strany VV (stanovení úkolů 

a dohled na splnění) a nezasahování do organizace přípravy reprezentantů, pokud TMK 

nemůže nabídnout výrazně lepší přípravu/trenérské vedení, než mají hráči k dispozici.    

 

  

 

 


