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Zase další pravidla?! 

Ano i ne.  Čti pozorně, připravili jsme pro Tebe souhrn všech podstatných informací, které jsou 
obsaženy ve smlouvě o finanční podpoře, statutu reprezentanta a průběžně zasílaných informacích. 
Tento dokument je nenahrazuje, ale měl by Ti usnadnit orientaci v základních otázkách.    

V jiných sportech jsou reprezentanti vedeni na podobných principech od nejmladších juniorů. Plní je 
zcela automaticky. V českém badmintonu podobný systém ještě vytvořený nemáme, a tak je třeba ty 
základní věci čas od času připomenout. Není jich moc, ve „velkých sportech“ je těch pravidel mnohem 
víc, než máme my, badmintonisté. 

To nejdůležitější na konec. Pokud chceš být co nejlepší, měl/a bys o svém sportu vědět co nejvíce,  
a zároveň na těchto principech fungovat, protože sám/sama chceš. To platí pro vrcholovou přípravu 
napříč sporty. Nevymysleli jsme si je, abychom Ti pravidly komplikovali přípravu. Mělo by být ve Tvém 
zájmu je vyhledávat a dodržovat, abys byl/a co nejlepší.   

 

Jak se mám přihlásit na mezinárodní turnaje?  

Především, do konce ledna bys měl/a zaslat výsledky sportovní prohlídky s funkčním zátěžovým testem.  

Žádost o přihlášení je třeba doručit nejpozději do pátku týdne předcházejícího termínu přihlášení 
na registrace@czechbadminton.cz a v kopii na sekretariát ČBaS.  

V přihlášce je třeba uvést alespoň základní údaje (název turnaje;  jméno a příjmení hráče, včetně ID; 
disciplíny, v té párové jméno a příjmení partnera atd.). 

(Více na: https://czechbadminton.cz/reprezentace/prihlasovani)  

 

Jaká jsou pravidla fungování na reprezentačních akcích (testováních, kempech a turnajích)? 

Základní návyky jsme nastavili. Nyní jim dáváme podobu deseti pravidel:  

1. Chtění na každém kroku! Vysoká úroveň morálky, pozitivního přístupu a pracovitosti během 
tréninkových jednotek/zápasů, jakož i po celé trvání reprezentační akce (kemp, turnaj  
a testování). Nezapomeň, že šampion si vždy přidá, třeba po skončení oficiální části tréninkové 
jednotky!  

2. Reprezentant je vzor! Tvrdě pracuj, na každý sjednaný začátek tréninkové jednotky/setkání 
přijď včas, zkrátka se chovej tak, abys dobře reprezentoval své jméno/svůj klub/Českou 
republiku a mohl být vzorem pro mladší hráče/reprezentanty.  

3. Efektní využívání času! Sportovní příprava probíhá 24 hodin denně. Využívej čas k fyzické 
aktivitě (badminton/kondiční příprava), regeneraci, rozborům zápasů, mentální přípravě atd. 

4. Detaily rozhodují! Koncentrace na maximálně kvalitní sportovní výkon (turnaje/testování) nebo 
tréninkový proces (kempy), zaměření na správné provádění každého detailu.  

5. Spolupráce a komunikace! Aktivní spolupráce začíná vždy od tebe. Aktivní spolupráce a 
pozitivní komunikace s reprezentačními trenéry, realizačním týmem a dalšími členy 
reprezentačního výběru. Aktivně žádej zpětnou vazbu od trenérů.  

6. Mobil je dobrý sluha, ale špatný pán! 10 minut před zahájením a 10 minut po skončení 
tréninkové jednotky/zápasu koncentrace a příprava (už bez mobilu, tabletu atd.). Toto platí pro 
všechny aktivity a akce reprezentace.  

7. Sebevědomí, ale také pokora a respekt! Naslouchat a plně respektovat pokyny trenérů, 
respektovat další členy realizačního týmu a své spoluhráče, soupeře i rozhodčí, pracovat tak, 
abys měl/a zdravé sebevědomí.   

8. Základem je zdravý spánek! Nejméně 30 minut před usnutím už jsi bez modrého světla (mobil, 
tablet atd.), příprava na spánek a nejpozději ve 22:00 večerka.  

9. Jeden tým = jeden cíl! Vzájemná týmová podpora, podpora svazu a badmintonu. Mysli na to 
třeba, když píšeš na sociální sítě, nebo komunikuješ se svým okolím.  

10. Reprezentace je čest! Chceme být nejlepší v Evropě, nesoupeříme mezi sebou, naopak si 
pomáháme, abychom byli lepší než hráči v jiných evropských zemích. Tvým cílem je být hrdý 
reprezentant, perfektně připravený podat vždy ten nejlepší výkon.  

mailto:registrace@czechbadminton.cz
mailto:badminton@cuscz.cz?subject=Registrace%20%C4%8Dlena%20%C4%8CBaS
mailto:badminton@cuscz.cz?subject=Registrace%20%C4%8Dlena%20%C4%8CBaS
https://czechbadminton.cz/reprezentace/prihlasovani
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Pozor! Pokud se někdo na reprezentační akci nechová, jak by měl, musí počítat s postihem. Podle míry 
neplnění/provinění bude mu ukončen pobyt na akci, nebude zván na další reprezentační, bude mu 
snížena podpora apod.  

 

Jaká bude příprava reprezentantů? 

Nadále platí, že většinu přípravy si zajišťuješ sám/sama ve spolupráci se svým osobním trenérem, 
kondičním trenérem atd.  

TMK se Ti snaží v této přípravě pomoci, buď přímo (finanční podpora na přípravu, především  
u dospělých) nebo nepřímo (kempy + úhrada turnajů nebo níže popsané služby). 

Pro juniorské reprezentanty chystáme kempy, kam budeme zvát ty nejlepší hráče z kategorie U17/U19, 
u dospělých reprezentantů převládla volba individuální přípravy, kterou svaz finančně podpoří, a setkání 
vždy před evropskou soutěží družstev.   

Na kempech a největších akcích už pravidelně počítáme s účastí maséra, především u Talent Teamu 
bude působit fyzioterapeutka, aby naši nejmladší získali správné pohybové základy. 

Pracujeme rovněž dál na tom, abychom našim nejlepším hráčům mohli nabídnout možnost společné 
přípravy ve VSCM/národním centru – což mimo jiné přinese změnu nejen v přípravě, ale i systému 
finanční podpory a rozvrhu akcí. 

 

Co mi svaz zaplatí?  

Pro všechny juniorské reprezentanty budou kempy v Nymburce zcela či z velké části hrazené svazem 
(denní náklad kolem 2000,- Kč na hráče), těm nejlepším (A – výběr) uhradíme rovněž náklady na 
vybraných turnajích. Opětovné (ne)zavedení spoluúčasti na kempech však bude i letos podmíněné výší 
dotací z rozpočtu MŠMT. 

U dospělých hráčů plánujeme podpořit jejich přípravu směrem k vrcholům, kterými letos budou 
především OH, ME a soutěže družstev, a to na základě výsledků na turnajích ve formě individuální 
podpory (IPR) a na základě umístění na světovém žebříčku formou podpory sportovní přípravy (PSP).    

Ty nejlepší podpoříme rovněž za jejich výjimečné úspěchy a v boji za olympijským snem mimořádnou 
podporou (MIPR). 

 

Jak svaz podpoří olympijskou kvalifikaci?  

Čtyřem vybraným hráčům (Milan Ludík, Adam Mendrek, Tereza Śvábíková, Kateřina Tomalová) byla 
sdělena pravidla podpory po dobu posledních měsíců olympijské kvalifikace.  

Úspěšná kvalifikace na olympijské hry bude podpořena minimálně částkou 280.000,- Kč proplacenou 
v rámci MIPR; podrobná pravidla byla hráčům již oznámena.  

 

Jaké jsou vrcholy roku 2020? 

Letos se zaměříme a reprezentanty podpoříme především na těchto akcích, na kterých chceme uspět:  

a) Olympijská kvalifikace (duben 2019 – duben 2020) a olympijské hry (červenec-srpen, Tokio) – 
hráči budou podpořeni dle samostatných pravidel (viz níže) 

b) Mistrovství Evropy družstev (únor, Francie) – ČBaS plně uhradí cestovní a pobytové náklady 
c) Mistrovství Evropy U15 (únor, Francie) – ČBaS plně uhradí cestovní a pobytové náklady 
d) Mistrovství Evropy (duben, Ukrajina) – ČBaS plně uhradí cestovní a pobytové náklady 
e) Mistrovství Evropy U19 (listopad, Polsko) – ČBaS plně uhradí cestovní a pobytové náklady 

hráčů nominovaných, jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců; případný příspěvek 
donominovaných hráčů v soutěži jednotlivců 



4 

 

f) Kvalifikace na Mistrovství Evropy smíšených družstev (prosinec, místo nebylo určeno) – ČBaS 
plně uhradí cestovní a pobytové náklady. 

 

Jaké doklady je třeba předložit k proúčtování IPR/MIPR? 

Pozor, změna oproti minulým letům! Není dále možné přijímat de facto jakékoliv doklady, ale pouze 
konkrétní doklady bez problémů akceptovatelné MŠMT a v konkrétních termínech. IPR a MIPR je třeba 
proúčtovat proti dokladům za účast na turnajích (startovné/cestovné/ubytování), výjimečně za sportovní 
přípravu na tyto turnaje (faktury od trenéra/fyzioterapeuta/maséra).   

Nezapomeň, že na všech účetních dokladech by mělo být tvé jméno a mělo by z nich být patrné kdo, 
za co a na jakou částku je vystavil. A pokud dostaneš v průběhu roku zálohu od svazu, je jasné, že  
na dokladu musí být i název svazu.  

Podrobně je tento systém popsán níže:  

Vzhledem k pravidlům MŠMT je třeba definovat a především dodržovat přijímání výhradně uznatelných 
nákladů. Uznatelné náklady jsou výhradně doklady spojené s turnaji BWF/BEC, přičemž na každém 
musí být uvedeno alespoň jméno hráče: 

- cestovní doklad (letenka, jízdenka, výkaz o použití automobilu atd.) spojený s turnajem 
BWF/BEC, 

- doklad o ubytování spojený s turnajem BWF/BEC,  
- doklad o úhradě startovného na turnaji BWF/BEC, 

 
Mimořádně uznáváme až do výše 25 % z celkové částky na období rovněž doklady spojené se 
zabezpečením přípravy na turnaje, přičemž na každém musí být uvedeno alespoň jméno hráče a dále 
musí doklad splňovat základní zákonné náležitosti daňového dokladu (alespoň jméno a identifikace 
výstavce, datum plnění, předmět plnění, částku, měnu a daň): 

- faktura osobního badmintonového trenéra,  
- faktura kondičního trenéra,  
- faktura fyzioterapeuta/maséra, 
- nákup badmintonového vybavení (pouze badmintonové míče, badmintonové rakety, 

badmintonovou obuv, badmintonové oblečení, badmintonové výplety/omotávky/pudry, 
badmintonové bagy/tašky), 

- cestovní doklad (pouze letenka) a doklad o ubytování spojený se zahraničním tréninkovým 
pobytem – s popisem o jaký pobyt a v jakém rozsahu se jedná. 

- doklady budou předloženy nejpozději do 10. dnů ode dne oznámení skutečné výše podpory; 
v případě nepředložení dokladů (později, neúplné podklady atd.) nárok na výplatu podpory 
zaniká.   

Kdy předkládat účetní doklady?  

Nejprve zašli  příslušnou žádost na sekretariát ČBaS, a to nejpozději do 31. 5. a 30. 11., pokud nebude 
stanoven termín jiný, a připrav si podklady ve výši požadované částky, které zašleš po potvrzení žádosti. 

Snažíme se zajistit, abychom provedli vyúčtování a poskytli Ti peníze častěji, budeme Tě informovat!    

 

Jaké jsou moje hlavní povinnosti mimo akce? 

a) Připravovat se a chovat v rámci výše uvedeného desatera – jako reprezentant ČR a vrcholový 
sportovec! 

b) Jednou za rok prohlídka od sportovního lékaře (zaslaná do 31. 1.); mj. podmínka pro přihlášení 
na mezinárodní turnaje. 

c) Vyplňovat pravidelně tréninkový deník v XPS.  
d) Doplňovat do XPS plánované turnaje na následující půlrok. 
e) Spolupracovat a obratem komunikovat – s TMK, reprezentačními trenéry či kondičním 

trenérem. 
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Jak pracovat s XPS? 

Sportovec by si měl vést tréninkový deník a se svým trenérem vyhodnocovat svou přípravu, aby zajistil, 

že příprava probíhá na požadované úrovni, je správně plánovaná a maximálně efektivní;  

a nedochází ke stagnaci, přetrénování a podobně. 

Deník je skvělou věcí i na motivaci. Můžeš porovnávat své výkony v přípravě a zjišťovat, jak jsi rychlejší 

nebo silnější. Kolik jsi zvedl/a na leg-pressu před rokem, před půl rokem a teď? Lepšíš se?     

Pro zjednodušení jsme zakoupili program XPS. Jedna tréninková jednotka trvá vyplnit 2-3 minuty. Stačí 

doplnit datum, místo, zaměření, délku aktivní fáze (warm up – aktivní fáze – cool down) a stručně i 

obsah tréninkové jednotky.  

 

Co se stane, když nebudu povinnosti plnit?  

Dávalo by Ti smysl, kdybys zaplatil/a za míče a místo bys dostal prázdnou tubu? Asi ne, viď?  
A v podobné pozici je vůči reprezentantům svaz. Pokud plníme své povinnosti, organizujeme akce a 
zajišťujeme čerpání peněz, očekáváme, že Ty budeš plnit zase ty své.   

V roce 2020 plánujme v závislosti na obdržené dotaci od MŠMT podpořit reprezentaci souhrnnou 
částkou téměř 6 milionů korun.  

Pokud podporujeme Tvou přípravu, je logické, že chceme vidět, na jaké turnaje plánuješ jet a jak makáš 
v přípravě (tréninkový deník), že chceme znát, jak jsi připravený/á a zda máš fyzické předpoklady  
pro mezinárodní badminton (testování). 

Stejně tak je logické, že dodržuješ pravidla jako ostatní reprezentanti, spolupracuješ s námi a 
komunikuješ; když od Tebe nedostaneme e-mail, kde se na něco ptáme, nesvědčí to o Tvém největším 
zájmu.  

To vše patří k dobrému vychování špičkového sportovce, kterým bys měl/a chtít být. Pravidla, respekt 
a tvrdá práce!         

Pokud se nezúčastníš testování, nebudeš pravdivě vyplňovat tréninkový deník nebo se dopustíš jiného 
porušení smlouvy, kterou máš se svazem, bude následovat sankce. Nedostaneš tolik peněz nebo si 
budeš třeba kempy platit. Nezlob se, ale cokoliv jiného by nebylo fér.  

Chráníme tak ty, kteří na sobě pracují. Nebylo by fér, aby někdo, kdo neplní své povinnosti, měl stejné 
výhody, jako ten, kdo je plní. Pravidla platí stejně pro všechny.   

 

Proč kondiční příprava a testování? 

Kondiční připravenost je základ každého sportovního výkonu a badmintonu zejména. A protože platí, 
že co nejde změřit, nejde zlepšit, je třeba výkonnost testovat:   

- testování motorických dovedností (Nymburk):  

o pro reprezentanty povinné – alespoň 2x ročně; ze 3 termínů v průběhu roku (střídání 
testování po přípravném a soutěžním období; možnost meziroční komparace); výjimka: 
hráči dlouhodobě se připravující v zahraničí mohou zaslat video z testování + výsledky.  

- testování funkční (Vital, Praha):  

o pro reprezentanty dobrovolné – předpoklad účasti dospělých a „A“ reprezentantů 
juniorské reprezentace.  

Nadále pokračuje spolupráce s Mgr. Václavem Kainem (kondiční trenér a výživový specialista) – 
reprezentanti, kteří o to projevili aktivní zájem, spolupracují na lepší kondici nebo zdravém jídelníčku. 

Kondiční trenér se dále účastní a vyhodnocuje testování, doporučuje další tréninkové postupy a s hráči, 
kteří o to projevují zájem, blíže spolupracuje na kondičním plánu (přednostně hráči dospělé 
reprezentace a dále juniorské reprezentace A).  
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K lepší fyzické připravenosti jsme především dospělým reprezentantům zapůjčili také sporttestery, 
neboť trénování ve správných intenzitách (měření tepové frekvence a její vyhodnocení) patří mezi 
základní součásti sportovní přípravy. 

 

Můžu si psát na sociální sítě, co chci?  

Samozřejmě, jen bys neměl zapomínat, že k dobrému vychování patří i to, že na veřejnosti se špinavé 
prádlo zkrátka nepere. Ať se jedná o problémy ve vztahu, v rodině nebo v reprezentaci. Nedává to 
smysl, stěžovat si na ty, kteří jsou Ti blízcí nebo Tě podporují. Je to nečestné a nesportovní.   

Pokud je jakýkoliv problém, dej nám vědět, zavolej nebo napiš. Jsme připraveni to řešit. Když nám to 
natřeš na sítích, nic se nevyřeší; naopak porušíš smlouvu se svazem, ublížíš badmintonu, často  
i sám/sama sobě.  

 

Na koho se obrátit s dotazem?  

Předně, pokud je cokoliv nejasného, neboj se zeptat. Základem každého vztahu je správná komunikace 
a vyjasnění vzájemných potřeb. 

Obracej se buď přímo na TMK (tmk@czechbadminton.cz) nebo na trenérské vedení:  

- dospělá reprezentace – soutěž družstev na ME: Petr Koukal ml. a Petr Báša, 

- reprezentace U19: Michal Turoň a Jan Bednář, 

- reprezentace U17: Pavel Maňásek, Pavel Florián, Radek Votava, 

- reprezentace U15: Markéta Osičková a Tomáš Krajča. 

Za trenérsko-metodickou komisi jedná: Josef Rubáš, předseda TMK (jrubas@seznam.cz; 775 021 012)  

 

 

mailto:tmk@czechbadminton.cz
mailto:jrubas@seznam.cz

