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Přehled činnosti TMK za poslední období (26. 1. – 27. 4. 2021) 

 

Prvořadý servis ve prospěch členské základny českého badmintonu 

o projednávání výjimek z vládních nařízení – naposledy včera Petr Koukal a s předsedou 

a generálním sekretářem ČUS -> výzva k respektování situace, další informace budou 

podány,  

o metodické působení v rámci nastalé situace: tréninkové programy v rámci opatření + 

návrat po COVIDu + aktuálně výzva trenérům klub/oddílů ohledně toho, co by mělo být 

připraveno, 

o odpovědi členské základně – několik desítek komunikačních sdělení za týden (e-mail, 

telefonicky).  

a) Systém péče o talentovanou mládež 

Cíl:  Příprava našich nejlepších hráčů a hráček k úspěchu na MEJ – cíl celého českého 

badmintonu, na který se váže systém podpory NSA, mediální zájem, zájem sponzorů atd. 

 

a. Dokončen výběr sportovních středisek 

i. Transparentní proces obdobný jiným svazům v rámci českého sportu, proces 

zveřejněn na webu 

ii. Vybráno 20 středisek – uzavřeny smlouvy  

iii. Proběhla on-line setkání (vizte níže) 

iv. Zpracovány metodické materiály + zkušební využívání XPS 

v. Kondiční testování (nejen) pro SpS 

 

b. Vyhodnocena spolupráce s SCM 

i. Vyhodnocení zkušebního provozu v lednu a únoru a zejména celé dosavadní 

spolupráce,  

ii. Velmi obsáhlá obousměrná komunikace 

iii. 3 centrům nabídnut plný provoz do konce roku 2021 (Brno, Praha, Ostrava); 

v Hradci Králové kempy reprezentace do MEJ U17 

iv. Probíhají přípravy na zajištění plného provozu – léto 2021 

 

c. Zlepšování podmínek v rámci VSCM/NC 

i. Uzavírány smlouvy k lepšímu provozu – se Západočeskou univerzitou v Plzni, 

se Sportovním gymnáziem v Plzni, se Sportovní a podnikatelskou střední školou 

v Plzni, s Ústavem sportovní medicíny při LF v Plzni 

ii. Společný kemp s hráči/hráčkami SCM – hráči z Ostravy, Brna a Prahy; trenéři 

z Prahy a Brna 

iii. Vyhodnocování provozu – ideální formování trenérského vedení a činnosti  
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iv. Zaměření se na dvouhry a čtyřhry -> cíle EH 2023, ME 2024 a OH 2024 

v. Nadále vyzýváme všechny dospělé reprezentanty k účasti – projekt českého 

badmintonu.    

 

d. Lektorská rada, metodika a vzdělávání trenérů 

i. Spolupráce na projektu Rosteme společně – pravidelná on-line setkání 

ii. 16 on-line setkání (vizte níže: 3x SCM, 3x SpS, 1x trenérská rada, 3x XPS, 3x 

vzdělávání trenérů, 3x rosteme společně)   

iii. Metodický projekt „Návrat k badmintonu“ – třídílný miniseriál pro trenéry, hráče 

a badmintonovou veřejnost    

iv. Rosteme společně – on-line semináře  

v. Tréninkové plány a zajištění využití XPS v rámci celého systému 

vi. Práce na aktualizaci platforem – BadCoach, youtube, XPS atd. 

vii. Překlad metodiky Shuttle Time – komunikace s BWF 

viii. Vzdělávání studentů FTVS/vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra 

ix. Spolupráce s komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV 

x. Trenérská rada (Výběr/volba členů a první jednání) 

 

b) Reprezentace 

a. Zajištění účasti hráčů/hráček a trenérů na ME jednotlivců v Kyjevě   

b. Průběžné hodnocení olympijské kvalifikace (např. podle žebříčku Race to Tokio: Milan 

Ludík 4. pod čarou, Kateřina Tomalová 6. pod čarou)  

c. Dospělým reprezentantům rámcově oznámen systém podpory na rok 2021 (PSP 

zajištěna v rámci svazu, MIPR/IPR) 

d. Přípravy před MEJ U17 – plánování přípravy, turnajů, interní kvalifikace 

e. Reprezentace U15 a U19 – vrcholy v roce 2022 

c) Organizace TMK 

a. Spolupráce s předsedou, komisemi a sekretariátem, příklad:  

i. Předseda - komunikace ohledně výjimek COVID 

ii. STK - Analýza dat z IS k turnajům, spolupráce na úpravě plánu turnajů na rok 

2021 

iii. MK - komunikace s redakcí webu a sociálních sítí  

iv. EK – příprava rozpočtu na rok 2021 + kontrola jeho čerpání  rámci spolupráce 

TMK + SE 

b. Spolupráce s BE (např. BE Summer School) a BWF (BWF Memberships Grant) 

c. Předložen návrh na úpravu stanov týkající se TMK 

d. Čerpání výrazně nižší částky v prvním kvartálu (plán 1,2 mil. Kč, čerpán pouze zlomek 

této částky – 0,3 mil. Kč) 
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Přehled činnosti TMK  
 

  Projekty a další 
činnosti 

Stručný popis Stav Chybí 

1 Sportovní střediska kompletní zprocesování základního 
stupně systému péče o 
talentovanou mládež 

80 % + 
průběžné 

vyhodnocení 
činnosti (zadáno), 
pokyny k 
vyplacení 
příspěvků 

2 Sportovní centra 
mládeže 

kompletní zprocesování středního 
stupně systému péče o 
talentovanou mládež  

50 % + 
průběžně 

Zajištění všech 
podmínek plného 
provozu 

3 Vrcholové centrum 
mládeže 

kompletní zprocesování nejvyššího 
stupně systému péče o 
talentovanou mládež 

50 % + 
průběžně 

Zajištění všech 
podmínek plného 
provozu 

4 Národní centrum  kompletní zprocesování denní 
přípravy našich nejlepších 
reprezentů a reprezentantek 

50 % + 
průběžně 

Zajištění všech 
podmínek plného 
provozu 

5 Reprezentace – 
dospělých 

organizační zajištění fungování 
všech reprezentačního výběru, 
zejména uzavření příslušných 
smluv, zajištění finanční podpory a 
účasti na evropských a světových 
šampionátech 

průběžná 
činnost 

  

6 Reprezentace – 
juniorů 

organizační zajištění fungování 
všech reprezentačních výběrů 
(U15, U17, U19), zejména zajištění 
účasti na evropských a světových 
šampionátech 

průběžná 
činnost 

  

7 Návrat na badminton odborný třídílný miniseriál pro 
trenéry, hráče i veřejnost s 
postupem návratu ke sportu 

90 % publikace 3. díl + 
rozeslání 

8 Rosteme společně kompletní zajištění seminářů – 
organizace, včetně tvorby obsahu a 
výstupů 

průběžná 
činnost 

  

9 Tréninkové plány příprava a zpracování tréninkových 
plánů pro online, kondiční a 
badmintonové tréninky 

90 % kompletace + 
rozeslání 

10 XPS kompletní zajištění XPS pro celý 
systém – zprocesování, školení, 
příprava obsahu, aktualizace 

průběžná 
činnost 

  

11 Kondiční testování 
(nejen) pro SpS 

metodické podklady pro realizaci 
kondičního testování hráčů a 
hráček ve věku 8 - 15 let, které 
odpovídá vývojovým specifikům dle 
věku daných skupin a je provázáno 
na Testovací baterii pro 
reprezentaci  

70 % kompletace 
hodnotících 
tabulek 

12 Aktualizace platforem Aktualizace trenérského webu 
BadCoach, propojení s XPS, a YT, 
nové uspořádání, převedení videí 
aj. 

50 % grafika, 
Badminton vždy 
IN, videa ze 
školení, propojení 
s XPS 

13 Metodická a marketing 
videa 

grafické zpracování již natočených 
materiálů 

50 % grafika, metodické 
texty, publikace 
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14 Analýza dat z IS k 
turnajům 

vytvoření statistických podkladů k 
analýze dat turnajů 

30 %   

15 Překlad metodiky 
Shuttle Time 

doplnění a úpravy metodiky BWF o 
inkluzi 

90% před odesláním 
na BWF 

16 Vzdělávání studentů 
FTVS 

zajištění kurzu Shuttle Time pro 
studenty FTVS UK 

90% před 
vyhodnocením a 
odesláním na 
BEC 

17 Vzdělávání studentů 
Palestra 

vedení bakalářské práce 70% před odevzdáním 

18 Spolupráce s Komise 
rovných příležitostí ve 
sportu ČOV 

zapojení do mentoringového 
programu pro ženy 

30% před prvním 
setkáním 

19 Spolupráce s BEC BEC Summer School - 
komunikace, organizace 

50% před potvrzením 
účastníků 

20 Trenérská rada Vznik, volba zástupců, zahájení 
činnosti 

50% po prvním setkání 

21 On-line semináře semináře pro prodloužení 
trenérských licencí 

80% před uzavřením 

22 BWF Memberships 
Grants 

zpracování grantu BWF 100% odevzdáno 

23 Mediální činnost  komunikace s redakcí webu a 
sociálních sítí, příprava podkladů 

průběžně   

24 Komunikace navenek komunikace se členy ČBaS (e-
mailem, telefonická - ca 30/50 
kontaktů denně) 

průběžně   

25 Spolupráce v rámci 
ČBaS 

spolupráce s komisemi, s 
předsedou ČBaS, SE atd. 

průběžně   

26 Rozpočet Plánování a kontrola čerpání na rok 
2021 

průběžně   

 
 

Přehled on-line setkání  
 
 

SCM/VSCM Sportovní střediska   Trenérská rada XPS  
Rosteme 
společně  

Vzdělávání  

9.2. 

SCM  - schůzka 
s trenéry a 

organizátory + 
repre trenéři 

15.2. 

online - 
Úvodní 
schůzka + 
diskuze k 
SpS  

19.4. 
schůzka 
členů TR 

16.3. 
Školení 
trenérů k 
XPS  

5.2. 
On-line 
setkání 

9.1. 

online část 
školení 
trenérů IV. 
třídy 

23.2. 
SCM  - schůzka 

s rodiči 
hráčů/hráček 

18.3. 
Schůzka 
rodičů hráčů 
a hráček SpS 

    18.3. 
Školení hráčů 
k XPS 

5.3. 
On-line 
setkání 

21.4. 
online - 
Jarní 
školení 1   

12.4. 
SCM  - schůzka 

s trenéry a 
organizátory 

5.3. 
Videorozbor - 
webinář 

    28.4. 

Školení 
trenérů k 
XPS 2 - 
plánováno 

14.4. 
On-line 
setkání 

25.4. 
online - 
Jarní 
školení 2   

 
 


