Systém péče o talentovanou mládež 2021 – 2024
Obecná část

Český badmintonový svaz, z.s.

Úvod
Badminton jako atraktivní a komplexní sport s rovnými možnostmi pro sportovce a sportovkyně nabízí
možnost sportovního vyžití na všech výkonnostních úrovních.
Český badminton představuje dynamický a rovněž dynamicky se rozvíjející sport se stále se zvětšující
členskou základnou. Rozvinutá síť badmintonových klubů a oddílů po celé České republice představuje
základní prvek systému péče o talentovanou mládež, na který Český badmintonový svaz navazuje
v organizaci přípravy především juniorských a dospělých reprezentantů a reprezentantek.
Cílem systému je vyhledávat mladé sportovní talenty, zabezpečit příslušnou sportovní a zejména
badmintonovou přípravu pro mladé hráče a hráčky a v navazujícím systému sportovní přípravy
rozvinout sportovní talent až na osobnostní maximum každého badmintonisty a badmintonistky, u těch
nejlepších v profesionální kariéře a v národním centru, s naplněním medailových cílů na vrcholných
akcích, s následným profesním uplatněním v badmintonu. Současně systém sleduje rozvoj vzdělání
a spolupráce trenérů napříč Českou republikou a celým systémem.
Do systému péče o talentované mládeže spadají následující stupně (se zaměřením na rozvoj
dovednostní vzhledem k věku):
1. stupeň – Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM), hráči a hráčky v kategorii U17 – U23,
2. stupeň – Sportovní centra mládeže (SCM), hráči a hráčky v kategorii U15 – U21,
3. stupeň – Sportovní střediska (SpS), hráči a hráčky v kategorii U7 – U15.
Jednotlivé stupně na sebe systémově navazují a vhodně se prolínají, a to tak, aby společně tvořily
vhodnou koncepci práce s talentovanou mládeží. Součástí systému je jeho vnitřní kontrola,
vyhodnocení a úpravy za účelem optimalizace.
Organizaci a detailní metodické programy k jednotlivým stupňům zřizuje Český badmintonový svaz,
a to zejména prostřednictví Trenérsko-metodické komise ČBaS.
Systém je financovaný z prostředků Národní sportovní agentury ČR z programu na podporu talentované
mládeže. Zásady systému proto jednoznačně vychází z podmínek programu finanční podpory
talentované mládeže vyhlášeného Národní sportovní agenturou. Pokud by došlo ke změně podmínek,
Český badmintonový svaz neprodleně uvede celý systém do souladu s příslušnými podmínkami.
Tato obecná část přehledně vymezuje základní principy systému, podle kterých bude prováděna péče
o talentovanou mládež do 31. prosince 2024. Obecnou část schválil Výkonný výbor ČBaS na základě
návrhu Trenérsko-metodické komise ČBaS.
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Sportovní střediska (SpS)
Základní cíle středisek
Sportovní střediska vytváří širokou síť klubů a oddílů napříč ČR, které díky kvalifikovaným trenérům
a trenérkám zajišťují sportovní a zejména badmintonovou přípravu dětí a mládeže v kategoriích U7 –
U15 (hráči/hráčky starší 6 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 15 let), a to přípravu
odpovídající věku a dovednostem hráčů a hráček s návazností do starších kategorií.
Sportovní střediska cílí v první řadě na základní vyhledání a rozvoj sportovního talentu, s přípravou
hráčů a hráček k přechodu do navazujících stupňů systému (SCM a VSCM), jakož k úspěšné
reprezentaci České republiky na mezinárodních turnajích. Tento rozvoj je zajišťován především
individuální prací s vybranými hráči a hráčkami, kdy důraz je kladen především na technické a taktické
dovednosti, jakož i postupný rozvoj fyzické připravenosti.
Struktura středisek
Střediska jsou zřizována u badmintonových klubů a oddílů, a to na základě smlouvy mezi ČBaS
a příslušným klubem či oddílem. Na základě uzavřené smlouvy je příslušnému klubu/oddílu přiznán
statut sportovního střediska. Přiznání statutu je rozhodnutím Trenérsko-metodické komise ČBaS.
Celkově může být zřízeno až 20 středisek.
Český badmintonový svaz zřizuje čtyři výkonnostní úrovně středisek. Rozdělení do jednotlivých úrovní
je dáno na základě výběrového řízení, nebo pravidelného ročního hodnocení. Hodnocení je založeno
na dlouhodobém sledování hodnotících kritérií nejméně za poslední 2 roky.
Podpora středisek
Český badmintonový svaz zajišťuje podporu středisek především metodicky a finančně.
Je zpracována metodika rozvoje hráčům a hráček vzhledem k věku, budou zajištěny pravidelné
semináře trenérů a trenérek středisek, jakož i navazující spolupráce s centry.
Na financování výdajů středisek se Český badmintonový svaz podílí formou příspěvku odstupňovaného
dle zařazení střediska do jedné ze čtyř výkonnostních úrovní. Příspěvek ČBaS tvoří nejvýše 70 %
celkových nákladů střediska, tuto částku je povinen klub či oddíl navýšit z vlastních zdrojů nejméně
o 30 % nákladů střediska.
Příspěvek Českého badmintonového svazu je určen především k úhradě odměny za trenérské vedení
střediska (70 % celkových nákladů střediska), dále rovněž na úhradu potřebné sportovní přípravy
(nájem haly či nákup míčů).
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Sportovní centra mládeže (SCM)
Základní cíle center
Ve sportovních centrech se vybraní hráči a hráčky v kategoriích U15 – U21 (hráči/hráčky starší 12 let
a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 21 let) připravují k reprezentaci České republiky,
a to při vhodném skloubení studia a sportovní přípravy v denním dvoufázovém tréninku. Kvalifikovaní
trenéři a trenérky individuální prací rozvíjí dovednosti hráčů a hráček a připravují je k úspěchu na
šampionátech (zejména mistrovství Evropy juniorů), jakož i k přechodu na nejvyšší stupeň
systémového přípravy (VSCM).

Struktura center
Centra jsou zřizována u sportovních spolků (zejména badmintonových klubů a oddílů), a to na základě
smlouvy mezi ČBaS a příslušným spolkem. Na základě uzavřené smlouvy je přiznán statut sportovního
centra mládeže. Přiznání statutu je rozhodnutím Trenérsko-metodické komise ČBaS.
Celkově mohou být zřízena až 4 centra.
Důraz je kladen na podporu hlavního trenéra centra, který vede denní tréninkovou činnost centra
a zároveň působí u reprezentace příslušné věkové kategorie.

Podpora center
Český badmintonový svaz zajišťuje podporu center především metodicky a finančně.
Je zpracována metodika rozvoje hráčům a hráček vzhledem k věku, budou zajištěny pravidelné
semináře trenérů a trenérek center, jakož i navazující spolupráce s vrcholovým centrem.
Na financování výdajů center se Český badmintonový svaz podílí formou příspěvku pokrývající
minimálně úhradu činnosti profesionálního trenéra.
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Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM)
Základní cíl centra
Ve vrcholovém sportovním centru se vybraní hráči a hráčky v kategoriích U17 – U23 (hráči/hráčky starší
14 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 23 let) připravují k reprezentaci České
republiky, a to při vhodném skloubení studia a sportovní přípravy v denním dvoufázovém tréninku.
Kvalifikovaní trenéři a trenérky individuální prací s důrazem na vysokou kvalitu potřebných detailů
rozvíjí dovednosti hráčů a hráček a připravují je k úspěchu na šampionátech (zejména mistrovství
Evropy juniorů, mistrovství Evropy a Evropských hrách). Důraz je kladen rovněž na motivační faktor
vrcholového centra pro celý systém.

Struktura centra
Centrum je zřízeno ve spolupráci s právnickými osobami (zejména město, kraj či provozovatelé
sportovišť), a to na základě smlouvy mezi ČBaS a příslušným osobami. Na základě zajištění
potřebného zázemí pro vrcholovou přípravu je centrum zřízeno a přiznáním příslušného statutu.
Přiznání statutu je rozhodnutím Trenérsko-metodické komise ČBaS.
Zřízeno bude 1 centrum.
Důraz je kladen na kvalitu sportovní přípravy v potřebném zázemí a podporu hlavního trenéra centra,
který vede denní tréninkovou činnost centra a zároveň působí u reprezentace příslušné věkové
kategorie.

Podpora centra
Český badmintonový svaz zajišťuje podporu centra především metodicky a finančně.
Na financování výdajů centra se Český badmintonový svaz podílí formou příspěvku pokrývající
minimálně úhradu činnosti profesionálního trenéra a úhrady potřebného zázemí umožňujícího
vrcholovou přípravu.

V Praze dne 26. 1. 2021

JUDr. Josef Rubáš,
předseda TMK ČBaS
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