
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém práce s mládeží – nastavení systému 

(9.6.2022) 

  



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 

1) POPIS 

- Vychází z principu pyramidy, kde jsou zahrnuty i všechny systémové cíle 

- Snaha řešit základní problémy: 

a) málo závodních hráčů – podpora SpS, klubů 

b) počet a úroveň členské základny – kluby, badminton do škol, nejlepší 

hráči v SCM (i „nereprezentanti“), české ST i pro reprezentanty 

c) úbytek špičkových hráčů při přechodu do kategorie dospělých => 

fungující VSCM (U21, U23) 

d) podpora mladých trenérů – Talent Team, asistenti u reprezentace i 

v systému, vzdělávání 

e) kvalita výkonnosti na mezinárodní scéně – obnova reprezentačních 

výběrů, nadstandartní trénink reprezentantům v rámci systému 

f) finanční možnosti svazu – vychází z rozpočtových možností svazu 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 

- Snaha o dosažení maximálně možných výsledků na OH, MS, ME (medaile) 

a) obnovení reprezentačních výběrů 

b) vzrůstající podpora a investice do hráčů, kteří úspěšně prošli systémem 

pyramidy = VSCM, NC na denní bázi, (podpora hráčů roste společně 

s věkem) 

c) zahraniční trenér ve vrcholných stupních pyramidy (VSCM, NC) 

d) status reprezentanta (výkonnostní cíl) se stává nejdůležitějším 

prvkem, je to propustka do systému s nadstandartní péčí v rámci 

svazové přípravy a péče o talentované hráče. 

e) možnost nadstandardní přípravy pro vytipované hráče (skupiny hráčů) nad 

rámec systémové podpory (VSCM) 

 

2) CÍLE 

- systémové, výkonnostní, vzdělávací, finanční 

 

1) SYSTÉMOVÉ CÍLE: 

Zodpovědní členové TMK: Václav Drašnar, Radek Votava 

Zodpovědnost: fungování SpS, SCM, VSCM, NC (zejména organizační) 

Cíl: 

Pracovat s co největším počtem talentovaných hráčů ve všech věkových 

kategoriích. Postupně jejich přípravu centralizovat v rámci systému (věk, 

výkonnost, místo = SpS, SCM, VSCM, NC). Počet podporovaných hráčů se snižuje 

s fází systémového výběru. Míra podpory je přímo úměrná věku (výkonnosti) 

hráče, tedy „prověřením“ hráče systémem. 
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1. KLUB 

- přivést děti (veřejnost) k badmintonu – Badminton do škol (Shuttle Time), 

zodpovídá LR, TMK, klub 

- výběr nejtalentovanějších hráčů do SpS, zodpovídá klub + SpS 

- práce s hráči, co nejsou v systému (reprezentanti) = kvalita a konkurenční 

prostředí, zodpovídá klub, reprezentace (povinné ST reprezentantů na české 

půdě) 

 

2. SPS – Sportovní středisko 

- přechod dětí do závodního sportu, hráči 8-14let 

- nadstavbová práce s talentovanými dětmi kategorie U9-U15 

- příprava hráčů pro reprezentaci U15 a přechod do SCM (spolupráce s SCM) 

- SpS podporovány z rozpočtu ČBaS 

Navrhované nastavení: 

- 20 TOP klubů 

- Kritéria: 

- členská základna (licence) 

- výkonnost hráčů (žebříček, medaile na MČR, reprezentanti) 

- aktivita klubu (turnaje, školení) 

- trenér – minimálně III. Trenérská třída, nebo Coach Level One 

- stejný paušální příspěvek – 60.000,-/rok 

- 1x trenérská licence XPS (slouží k základní evidenci – docházka, 

rámcově náplň tréninků, testování) 

- 4-8 hráčů, kategorie U9-U15 

 

3. SCM – Sportovní centrum mládeže – nadstavbová příprava pro reprezentanty 

- příprava reprezentantů U15-U19, 12-18 let 

- nadstavbový trénink pro reprezentanty 

- maximálně možné regionální pokrytí (popř. spádové oblasti) 

- částečně podporovány z rozpočtu svazu + prostředky získané z oblastí, 

spoluúčasti apod. 

- všem reprezentantům ČR musí být nabídnuty stejné tréninkové podmínky 

(trénink, regenerace atd.) 

- vzdělávací práce s potencionálním hráči reprezentace (spolupráce se SpS) 
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- částečná finanční podpora ČBaS + finanční prostředky z „krajů“ = ne pouze 

rozpočtové prostředky 

- zodpovídá organizátor a hlavní trenér SCM, TMK (výběrem míst SCM) 

 

Navrhované nastavení: 

- Kritéria: 

- podaná žádost na zřízení u ČBaS 

- podaná žádost o dotaci z kraje, správních celků atd.  (kde to lze) 

- trenér – minimálně II. třída, Coach Level Two 

- v co nejvíce oblastech 

- automatické členství pro reprezentanty U15-U19 (pokud nejsou ve VSCM, 

NC) + nejlepší čeští hráči nezařazení do reprezentace (do 6. místa 

celostátního žebříčku) + reprezentanti přecházející do vyšší kategorie 

nesplňující předchozí kritéria pro zařazení (6 měsíců ochranná lhůta) 

- paušální příspěvek z ČBaS (návrh 150.000,-/rok + bonus 20.000,-/rok za 

každého připravujícího se reprezentanta) + získané peníze z rozpočtů krajů 

(dotace)   

- další příprava v SCM (další tréninkové jednotky (TJ), regenerace, kondiční 

příprava) záleží na objemu prostředků získaných z rozpočtu krajů, tedy aktivity 

SCM 

 

Úrovně práce: 

A) Kategorie mladších U11-U13 

- spolupráce se SpS = společné campy (1-2 dny) pro hráče 2x-4x 

ročně 

- den otevřených dveřích s představením práce SCM hráčům 

(rodičům) SpS + potencionálním reprezentantům 

- spolupráce s trenéry SpS a Talent Teamu 

B) Kategorie U15-U19 

- trénink reprezentantů U15-U19 + úzké české špičky 

- TJ minimálně 2x týdně, z toho 1xTJ 3 hodiny zahrnující kondiční 

část (pro dojíždějící hráče) 

- další tréninkové zajištění nad minimální požadavek záleží na 

prostředcích získaných samotným SCM z rozpočtu (dotací) krajů 
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- příprava hráčů pro vstup do VSCM (kondiční trénink, posilovna, 2-

fázový trénink) 

- spolupráce s trenéry VSCM, metodicky řídí národní trenér (VSCM, 

NC) v základních požadavcích, požadavky reprezentačních trenérů 

 

4. VSCM – Vrcholové sportovní centrum mládeže 

- přechod do kategorie dospělých U19, U21, U23, příprava svazem vybraných 

hráčů 

- hráči 16-22 let 

- přechod na individuální přípravu (badminton = individuální sport), specializovaný 

trénink podle disciplín, příprava na profesionální sport 

 

Navrhované řešení: 

- cca 10 hráčů 

- zřizovatel ČBaS-hradí všechny náklady na přípravu, hráči si hradí pobytové 

náklady = ubytování, jídlo 

- stejné místo jako NC, některé tréninky společné 

- místo pro RC reprezentace U19 (spolupráce s reprezentací U19) 

- pracuje na denní bázi s kategorií U19-U23 

- zahraniční hlavní trenér, snaha o českého asistenta (stejní trenéři jako NC) 

- úzká spolupráce s NC, příprava hráčů na možný přechod do NC 

- otevřený trénink 1-2 x týdně pro ostatní reprezentanty U19-U23, kteří se ve 

VSCM nepřipravují na denní bázi (hráči si na trénink přispívají) 

- napojení na střední/vysokou školu 

- zodpovídá organizátor a hlavní trenér VSCM, TMK, VV ČBaS (výběrem místa a 

trenéra) 

 

5. NC – Národní centrum 

- vrcholový stupeň přípravy systému ČBaS, práce s reprezentanty s potenciálem 

startu na OH, medailí z ME, profesionální sport 

- hráči 18-X let 

- zřizovatelem je ČBaS a hradí všechny náklady na přípravu, hráči si hradí 

pobytové náklady (ubytování, strava) 
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- pracuje na denní bázi s velmi úzkou skupinou hráčů (dospělých reprezentantů) 

 

- hráči mají kompletní tréninkový servis  

- zahraniční trenér, snaha o českého asistenta (stejní trenéři jako VSCM) 

- podpora zařazených hráčů smlouvami s Duklou, Olympem, Victorii 

- napojení na VŠ 

- místo pro RC reprezentace dospělých (spolupráce s reprezentací dospělých) 

- zodpovídá organizátor a hlavní trenér NC, TMK, VV (výběrem místa a trenéra) 

- trenér NC je trenérem reprezentace dospělých 

 

2) VÝKONNOSTNÍ CÍLE: 

Zodpovědní členové TMK: Michal Turoň, Radek Votava 

 

Zodpovědnost: 

- konkrétní (postupné) cíle stanovují reprezentační trenéři a společně s trenéry 

v systému pracují na jejich naplnění v jednotlivých stupních systému a 

reprezentacích 

- hlavní cíle zůstávají stejné (hráči na OH, medaile z ME, MS, YOG v jednotlivých 

kategoriích) 

- snaha o širší reprezentační špičku, tedy ne se soustředit pouze na jednotlivce, ale 

vždy cca družstvo (tréninková podpora i pro reprezentanty, kteří nejsou zařazeni 

do VSCM, NC) 

- maximální podpora úplně nejlepších v rámci systému, odpovídající věku 

- zodpovídají reprezentační trenéři, hlavní trenéři systému (zejména NC / VSCM), 

TMK, VV ČBaS (výběrem trenérů) 

 

3) VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

Zodpovědní členové TMK: Tomáš Krajča, Pavel Maňásek, Lektorská rada 

 

Zodpovědnost: 

- zajistit vzdělávání trenérů, lektorů (ČR i zahraničí), systém vzdělávání, trenéři v 

systému 

- průběžné vzdělávání trenérů v rámci všech stupňů systému tak, aby se zachovala 

a zlepšovala kvalita práce i v budoucnosti 
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- Talent Team (Rosteme Společně) 

- Reprezentace (hlavní trenér +mladší asistent) 

- VSCM, NC (zahraniční trenér+ čeští asistenti) 

- trenéři SpS, SCM atd. 

- školení trenérů, zahraniční školení trenérů 

- nastavení systému vzdělávání trenérů (státní X Coach Level) -úkol do budoucna 

- spolupráce s trenérskou a hráčskou radou  

 

4) EKONOMICKÉ CÍLE: 

Zodpovědní členové TMK: Václav Drašnar 

 

Zodpovědnost: 

- práce s rozpočtem TMK, snaha o příjmy i mimo rozpočet (např. SCM) 

- finanční zajištění systému a reprezentací z rozpočtu ČBaS +z jiných peněz (SCM 

– regiony, kluby – regiony atd.) 

- prostředky na zahraničního trenéra ve VSCM, NC 

- snaha o získání prostředků mimo rozpočet ČBaS (marketing, reklama…) 

- spolupráce s MK, EK a VV ČBaS 
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SPOLEČNÁ „TERMINOLOGIE“ 

 

1. Mistrovství světa a Evropy družstev a jednotlivců všech kategorií, Evropské 

hry 

- nominuje ČBaS 

- svaz zajišťuje všechny náležitosti, náklady podle rozpočtu ČBaS 

- účast reprezentačního trenéra a asistenta podle rozpočtu ČBaS 

 

2. Reprezentační výjezd (RV) 

- nominace zpravidla 4 + 4 hráči 

- ČBaS hradí cestovné, startovné, ubytování a míče 

- hráči si hradí stravu, pojištění 

- ČBaS zajišťuje přihlášení, ubytování a dopravu 

- účast reprezentačního trenéra a asistenta podle rozpočtu ČBaS 

- koučink pro všechny nominované hráče (možnost koučinku i dalších 

reprezentantů, kteří nebyli nominováni – pokud to časový plán turnaje 

dovolí) 

 

3. Sledovaný turnaj (ST) 

- reprezentační trenér předem vyhlásí sledované turnaje na půl rok dopředu. 

Vždy bude alespoň jedno české GPA a MČR dané kategorie ročně. 

- účast na sledovaných turnajích je povinná! 

- hráči si vše zajišťují sami (přihláška, ubytování, cesta, strava) 

- hráči startují na vlastní náklady 

- účast reprezentačního trenéra nebo asistenta trenéra 

- trenér (asistent) koučuje hráče dle vlastního uvážení (vybírá si zápasy 

podle svých potřeb, potřeb týmu) nebo hráče pouze sleduje. Žádnému 

hráči nevzniká „přednostní“ právo na koučink! 
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4. Doporučený turnaj (DT) 

- seznam turnajů doporučených reprezentačním trenérem s ohledem na 

turnajový plán (poměr zahraniční/domácí turnaje, kategorie...) – zveřejněný 

půl roku předem 

- hráči si vše zajišťují i platí sami 

- bez účasti reprezentačního trenéra či asistenta 

5. Reprezentační camp (RC) 

- soustředění reprezentací jednotlivých kategorií 

- účast reprezentačního trenéra a asistenta 

- hráči mají finanční spoluúčast (doprava, pobytové náklady) 

- ČBaS hradí náklady na trenéry, halu a míče 

 

 

REPREZENTAČNÍ VÝBĚRY 

TALENT TEAM (reprezentace U13) 

- 10 + 10 hráčů 

- reprezentační camp – 2x ročně (jaro, podzim), trenér – Rosteme společně, 

hráči si hradí sami 

- doporučený turnaj – doporučit alespoň jeden mezinárodní 

 

REPREZENTACE U15 

- 8 + 8 hráčů, měli by to být ti, co jezdí na mezinárodní turnaje (min 3x/rok) 

- ME U15 – účast co nejširšího zastoupení (nominace reprezentačního 

trenéra), hráči si platí sami, ČBaS stejný paušální příspěvek všem hráčům 

- reprezentační výjezd – 1x (například Nation to Nation Cup), hráči si hradí 

sami 

- sledovaný turnaj – 3x (1x mezinárodní, 1x MČR, 1x GPA) 

- doporučený turnaj – 3x mezinárodní (povinně) 

- reprezentační camp – 3x ročně (podzim, jaro, léto), 4dny, hráči si hradí 

sami 
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REPREZENTACE U17 

- 8 + 8 hráčů 

- ME U17 – nominace svazu podle míst na turnaji, náklady a organizaci 

zajišťuje ČBaS 

 

- reprezentační výjezd – 2x ročně – zpravidla 4 + 4 hráči, organizuje a hradí 

ČBaS, spoluúčast hráčů 

- sledovaný turnaj – 4x (2x mezinárodní, 1x MČR, 1x GPA) 

- doporučený turnaj – 5x mezinárodní (povinně) 

- reprezentační camp – 4x ročně (jaro, léto, podzim, zima) + možnost před 

vrcholnou akcí, spoluúčast hráčů 

-  

 

REPREZENTACE U19 

- 6 + 6 hráčů 

- MEJ U19, MSJ U19 – nominace svazu podle míst na turnaji, náklady a 

organizaci zajišťuje ČBaS 

- reprezentační výjezd – 3x ročně – 4 + 4 hráči, organizuje a hradí ČBaS, 

spoluúčast hráčů, juniorské i dospělé turnaje 

- sledovaný turnaj – 6x (2x mezinárodní, 2x MČR U19, dospělý, 2x GPA 

U19, dospělí) 

- doporučený turnaj – 7x mezinárodní (povinně) 

- reprezentační camp – 5x ročně (jaro, 2xléto, podzim, zima) + campy ve 

VSCM (NC) – hrazeno ČBaS, spoluúčast hráčů 

 

 

 

Václav Drašnar 

Předseda Trenérsko-metodické komise ČBaS 


