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TEXT HERE

Vize TMK
„Společně za úspěchem“

1. Hlavní cíl = sportovní úspěch

2. Funkční systém

3. Systém na třech stupních

4. Podpora trenérů a trenérek

5. Moderní trendy

6. Hráči a hráčky s potenciálem úspěchu

7. Systém zavést a rozvíjet

8. Finanční možnosti

9. Servis pro hráče/hráčky a trenéry/trenérky

10. Úspěch = čas x (snaha + spolupráce)



Hodnoty TMK

Servis členské základně

Vzdělání a podpora trenérů a trenérek

Moderní trendy

Růst výkonnosti hráčů a hráček v systému

Všestranná podpora reprezentace



Zahraniční trenér

Profil Oscara Martíneze

Coach Level 3 (nejvyšší BWF)

Vedení španělského juniorského týmu

Trenér v rámci národního centra

Náplň spolupráce s ČBaS

Hlavní trenér SCM Praha

Juniorská reprezentace

Rozvoj metodiky a systému přípravy



Změna systému přípravy
Východiska

Standard v Evropě

Podle koncepce MŠMT/NSA

Základní popis

Zlepšování dovedností hráčů/hráček dle věku

SpS (střediska, kluby/oddíly, U7 – U15, ZŠ)

SCM (centra, U15 – U19, SŠ)

VSCM (vrcholové centrum, U17 – U23, VŠ)



Národní centrum (VSCM/NC)

Východiska

Standard v Evropě

Podle koncepce MŠMT/NSA

Základní popis

Denní příprava našich nejlepších hráčů a hráček

Motivační a reprezentační kempy

Spolupráce trenérů a trenérek

Prezentace našeho sportu



Lektorská rada

Interní spolupráce

Další hlavní aktivity

Servis hráčům a 
trenérům

Reprezentace 

informace a metodika v době COVID-19,

21 on-line setkání v roce 2021, Rosteme společně

překlad Shuttle Time, zajišťování školení trenérů

v rámci podmínek, komunikace BWF/BEC

zajištění šampionátů, podpora dospělých 

reprezentantů, spolupráce v rámci center

marketing a prezentace, spolupráce s komisemi, 

trenérská rada



Obecné informace

Složení komise

Petr Koukal, Josef Rubáš, Markéta Osičková

Porovnání nákladů

Položka 2020 2021

Reprezentace 2,8 2

Příprava 2,8 5,4

Metodika 0,4 0,3

Ostatní 1,6 0,4

Součet 7,6 8,1



TEXT HERE

Shrnutí
„Společně za úspěchem“

1. Hlavní cíl = sportovní úspěch ← příprava systému + zahraniční trenér

2. Funkční systém ← nově od roku 2021, postupné zlepšování

3. Systém na třech stupních ← SpS/SCM/VSCM-NC

4. Podpora trenérů a trenérek ← odměna 2020 + v rámci systému 2021 + setkání/kurzy

5. Moderní trendy ←metodika v rámci systému + praxe (mj. zahraniční trenér)

6. Hráči a hráčky s potenciálem úspěchu ← zlepšení výkonnosti v rámci systému

7. Systém zavést a rozvíjet ← oboje v souladu s cílem (evropské/světové úspěchy)

8. Finanční možnosti ← snaha o větší dotaci NSA, většina peněz na přípravu

9. Servis pro hráče/hráčky a trenéry/trenérky ← každodenní práce

10. Úspěch = čas x (snaha + spolupráce)



Přínosy klubům/oddílům

Možnosti v rámci systému přípravy

SpS: Podpora trenérů a klubů/oddílů – 2,1 mil. Kč

Podpora trenérů reprezentantů – 0,3 mil. Kč

Spolupráce trenérů v rámci systému

Projekty TMK

Nabídka projektů (program XPS, Rosteme 

společně, metodická videa, školení trenérů atd.)

Denní konzultace (příprava, COVID-19, obecné)



Výhled

TEXT HERE

Servis členské základně

Vzdělání a podpora trenérů 
a trenérek

Růst výkonnosti hráčů 
a hráček v systému

Moderní trendy

Všestranná podpora 
reprezentace

Zlepšování fungování systému

Další zahraniční trenér/trenérka

Výkonnost hráčů a hráček (prokázání výkonnosti 

v cyklu 2021 – 2024)



DĚKUJI VÁM ZA 
POZORNOST

Prezentaci připravil: 

Josef Rubáš & tým TMK

775 021 012, rubas@czechbadminton.cz


