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 Zpráva o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení 
péče o talentovanou mládež za rok 2022. 
  
Reprezentace 2022 
 
Po covidovém období bylo hlavním cílem nového vedení ČBaS a TMK 
obnovení reprezentačních výběrů a příprava na sportovní vrcholy roku 2022 
dle plánovaných akcí.  
Plán přípravy se podařilo naplnit, skvělým počinem roku 2022 je získání 
individuální bronzové medaile z dvouhry dívek na Mistrovství Evropy kategorie 
U15.  
Dalším skvělým výsledkem je umístění týmu družstva kategorie U19, které na 
MS vybojovalo 15. místo. 
Kategorie U19 sklízela i individuální medailové umístění na okruzích 
evropských turnajů, které byly stanoveni vedením reprezentace jako kontrolní 
a sloužily k získání umístění na žebříčcích BWF. 
V kategorii dospělých se podařilo naplnit stanovené cíle na ME nejlepším 
umístěním bylo 9.-16. místo dvojice Mendrek – Král. Ambice se nepodařilo 
naplnit v mužském singlu, nejlepší český hráč Jan Louda skončil na 17. místě, 
zde byla očekávání mírně vyšší při dobrém losu. 
Nejlepšího výsledku na MS dospělých v Japonsku dosáhl Jan Louda v singlu a 
dvojice Švejda – Janáček ve čtyřhře mužů shodně 17.-32. místo. Je to odraz 
současné výkonosti našich hráčů. 
Kategorie U17 svůj vrchol v letošním roce neměla, většina členů reprezentace 
této kategorie ale startovala na MEU15, které bylo odloženo z roku 2021 
Kategorie U15 startovala na turnaji národních výběrů v Maďarsku a obsadila 
skvělé druhé místo. 
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Reprezentace v roce 2022  
Kategorie DOS U23 U19 U17 U15 
Muži 6 10 12 8 8 
Ženy 5 9 9 8 8 
Celkem 11 19 21 16 16 
 
 
Reprezentace dospělých 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ROČNÍK POHLAVÍ MS 22.-28.8.2022 Japonsko ME 25.-30.4.2022 Španělsko 
Bášová Alžběta 1993 Ž XD 33. místo WD 17. místo 
Fuchsová Michaela 1999 Ž   WD 17. místo 
Janáček Jaromír 1995 M  MD 17. místo MD 17. místo 
Král Jiří 2000 M     
Král Ondřej 1999 M MD 33. místo MD 9. místo 
Louda Jan 1999 M MS 17. místo MS 17. místo 
Mendrek Adam 1995 M  MD 33. místo MD 9. místo 
Milová Sabina 1997 Ž     
Švábíková Tereza 2000 Ž   WS 17. místo 
Švejda Tomáš 1999 M MD 17. místo  MD 17. místo 
Tomalová Kateřina 1992 Ž   WS 17. místo 
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Reprezentace U23 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ROČNÍK POHLAVÍ 
Brázda Tadeáš 2002 M 
Dvořák Daniel 2005 M 
Ehm Adam 2003 M 
Hořínková Soňa 2003 Ž 
Janoštík Jan 2003 M 
Kopřiva Dominik 2004 M 
Král Jiří 2000 M 
Krpatová Lucie 2002 Ž 
Krulová Lucie 2006 Ž 
Kulíšek Vít 2001 M 
Maixnerová Petra 2005 Ž 
Mikelová Kateřina 2002 Ž 
Smutný David 2004 M 
Šilhavá Klára 2004 Ž 
Šulc Adam 2004 M 
Švábíková Tereza 2000 Ž 
Švejda Tomáš 1999 M 
Van Coppenolle Tallullah 2003 Ž 
Zuzáková Kateřina 2002 Ž 
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Reprezentace U19 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ROČNÍK POHLAVÍ MSJ 24.-30.10.2022 Španělsko 

MEJ 22.-27.8.2022 Srbsko 
BEC U19 Bulharsko 11.-13.7.2022 

BEC U19 Slovensko 25.-27.11.2022 
Benišová Petra 2006 Ž       WS 17. místo          WD 9. místo              XD 9. místo         
Burget Adam 2006 M       MS 9. místo               MD 3. místo                  XD 9. místo 
Cirók Josef 2006 M     MD 9. místo MD 5. místo            XD 17. místo 
Dvořák Daniel 2005 M MS 33. místo         MD 33. místo MS 33. místo MS 17. místo              MD 5. místo MS 5. místo              MD 2. místo 
Fuciman Patrik 2006 M     MS 9. místo           MD 3. místo 

MS 9. místo             MD 9. místo            XD 9. místo 
Havlíček Vojtěch 2006 M     MS 33. místo         MD 3. místo          XD 3. místo   

Hrazdíra Patrik 2006 M     MS 17. místo         MD 9. místo             XD 17. místo 
MS 5. místo            MD 5. místo              XD 17. místo 

Koliášová Kateřina 2006 Ž WD 17. místo         XD 65. místo MD 33. místo WD 2. místo             XD 3. místo           WD 1. místo             XD 2. místo           
Kopřiva Dominik 2004 M MS 65. místo         MD 17. místo MS 65. místo         MD 9. místo MS 3. místo           MD 2. místo   
Kozempelová Kristina 2005 Ž     WD 9. místo             XD 9. místo   
Krulová Lucie 2006 Ž WS 33. místo         WD 17. místo WS 9. místo         WD 9. místo     

Kulhánková Barbora 2006 Ž       MS 9. místo             MD 5. místo            XD 33. místo 
Maixnerová Petra 2005 Ž WS 65. místo         WD 17. místo WS 5. místo         WD 9. místo     

Maňásek Pavel 2005 M   MD 33. místo MS 33. místo          MD 17. místo         XD 9. místo   

Osladilová Kateřina 2006 Ž WD 17. místo         XD 65. místo WD 33. místo         XD 33. místo WD 2. místo             XD 2. místo WD 1. místo             XD 1. místo           
Rázl Jan 2005 M   XD 33. místo MD 5. místo     XD 2. místo MD 2. místo             XD 1. místo           
Smutný David 2004 M MS 65. místo         MD 17. místo           XD 65. místo MD 17. místo MS 3. místo           MD 2. místo   

Šilhavá Klára 2004 Ž   XD 17. místo WS 5. místo             XD 1. místo   
Šolar Ondřej 2006 M       MS 9. místo            MD 3. místo 
Šulc Adam 2004 M MD 33. místo         XD 65. místo MD 33. místo         XD 17. místo MD 17. místo           XD 1. místo   
Treperová Ivana 2006 Ž       WD 3. místo           XD 9. místo 
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Reprezentace U17 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ROČNÍK POHLAVÍ MEU15 21.-24.9.2022 Španělsko 

BEC U19 Slovensko 25.-27.11.2022 
BEC U17 Slovinsko 2.-4.9.2022 

Nation to Nation HUN 25.-27.11.2022 
Bursová Barbora 2007 Ž     WS 2. místo           WD 5. místo   
Coufal Kryštof 2008 M MS 33. místo            XD 9. místo   MS 17. místo     MD 9. místo          
Čepela Marek 2007 M         
Fliglová Nela 2008 Ž   WD 5. místo            XD 9. místo WS 17. místo    WD 5. místo          
Kalkušová Karolína 2007 Ž     WS 3. místo       WD 3. místo    

Klíma Kryštof 2008 M MD 9. místo              XD 33. místo   MS 9. místo        MD 5. místo        XD 9. místo   

Maixnerová Amálie 2008 Ž WS 3. místo              WD 9. místo   WS 9. místo         WD 9. místo       XD 3. místo   

Mikešová Eliška 2008 Ž WD 33. místo   WS 17. místo         WD 9. místo       XD 5. místo   

Nýdrlová Štěpánka 2009 Ž MS 17. místo              WS 5. místo         WD 9. místo       XD 5. místo Team 2. místo 

Osičková Erika 2008 Ž WD 9. místo              XD 9. místo   WS 9. místo         WD 9. místo       XD 5. místo   
Simon Václav 2007 M         
Srnec Adam 2007 M     MS 17. místo         MD 5. místo           XD 5. místo   

Strejček Vojtěch 2008 M MD 9. místo   MS 9. místo         MD 5. místo           XD 5. místo   

Thor Lukáš 2008 M MS 17. místo            XD 9. místo   MS 17. místo          XD 5. místo   

Titěra Filip 2008 M MD 9. místo   MS 17. místo         MD 9. místo           XD 3. místo   

Turoňová Adéla 2008 Ž WD 9. místo              XD 33. místo   WS 17. místo         WD 3. místo       XD 5. místo   
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Reprezentace U15 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ROČNÍK POHLAVÍ BEC U17 Slovinsko 2.-4.9.2022 

Nation to Nation HUN 25.-27.11.2022 
Bříza Petr 2009 M MS 33. místo               MD 9. místo           XD 9. místo Team 2. místo 

Burdová Veronika 2009 Ž     
Čada Daniel 2009 M     
Grznárová Tereza 2009 Ž     
Hermannová Pavlína 2009 Ž     
Hnilicová Jana 2009 Ž   Team 2. místo 
Holubářová Eva 2009 Ž     
Majerová Monika 2010 Ž     
Malá Kateřina 2009 Ž     
Martinec Petr 2009 M   Team 2. místo 
Niedermayerová Monika 2009 Ž   Team 2. místo 
Puffr Matyáš 2009 M   Team 2. místo 
Trkan Gabriel 2009 M   Team 2. místo 
Vahalík Karel 2010 M     
Vrchotický František 2010 M     
Žibrický Antonín 2009 M     
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II. Talentovaná mládež základní nastavení 
 
II.1. Základní nastavení systému 
Systém péče o talentovanou mládež byl v roce 2022 nastaven dle schválených dokumentů 
systému péče o talentovanou mládež, které jsou umístěny na stránkách ČBaS a k dispozici jako 
příloha této zprávy.  V únoru roku 2022 došlo ke změně vedení svazu a částečné obměně vedení 
sportovního úseku svazu (TMK).   TMK předložilo VV ČBaS aktualizaci systému péče o TM, který 
ho schválil v červnu 2022.  
Systém je nastaven jako pyramidový s postupným růstem, kde jsou zahrnuty všechny systémové 
cíle napříč věkovými kategoriemi. (kluby, SPS, SCM, VSCM, NC) 
Hlavními cíli navrženého systému je zajištění sportovní přípravy dle třístupňové metodiky a její 
průběžný rozvoj: 

1. základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (kategorie U7 – U15) ve 
střediscích SPS (kluby)  

2.  navazující přípravu talentovaných badmintonistů především juniorské kategorie, směřující 
ke státní reprezentaci (kategorie U15 – U21) SCM 

3.  vrcholová příprava k úspěchu na mistrovství Evropy, Evropských hrách, mistrovství světa 
a olympijských hrách (kategorie U17 – U23) NC/VSCM 

4.  vzdělávání trenérů a zkvalitňování jejich práce, a to na všech úrovních systému, - 
vzájemné spolupráce na všech úrovních systému. (Lektorská rada) 

Řízením a kontrolou dodržování schváleného systému je pověřena komise TMK, její předseda je 
zároveň členem VV ČBaS. TMK řídí a kontroluje dodržování nastavení systému, navrhuje změny a 
aktualizace, navrhuje finanční podpory v návaznosti na chválený rozpočet ČBaS 
V aktualizované verzi systému přípravy TM dostává reprezentant ČR status, na základě kterého 
má zajištěn vstup do 2. Stupně přípravy SCM – bude řešeno v roce 2023.  
Způsob podpory TM: 

a) Zajištění částečného financování SPS dle schváleného rozpočtu ČBaS, vychází z metodiky 
a schváleného dokument přípravy TM a vyhodnocení podaných přihlášek, finanční 
navýšení SPS do výše 30% z vlastních zdrojů. Přesná metodika je součástí dokumentu, je 
sepsána smlouva s jednotlivými příjemci dotace, která vymezuje práva a povinnosti stran 
na základě schváleného systému podpory péče o TM.  Maximálně může být vyhodnoceno 
dvacet klubů, prováděcí pokyny stanovuje TMK.   
Každý příjemce je povinen předložit TMK ke konci období závěrečnou zprávu o fungování 
a vyhodnocení činnosti, předkládá konečné vyúčtování včetně doložení navýšení 
financování z vlastních zdrojů. TMK kontroluje činnosti jednotlivých SPS nově v metodice 
je zaveden nástroj, který může sloužit i ke kontrole, ale zejména základní evidenci 
tréninkového procesu   
Základní kontrolu fungování zajišťuje i spolek, s nímž je sepsána smlouva o SPS. 
Úhrada podpory je formou faktury se smluvním spolkem. 
 

b) Financování činnosti SCM 
Sportovní centra mládeže ČBaS (dále jen „SCM“) jsou středním stupněm péče o sportovně 
talentované hráče/hráčky badmintonu v České republice. Základním cílem SCM je zajistit 
přípravu vybraných hráčů/hráček v kategoriích U15 – U21 (hráči/hráčky starší 12 let a 
hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 21 let) k reprezentaci České republiky, a 
to při vhodném skloubení studia a sportovní přípravy. Financování opět vychází z metodiky 
zpracované TMK, schváleného rozpočtu ČBaS. Konečným příjemcem je vždy spolek nebo  
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subjekt, se kterým je sepsána smlouva o zajištění činnosti SCM. K vypořádání dochází 
zpravidla čtvrtletně, na základě vyhodnocující zprávy o činnosti za předchozí období.  
Spolek vystavuje fakturu na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem SCM dle 
schváleného rozpočtu. 
 

c) Financování VSCM - Zřízeno je jedno VSCM s celorepublikovou působností. Místo zřízení 
VSCM eviduje TMK ČBaS a je zveřejněno spolu se základními informacemi o VSCM na 
internetových stránkách provozovaných ČBaS. Financování opět vychází z metodiky 
zpracované TMK, schváleného rozpočtu ČBaS. Dokument je součástí přílohy této zprávy. 
VSCM je přímo řízeno ČBaS, veškeré smlouvy jsou uzavírány s ČBaS 
 

d) Podpora reprezentantů do 23 let ve formě úhrady části nákladů spojené s přípravou či 
starty na turnajích, dle směrnice schválené TMK 
 

Trenérské zajištění systému péče o TM: 
TMK ve svém dokumentu má přesně vypracované kritéria pro zařazení trenérů dle jednotlivých 
stupňů přípravy, odborné požadavky a kvalifikace trenérů je vyhodnocena při žádostech o zřízení 
či pokračování jednotlivých středisek v systému přípravy péče o TM.  Hlavní trenér je ve smluvním 
vztahu se spolkem či provozovatelem daného stupně přípravy TM. Stejně je tak i dokumentem 
zajištěna povinnost dalšího vzdělávání a setkávání.  
Metodika a koncepce tréninkového procesu je přesně zpracována opět v ústředním 
dokumentu, který je součástí přílohy této zprávy. Je zde detailně rozpracován způsob a tréninková 
náplň v jednotlivých článcích přípravy TM, je zde popsán způsob zařazení i vyřazení hráčů do 
jednotlivých stupňů systému. Každý hráč zařazený do systému péče o TM musí projít zdravotní 
prohlídkou, odstupňovanou dle svého věku a zařazení v systému. Každý stupeň přípravy zajišťuje 
minimálně jednou ročně kondiční testování vybraných hráčů.  
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II.2. Vyhodnocení péče o TM v roce 2022 
 
Po covidovém období se naplno v roce 2022 rozběhly kompletní soutěže a příprava TM. Ke konci 
roku 2021 oznámil konec působení ve vedení svazu předseda TMK i předseda ČBaS, předseda 
TMK byl zároveň trenérem VSCM, kde také ukončil svoji působnost. V únoru bylo zvoleno nové 
vedení svazu a nové osazení komise TMK, která se snažila navázat na dlouhodobou práci 
předchozího vedení odborné komise TMK. Po vyhodnocení současně platných dokumentů navrhla 
aktualizaci systému péče o TM, který byl schválen VV v červnu roku 2022 s cílem implementování 
změn, hlavně pro rok 2023. Důležitým bodem komise bylo obnovení reprezentačních výběrů, 
upřesnění kritérií, plán akcí na rok 2022 se zajištěním vrcholných akcí statní reprezentace ČR. 
Důležitým úkolem bylo zajištění zahraničního trenéra pro VSCM potažmo NC. To se podařilo, 
místo bylo obsazeno od 1.8. novým trenérem z Dánska. 
Komise TMK řídila a kontrolovala činnost jednotlivých článků, předseda TMK osobně navštívil a 
vedl jednání se všemi zástupci SCM i s vybranými zástupci SPS v systému. Komise nadále 
koordinovala činnost VSCM. V průběhu roku proběhlo výběrové řízení na provozovatele 
VSCM/NC , po vyhodnocení nabídek Výkonný výbor ČBaS schválil umístění VSCM/NC v Plzni, 
v nové badmintonové hale v ulici Krašovská. 
Byly obnoveny kontrolní kempy národních reprezentací mládeže a juniorů do 23 let, nejvíce se 
využívalo služeb SC ČUS v Nymburce, se kterým byla obnovena spolupráce, s cílem zajištění co 
nejlepší reprezentace na vrcholných akcích roku 2022 (EYOF, MEU19, MSU19, ME dospělých, 
MS dospělých). Počet srazů reprezentací se řídí aktualizovaným manuálem  systému péče, kde 
byly stanoveny počty akcí pro jednotlivé reprezentační týmy.  
SPS na základě vypsaných a platných kritérií bylo vyhodnoceno a finančně podpořeno 20 klubů, 
jimž byl pro rok 2022 uznán komisí TMK status SPS. Byly zkontrolovány všechny podklady 
k uzavření smluv na základě schváleného systému o TM, podepsány smlouvy, vyplaceny částky 
na základě schváleného rozpočtu ČBaS. Ke konci roku všechny přidělené kluby odevzdaly 
vyúčtování, byla překontrolována spoluúčast i způsoby vyúčtování v součinnosti TMK a EK ČBaS. 
Součástí vyúčtování byla i zpráva o činnosti jednotlivých SPS za rok 2022 
SCM V roce 2022 byla finančně podpořena spolupráce se třemi SCM na základě uzavřených 
smluv, schváleného rozpočtu ČBaS a metodiky svazu. V průběhu roku 2022 došlo k úpravě 
smluvního vztahu mezi SCM Brno a ČBaS, kde došlo ke změně trenérského vedení. Byly 
podepsány smlouvy s členy SCM, v průběhu roku se řešily odchody některých hráčů z SCM na 
základě jejich vypovězení smlouvy, s cílem připravovat se individuálně mimo strukturu podpory 
svazu. Důvodem byla hlavně ztráta důvěry v trenéry jednotlivých SCM a ve způsobu jejich 
fungování (SCM).  V průběhu roku také došlo k ukončení smluvního vztahu mezi trenérem SCM 
Praha a ČBaS (přímá smlouva), smluvní vztah byl navázán mezi trenérem a smluvním garantem 
SCM Praha. Vyúčtování za služby probíhalo čtvrtletně, na základě předloženého návrhu 
k vyúčtování jednotlivých SCM, součástí vyúčtování bylo i vyhodnocení fungování a činnosti za 
uplynulé čtvrtletí. Během roku 2022 se nepodařilo obnovit finanční podporu SCM Hradec Králové, 
kterým byla ukončena podpora bývalým vedením ČBaS, věříme, že se do roku 2023 povede 
nastavit finanční podporu i tomuto SCM. 
TMK by rádo v roce 2023 provedlo revizi fungování SCM v návaznosti na geografickou působnost 
a členskou základnu ČBaS a na potřeby národní reprezentace. 
VSCM/NC  
ČBaS finančně zajištoval provoz a chod VSCM/ NC v Plzni, kde se připravují nejlepší čeští 
reprezentanti kategorií  U19 až dospělí. Ke konci roku 2021 oznámil ukončení činnosti trenér 
dospělé reprezentace a trenér VSCM, hlavním úkolem bylo zajištění trenéra pro VSCM a 
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reprezentaci. Na základě této skutečnosti došlo k omezení 
fungování VSCM, hráči se připravovali pod individuálními trenéry a využívali omezeného 
fungování VSCM/NC (pronájem, míče, fyzio). Pokračovala spolupráce s domluvenými 
fyzioterapeuty, i když v omezené míře. Během roku také hráči využívali služeb resortních center 
(Olymp) a pražského SCM. Po výsledcích výběrového řízení byla uzavřena smlouva o spolupráci 
s novým subjektem v Plzni, bohužel v průběhu roku nedošlo k zprovoznění nového NC a VSCM 
v nových prostorech, plán otevření byl stanoven na leden 2023. Od 1.8.2022 nastoupil na novou 
pozici trenér VSCM/NC a zároveň trenér dospělé reprezentace, který byl využit i pro potřeby statní 
reprezentace kategorie U19. V VSCM proběhly přípravné kempy pro vrcholnou akci ME a MSU19. 
Také byl obnoven provoz VSCM pod trenérským vedením, účast byla nabídnuta všem 
reprezentantům kategorie U19 a U23. TMK na základě uzavřených smluv s provozovateli 
snižovala náklady v přechodném období na fungování na minimum. Pro rok 2023 se počítá 
s plnou obnovou fungování VSCM v novém NC badmintonu v Plzni.    
IPR v průběhu roku 2022 byli vybraní reprezentanti kategorií U19 až U23 (na základě dokumentů 
individuální podpora reprezentantů a mimořádná individuální podpora reprezentantů, schváleného 
návrhu VV ČBaS, který připravila TMK, na základě uzavřených reprezentačních smluv a na 
základě vypsaných podmínek pro sledované turnaje v zahraničí) podpořeni finančními částkami, 
určenými na podporu startů na zahraničních turnajích, či na přípravu na ně.  
 
Trenérské zajištění systému péče o TM v roce 2022 
V průběhu roku došlo k uzavření smluv s novými reprezentačními trenéry kategorií U15 a U17, 
byly stanoveny základní parametry spolupráce a plán práce pro rok 2022 s cílem dosažení co 
nejlepších umístění na vrcholných akcích. Myslíme, že tohoto bodu bylo dosaženo, viz článek I. 
Statní reprezentace. V průběhu roku se nepodařilo uzavřít smlouvu s žádným trenérem kategorie 
U19, v prosinci byla vydána výzva na rok 2023. Činnost kategorie U19 zajišťoval sportovní úsek 
TMK, kvalifikovaní trenéři. 
SPS na základě uzavřených smluv pracovali pod vedením kvalifikovaných trenérů a asistentů, 
splňující kritéria přidělení dle metodiky svazu a TMK. V prosinci byla svolána trenérská rada, se 
zástupci SPS a SCM, byli pozvaní i ostatní trenéři ochotni pracovat v rámci systému.  
Lektorská rada zajišťovala po celý rok metodickou činnost a doškolování trenérů pro potřeby 
systému péče o TM, proběhl i první ročník odborného semináře „Badmintonová konference“ 
určená pro všechny aktivní trenéry badmintonu. 
V průběhu roku došlo k trenérské změně u SCM Brno, na základě splnění kritérii a kvalifikací byl 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Také došlo k ukončení přímé smlouvy mezi ČBaS a trenérem 
Oscarem Martinezem, cílem bylo narovnání podmínek a trenér si uzavřel novou smlouvu 
s garantem SCM Praha.  
V červenci 2022 došlo k uzavření nové smlouvy s dánským trenérem Peterem Mikkelsenem, jako 
trenérem VSCM a NC v Plzni a trenérem reprezentace dospělých, s nástupem od 1.8.2022. 
V průběhu roku byl využit i jako trenér kategorie U19. 
Metodika procesu a zajištění kontroly je dán opět dokumentem TMK, odpovědnost mají spolky 
a hlavní trenéři jednotlivých článků systému. TMK provádí vyhodnocení a kontrolu na základě 
fyzických návštěv a kontrolou předložené dokumentace včetně tréninkových mikrocyklů. Během 
roku 2022 TMK nenarazila na žádné základní nedostatky. 
Kondiční zajištění rozvoje je dán systémem, SCM i VSCM zajišťují kondiční přípravu svým 
členům, reprezentační úsek provádí minimálně jednou ročně kondiční testování reprezentantů 
s výsledky a doporučením k dalším tréninkům. Jednou ročně jsou povinni kondiční testování 
provádět i kluby se statusem SPS. Tmk má k dispozici vyhodnocení tohoto testování. 
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Všichni hráči zařazeni do třístupňového systému péče o TM musejí absolvovat a předložit 
výsledky zdravotní prohlídky, střední a nejvyšší stupeň přípravy (SCM a VSCM/NC) zajišťuje pro 
zařazené hráče pravidelné návštěvy fyzioterapeuta a rehabilitačních pracovníků. 
 
V roce 2022 proběhl výběr hráčů do systému péče TM dle kritérií nastavených v základním 
dokumentu, hlavní slovo k doporučení výběru měli trenéři jednotlivých stupňů přípravy (SCM, SPS, 
VSCM) a zařazení proběhlo po schválení TMK. Všichni zařazení hráči či zákonní zástupci 
souhlasili se zařazením, popřípadě podepsali smlouvy o zařazení. 
 
 
Nedílnou přílohou této závěrečné zprávy jsou dokumenty: 
 

1. Systém péče o TM- speciální část 2021 – 2024 
2. Systém práce s mládeží nastavení systému 9.6.2022 
3. Seznam reprezentantů 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


