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Zápis č. 2/2019 ze schůze VV a SR ČBaS dne 22.10.2019 

 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Pavelka, Musilová, Osička, Rubáš, Knopp, Port, Loskotová, Drašnar, Martinec, 

Votava v.z., Dostál 

Hosté: Florián, Reichman, Koukal ml., Hejdrychová, Brabec 

Omluveni: Liebl, Kolář 

 

Program: 

 

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VV a SR ČBaS  

2) Informace o průběhu tvorby nového webu ČBaS 

3) Zprávy z jednotlivých komisí 

4) Různé  

 
 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

Řešeno v rámci zpráv z jednotlivých komisí 
 

 

2) Informace o průběhu tvorby nového webu ČBaS 

 

D. Brabec krátce informoval všechny přítomné o procesu tvorby nového webu. 

Celá tvorba směřuje k větší automatizaci, digitalizaci a optimalizaci všech procesů 

především v rámci Informačního systému webu. 

Do konce roku 2019 by mělo proběhnout testování systému všech cílových skupin. 

Na únor 2020 je plánováno kompletní spuštění nového webu ČBaS. 

 

3) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

 

a) TMK 
 

J. Rubáš  se omluvil všem přítomným za pozdní příchod a dále informoval, že 

celou zprávu TMK přednese P. Florián. 

 

Vyhodnocení činnosti za uplynulé období (květen – říjen 2019) 

Nejvýznamnější výsledky  

První půlrok olympijské kvalifikace  

o vyhodnocení prvního půl roku (kvalifikace od 29. 4. 2019 do 26. 4. 2020) 
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o podrobně na denní bázi sledujeme výsledky, spočítané body, průměry, 

sledujeme počty turnajů a bodové zisky soupeřů, 

o možnosti postupu vzhledem ke kvalifikačnímu klíči jen ve dvouhře (34 míst, 3 

místa tripartita, 1 místo pro pořadatele), 

o předpoklad na postup na základě současných dat, bodový průměr z 10 turnajů 

ca 1900 bodů (minimálně) – dosud pouze jediný výsledek přes tento bodový 

průměr (Milan Ludík na Egypt International); rozdán list s podrobnými 

informacemi  

o alokace MIPR v souhrnné výši až ca 1,2 milionu korun (z rozpočtů TMK v 

letech 2019 – 2020) – před zahájením OH kvalifikace vyhlášena a hráčům 

oznámena olympijská MIPR, publikována na webu, podpora hráčům v případě 

relevantního výsledku alespoň na třech turnajích  

o na základě interního rozhodnutí v průběhu prvního půlroku uvolněna celá 

podpora na rok 2019 (600T), přestože hráči na potřebné výsledky zatím 

nedosáhli  

 

Mistrovství Evropy U17 

o tým 4 + 4 (pro jednotlivce doplněn o 2+2) pod vedením trenérů Tomasze 

Mendreka a Pavla Floriána 

o výhra ve skupině, ve čtvrtfinále prohra 1:3 s Ukrajinou – konečné 5. místo  

o nejlepší individuální výsledky: dělené 9. místo Jana Janoštíka ve dvouhře, 

vyrovnaný zápas Tallulah van Coppennolle s pozdější finalistkou 

 

Mistrovství světa juniorů  

o tým 3 + 3 pod vedením trenérů Michala Turoně a Jana Bednáře 

o výhra nad Anglií 3:2, výhra v párových disciplínách, výhra nad Ruskem 3:0 

o 3. místo ve skupině, hra o konečné 17. místo, které se nakonec podařilo 

dosáhnout 

o Individuální výsledky: nejvýše 2 vyhrané zápasy v disciplíně (konečné 

umístění ve 3. kole)  
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MS dospělých 

o 1 výhra v soutěži pár Jakub Bitman – Alžběta Bášová a postup mezi 32 

nejlepších dvojic 

Nejvýznamnější události z činnosti komise 

Nadále zpracovávány newslettery rozesílané členské základně ČBaS – pravidelné 

informování členské základny o činnosti TMK – a proto jen stručně:  

Reprezentace a Talent Team 

- 1. 7. aktualizace reprezentačních výběrů dospělých/U19/U17; další proběhne k 1. 1. 

2020 

- v červnu/červenci výplata IPR a PSP reprezentantům; další v listopadu/prosinci 

- letní kempy juniorské reprezentace (U17 a U19) a Talent Teamu v Nymburce + 

mezinárodní kemp U17 Karviné (Regional Project BEC, 5 zemí);  

- účast dánského trenéra Petera Mouritsena (TT červenec) a Petra Koukala (TT + U19 

srpen)  

- úhrada nákladů na MS, MEJ U17 a MSJ (na hráče a trenéry; MS Basilej i osobní 

trenéři)  

- testování reprezentantů na konci srpna (dospělí a junioři); letos poslední v prosinci 

- podpora přípravy reprezentantů (letní kempy v Hradci Králové a Plzni), účast 

dohromady 15 reprezentantů   

- aktuálně probíhající kemp Talent Teamu, zužování programu směrem k ME U15; 

nominace do 16. 12. 2015 (viz list s informacemi) 

- připraveny aktualizované smlouvy s dospělými reprezentanty 

- setkání TMK (září) – interní vyhodnocení akcí a práce TMK, výhled na období 2020 - 

2024  

- setkání trenérů (říjen) - výhled na období 2020 - 2024, jaké jsou cíle českého 

badmintonu a jak k nim dojít?   

- ukončení společné reprezentační kariéry páru Jakub Bitman – Alžběta Bášová, 

poděkování za dlouholetou reprezentaci ČR 
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Organizace TMK, trenéři a metodika  

- spuštění webu Badcoach.cz, jsme rádi za pozitivní reakce 

- kontrola čerpání rozpočtu (7,7 mil. Kč), vyhodnocení prvního pololetí – nutnost 

dočerpání 

- připravováno školení trenérů Coach Level One v Českém Krumlově (školitel: Antti 

Rajasärkkä); v červnu školení lektorů na úroveň Coach Level One (školitel: Tom 

Causer) 

- nadále probíhá příprava systému přípravy talentované mládeže a reprezentace (na 

webu zveřejnění obecné prezentace, podrobného věcného záměru; příprava dalších 

podkladů – paragrafové znění dokumentu, smlouvy, výzvy spolkům, žádosti atd.) 

- příprava rozpočtu a plánu čerpání na rok 2020 

- Mirko Šída byl vyhodnocen mezi nejlepšími trenéry „Díky, Trenére“, Markéta 

Osičková postoupila dokonce do ročníkového finále (TOP 8) 

- připravena podpora trenérů reprezentantů – alokována podpora ve výši cca 400T 

korun 

- pozitivně kvitována snaha mladých trenérů – setkání na začátku listopadu v Olomouci 

a následně v Praze  

- personální změny: ukončení činnosti Adama Hobzika, ke konci roku rovněž Tomasze 

Mendreka  

 

P. Martinec- vznesl dotaz ohledně OH podpory reprezentantů. Bylo zopakováno, že 

mezi reprezentanty, kteří se účastní olympijské kvalifikace, se v roce 2019 rozdělí 

600.000,-Kč dle plánovaného rozpočtu ČBaS 2019. Reprezentanti mohou nyní čerpat 

předem stanovené zálohy. Konečná podoba OH podpory na jednotlivé reprezentanty 

bude TMK stanovena k 30.11.2019. 

 

Věcný záměr Péče o Talentovanou mládež 2020-2024 

 

P. Florián krátce shrnul Dokument TMK ohledně návrhu Péče o talentovanou mládež 

v dalším období, který byl prezentován na webu ČBaS. 
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J. Port přednesl závěr celé Správní rady ČBaS, že Dokument neodpovídá situaci v 

českém badmintonu z hlediska velikosti členské základny ČBaS, kdy za posledních 5 

let  ubyla cca třetina hráčů (z 640 – 436) v kategorii U13. 

 

 

O Dokumentu se vedla ještě delší diskuze. Někteří zástupci oblastí a zástupci klubů 

připustili, že nemají zas až tak problém s členskou základnou jakož pak s motivací 

hráčů, kam je od určitého věku a kvality posunout. Všeobecně byla diskutována 

potřeba zřídit národní sportovní centrum. 

 

M. Osička vše uzavřel tím, že Systém péče o talentovanou mládež zůstává nadále ve 

stejném formátu jako doposud a osobně se s předsedou TMK pokusí předložený 

Dokument Péče o talentovanou mládež dopracovat tak, aby bylo při příštích jednáních 

znovu projednáno. 

 

b) KR 

 

H. Musilová informovala za omluveného J. Koláře. 

 

Vrchní rozhodčí pro všechna MČR mládeže 2019 zajištěni. 

 

Problém se sháněním mezinárodních rozhodčích na mezinárodní turnaje- jako 

příklad uvedeno MMJ v Orlové, z čehož plyne i obava o rozhodčí pro turnaj 

International Series 2020 v Karviné. 

 

BE Elite Curcuit Regulations 

 

Od 1.1.2020 změny v BE Elite Curcuit Regulations směrem k rozhodčím. 

Organizátor musí zajistit ubytování rozhodčím alespoň ve tříhvězdičkovém hotelu 

a zajistit plnou penzi nebo poskytnout diety nahrazující plnou penzi. Upravena i 

specifikace ubytování pro referee (single pokoj, minimálně tříhvězdičkový hotel). 

 

 

c) STK 

 

H. Musilová informovala za omluveného J. Koláře. 

 

30.9.2019 uzavřena hostování hráčů  a zahraničních hráčů na úrovni ČBaS. 
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Zveřejněny soupisky všech týmů v rámci extraligy a 1. ligy (v souvislosti s novým 

webem úvaha o nové předepsané formě soupisky přímo na webu- řešena 

především časová úspora a optimalizace v rámci STK ČBaS) 

 

Rozpis Soutěží mládeže 2020 

H. Musilová informovala, že v současné chvíli probíhá diskuze členů STK ČBaS 

nad návrhem úpravy RS na rok 2020- hlavní body změn: 

- snížení omezení startu na GPC turnajích z prvních 12ti hráčů žebříčku pouze na 

prvních 8 hráčů žebříčku, omezení u GPD a GPE turnajů zůstává nezměněno 

- předsazení hráčů na turnajích (lepší specifikace ve všeobecných ustanoveních 

RS) 

- Divoké karty pro párové disciplíny na MČR- podmínka alespoň tří společných 

účastí páru na turnajích v kalendářním roce a kategorii, ve které se o DK žádá 

- změna v počtu započítávaných nejlepších výsledků do žebříčku- návrat k 4, místo 

5 

- možnost doplňování oblastních GP turnajů do termínového kalendáře v průběhu 

roku za podmínky, že turnaj se koná minimálně 6 týdnů od nahlášení 

- GPB turnaje- omezení účastníků maximálně na 32 (v případě většího počtu kurtů 

možná modifikace systému na skupiny, ale skupiny musí být po 4 hráčích) 

 

STK ČBaS byly v souvislosti s RS mládeže 2020 uloženy následující body 

k projednání: 

- úprava bodů pro C a B turnaje 

- centrálně dané omezení turnajů GPC na oblast (návrh 4C + oblastní přebor + 

kvalifikační turnaj) 

- navýšení počet Áček na 3 

- možnost zařazení kvalifikace v pátek na MČR- problém s řešením kvalifikace 

párů složených z hráčů jiných oblastí 

- provázanost systému TMK s STK 
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d) EK 

 

Čerpání rozpočtu ČBaS 2019 

H. Musilová předem rozeslala na členy VV a SR ČBaS čerpání rozpočtu ke dni 

15.10.2019.  

 

P. Martinec upozornil na Usnesení Valné hromady ČBaS- konkrétně: „Valná 

hromada ukládá VV a SR ČBaS najít finanční rezervy v rozpočtu programu 

Organizace sportu a navýšení částky oblastem a zároveň zapracovat navýšení i do 

budoucích rozpočtů“. 

M. Osička přislíbil navýšení částky oblastem na organizaci sportu v roce 2019 o 

50.000,-Kč ke dni 30.11.2019 na základě Dodatku ke Smlouvě o zajištění oblastní 

organizace. 

Co se týče rozpočtu na příští rok- návrh M. Osičky a H. Musilové aby byl na 

Dohodu o provedení práce zaplacen vždy jeden člověk v rámci oblasti 5.000,-Kč/ 

měsíc- tento návrh bude zapracován do návrhu rozpočtu 2020 a bude diskutován 

na příštím jednání VV a SR v prosinci 2019. 

 

Rozpočet Li Ning Czech Open 2019 

H. Musilová informovala o proběhlé akci z hlediska financí- akce ještě není zcela 

vyúčtována, ale měla by skončit s nulovým dopadem na rozpočet ČBaS. 

 

Výběrové řízení na 4 mobilní badmintonové kurty 

H. Musilová informovala o podání žádosti o investiční dotaci na MŠMT a o 

proběhlém výběrovém řízení na dodavatele. Vítězem výběrového řízení se stala 

společnost Victor, spol. s r.o. s nejnižší cenovou nabídkou zakázky. Celková cena 

dodávky 479.160,-Kč, dotace 383.328,- Kč, 95.832,- Kč bude muset ČBaS doplatit 

z vlastních zdrojů. Doba realizace zakázky je do konce roku 2019. 
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4) Různé 

 

MMČR 2020,2021 

 

M. Osička informoval o jednáních se spolupořadatelem letošního Li Ning Czech Open 

2019 a navrhuje uzavřít spolupráci s Brnem na spolupořádání i v dalších dvou letech + 

dvouletou opcí. 

Konkrétně na rok 2020 by se jednalo o pořádání turnaje kategorie International 

Challenge- jedná se o změně termínu turnaje na 42.týden. 

Členové VV a SR vyjádřili souhlas s návrhem. 

 

Poplatek hráčů za start v zahraničí- členové VV a SR krátce projednali výši 

poplatku a rozhodli, že výše zůstane stejná i pro další období. 

  

 

 

 

Dne 22.10.2019  

Zapsala: Hana Musilová 


