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Zápis č. 1/2019 ze schůze VV a SR ČBaS dne 23.4.2019 

 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

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

Votava v.z., Dostál 

Hosté: Kolář, Florián, Reichman 

Omluveni: Liebl 

 

Program: 

 

1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VV ČBaS  

2) Zprávy z jednotlivých komisí 

3) Zprávy z jednotlivých oblastí 

4) Různé  

 
 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

Řešeno v rámci zpráv z jednotlivých komisí 
 

 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

 

a) KR  
 

J. Kolář krátce informoval o zajištění rozhodčích pro MČR dospělých, MMJ U17 

v ČK, Finále Play Off 2019. U Finále Play Off byli zajištěni 4 lajnoví rozhodčí na 

kurt. 

 

J. Kolář informoval, že od 1.7.2019 vejdou v platnost změny v pravidlech BE 

Regulations ohledně počtu rozhodčích pro jednotlivé úrovně mezinárodních 

turnajů. Prosba J. Koláře, aby ČBaS změnil znění smluv s pořadateli 

mezinárodních turnajů ve věci zodpovědnosti za zajištění rozhodčích. Další 

novinkou je nutnost použití zařízení pro měření výšky servisu u turnajů, kde jsou 

potřeba rozhodčí pro podání- poprvé bude použito při MMČR dospělých v Brně- 

zařízení pro měření výšky servisu jsou k zapůjčení na sekretariátu ČBaS. 

 

J. Kolář dále krátce informoval, že byli již ze strany BWF přiděleni referee pro 

MMJ v Orlové 2019 a MMČR v Brně 2019. 

 

b) STK 

 

Rozpis Soutěží mládeže 2019 

 

J. Kolář shrnul nový Systému turnajů mládeže. Po vyhodnocení prvních měsíců 

bylo zjištěno, že je v rámci oblastí zařazeno málo turnajů kategorie D. J. Kolář 



2 

 

apeluje na oblastní STK, aby oblasti zařazovaly do svých kalendářů do budoucna 

více turnajů kategorie D- turnaje jsou nově lépe bodovány a stávají se 

nevyhnutelnou součástí celého systému především pro nově příchozí či začínající 

hráče. 

Zároveň J. Kolář vyzval všechny oblasti, aby zasílaly na Systém turnajů své 

připomínky na adresu stk@czechbadminton.cz. Změny budou případně 

zapracovány do RS mládeže 2020. 

P. Martinec zhodnotil Systém turnajů mládeže- kvituje otevření systému ale 

zdůraznil, že děti nyní jezdí po celé republice a z celého systému vznikla honba za 

body. 

Proběhla diskuze- výsledkem je, že J. Kolář rozešle na předsedy oblastí prosbu o 

připomínkování celého systému. Pokud budou vyhodnoceny zásadní nedostatky, 

budou postupně do RS mládeže zařazovány změny s tím, že většinově by se 

změny měly týkat až RS mládeže pro rok 2020. 

 

Extraliga 2018-19 

 

Finále Play Off- J. Kolář upozornil na problém s dodávkou míčů od smluvního 

dodavatele a apeloval na řešení takovýchto situací ve smlouvě s novým 

dodavatelem míčů na sezónu 2019-20. 

 

Příprava termínového kalendáře 

 

J. Kolář informoval, že lze stále do konce dubna 2019 podávat přihlášky na 

pořádání turnajů v první polovině roku 2020. 

 

Změna systému soutěže družstev 1. ligy 

 

Předsedové oblastí a jednotliví oblastní STKáři již byli v průběhu sezóny 

informováni o změně Systému 1. ligy pro sezónu 2019-20. Jednou z hlavních 

změn je rozšíření počtu týmů v rámci každé skupiny na 8, dále zařazení play off a 

play down. 1. liga 2018-19 včetně Kvalifikace do 1. ligy byla/bude dohrána stále 

dle platného RS soutěží družstev dospělých 2018-19. Pouze pro doplnění 8 

družstev (ve skupině východ i západ) bude ještě sehrána dodatečná kvalifikace, 

které se zúčastní poslední týmy 1. ligy západ a východ a druhé týmy v rámci 

Kvalifikace do 1. ligy západ a východ. 

 

 

c) TMK 

 

Nejvýznamnější výsledky  

Soutěže družstev: 

 

o Kvalifikace na Mistrovství Evropy smíšených družstev v Polsku (Polsko 2:3, 

Španělsko 3:2, Litva 5:0); konečné druhé místo, o skóre za Španělskem 

o Future Cup ve Španělsku 5. místo v soutěži družstev (a 2. místo Petry 

Maixnerové ve čtyřhře)  
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Nejvýraznější individuální výsledky:  

 

o Dospělí: 3. místo Jaromír Janáček – Tomáš Švejda na Turkey International 

(IS), Alžběta Bášová – Michaela Fuchsová na Estonian International (IS) 

o Junioři: 1. místo Vít Kulíšek – Jan Janoštík a Vít Kulíšek – Lucie Krpatová na 

Hungarian Junior; 2. místo Kateřina Valentová a Soňa Hořínková na Polish 

U17 International 

o v daleko silnější konkurenci dvouher jsme se medailově neprosadili  

 

Talent Team: „První reprezentační akce“ – pro naše nejmenší první reprezentační 

výjezd na turnaj Nations to Nations do Maďarska, 3. místo v soutěži družstev 

 

Nejvýznamnější události z činnosti komise 

 

Nadále zpracovávány měsíční newslettery rozesílané členské základně ČBaS – 

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

Reprezentace a Talent Team 

o nejdůležitější pro TMK/ČBaS: za týden začíná olympijská kvalifikace 

(rozhoduje žebříček 30. 4. 2020), příprava podpory v celkové výši až ca 1,2 

milionu korun (z rozpočtů TMK v letech 2019 – 2020)  

o 1. 1. aktualizace reprezentačních výběrů dospělých/U19/U17 

o od 1. 1. 2019 Michal Turoň jmenován novým hlavní trenér juniorské 

reprezentace 

o kempy v Nymburce (TT/společné U17+U19), účast dánského trenéra Petera 

Mouritsena + trenérské workshopy 

o setkání reprezentačních trenérů v Nymburce (19. 3. 2019) 

o testování + funkční testování vybraných reprezentantů (dospělí a junioři) + 

spolupráce 8-10 reprezentantů s kondičním trenérem Mgr. Václavem Kainem  

o příprava akcí (letní kempy, MS – srpen, MEJ U17 – září, MSJ – září/říjen atd.)  

o podpora přípravy reprezentantů (letní kempy v Hradci Králové/Českém 

Krumlově/Plzni)  

 

Organizace TMK a metodika 

o podepsány smlouvy s reprezentanty  

o podepsány smlouvy se členy TMK a realizačním týmem reprezentace 

o podepsána prohlášení pro hráče Talent Teamu 

o kontrola čerpání rozpočtu (7,7 mil. Kč), vyhodnocení prvního kvartálu 

(vyčerpáno ca 1,4 mil. Kč) 

o příprava na vyplácení finančních podpor reprezentantům (olympijská 

kvalifikace, IPR a PSP) 

o v Praze a Brno proběhla praktická část školení trenérů 2. třídy (Coach Level 

Two; školitel mj. Antti Rajasärkkä); navazuje na teoretickou část 

o příprava červnového školení lektorů na úroveň Coach Level One (školitel: Tom 

Causer) 
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Apely TMK 

Prezentace výsledků na webu ČBaS:  

o prezentace ovlivňuje i následného vnímání výsledků  

o na webu jsou nadhodnocovány výsledky juniorů oproti dospělým a deblistů 

oproti singlistům („medaile je medaile“); medaile u juniorů není zdaleka totéž 

jako medaile z dospělých a např. čtvrtfinále turnaje FS/IS/ICH z párových 

disciplín není totéž jako ze dvouhry 

Vyjadřování členů VV/SR na sociálních sítích 

o TMK je logicky nejčastěji napadaným orgánem ČBaS 

o Zaměstnanci svou firmu veřejně nekritizují a už vůbec ji nekritizují členové 

vedení společnosti – nikoliv však českém badmintonu, kde člen vedení svazu 

kritizuje svaz 

Nadále klesající úroveň českého badmintonu  

o oproti minulosti (klesající úroveň MČR a výrazně i GP A) 

o oproti evropské konkurenci (současná generace má největší možnosti 

v dějinách lidstva; jiné země toho umí využít, my většinově trenérsky a 

názorově setrváváme v minulosti) 

Výchova juniorských hráčů  

o chybí plánování a periodizace přípravy a správná volba turnajů a disciplín -> 

přetěžování nejen reprezentantů (např. hráč U17 hraje souběžně turnaje 

U17/U19/dospělých/družstva/české/evropské)  

o neučíme správné návyky (badmintonové, kondiční, stravovací, regeneraci a 

odpočinek, celkový přístup k přípravě atd.) 

o „cíloví feťáci“ – co nejdříve úspěch, na úkor dlouhodobého budování 

výkonnosti („raději jakoukoliv medaili teď, než výkonnost a hodnotnější 

medaili za pár let“); mj. „už dítě v 10 letech přece přepálí kurt, tak proč má 

hrát minibadminton?“ – minibadminton hraje proto, aby se naučil hrát správně 

badminton a ne přepalovat míčky na druhou stranu kurtu  

 

Výhled do dalšího období 

Především:  

o olympijská kvalifikace  

o finální fáze přípravy na EH/MS/MEJ U17/MSJ 

o zkvalitňování práce trenérů (velmi důležité z hlediska budoucnosti českého 

badmintonu)  
 

V. Dostál vznesl dotaz na Systém podpory reprezentantů pro OH kvalifikaci. J. 

Rubáš informoval o hlavních principech Systému podpory a dále informoval, že 

Systém podpory OH kvalifikace bude rozeslán na reprezentanty ve finální úpravě 

nejpozději k 30.4.2019. 

 

J. Kolář se dotázal, jak je možné že došlo ke kolizi termínu MMJ U17 v ČK a 

turnaje  Nation Future Cup 2019 ve Španělsku, kam ČR vyslala svůj reprezentační 

tým. P. Florián odpověděl, že kolizi tentokrát nešlo zabránit- do budoucna se 

turnaj Nation Future Cup bude konat vždy v srpnu v roce, kdy se nebude konat 

MEJ U17. 
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P.Martinec požádal o vysvětlení kolujících informací ohledně budování národních 

tréninkových center na třech místech ČR (Plzeň, Hradec Králové, Český 

Krumlov). J. Rubáš vysvětlil, že se nejedná o národní tréninková centra, jde pouze 

o formu podpory přípravy reprezentantů, kdy byla reprezentantům nabídnuta 

možnost přípravy na již zmiňovaných třech místech. Na tuto formu přípravy je 

v rozpočtu TMK vyčleněno 300 tisíc Kč. Nyní TMK vyhodnocuje zájem 

jednotlivých reprezentantů. 

 

P. Martinec dále požádal o vysvětlení ohledně Talent týmu a jeho účasti na turnaji 

Refrath Cup v Německu. Hráči byli přihlášeni dříve než potvrdili svou účast, 

nebyly dopředu sděleny finanční podmínky akce. P. Florián se za TMK omluvil 

za vzniklou situaci a do budoucna slíbil lepší komunikaci. 

 

P. Martinec dále navrhl omezení počtu kempů Talent týmu a úhradu celkových 

nákladů bez spoluúčasti. P. Florián uvedl, že smyslem projektu Talent týmu bylo a 

je nabídnout možnost přípravy či účasti na nějakém turnaji co nejširšímu okruhu 

hráčů i za cenu spoluúčasti- v loňském roce byl tento projekt velmi oceňován i za 

cenu spoluúčasti. 

 
  

d) EK 
 

Výsledek hospodaření 2018  

 

ČBaS 

H. Musilová informovala všechny přítomné o hospodaření ČBaS v roce 2018. 

Příjmy cca 18.046 mil. Kč, náklady cca 17,704 mil. Kč => zisk cca 342 tisíc Kč. 

 

ČBOS 

Příjmy cca 1,222 mil. Kč, Náklady cca 1,099 mil. Kč => zisk cca 123 tisíc Kč. 

 

Schválený rozpočet ČBaS 2019 

 

H. Musilová předem rozeslala na všechny přítomné Schválený rozpočet 2019 

s potvrzenými dotačními příjmy, drobnými úpravami a podrobnou informací o 

čerpání jednotlivých položek rozpočtu ke dni 31.3.2019. 

H. Musilová informovala o příjmech v rámci dotačního programu Talent. Vyzvala 

zúčastněné k hlasování o podpoře v rámci nejnižší složky talentové přípravy- 

klubů. Bylo hlasováno o návrhu podpořit TOP 20 klubů stejně jako v loňském 

roce: Pro 5 hlasů, Proti- 4 hlasy. Návrh byl přijat. 

V letošním roce bude tedy opět podpořeno TOP 20 klubů a bude mezi ně 

rozdělena stejně jako loni částka 665.600 Kč. Markéta Osičková rozešle a zveřejní 

výzvu k hodnocení TOP 20 klubů do konce května 2019. 
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3) Zprávy z jednotlivých oblastí 

 

JČ 

 

R. Votava zhodnotil MMJ U17 jako velmi podařený turnaj a poděkoval ČBaS za 

podporu  

 

VČ 

 

V. Drašnar informoval o marném pokusu kontaktovat v rámci své oblasti 

Asociaci školních sportovních klubů. 

 

ZČ 

 

T. Knopp pozval všechny na blížící se historicky první MČR kategorie U11 

v Dobřanech. 

 

  

4) Různé 

 

Veřejná soutěž na nový web a informační systém ČBaS 

 

M. Osička informoval o výsledku Veřejné soutěže, kdy jako dodavatel byla 

vybrána firma MIP Software s.r.o. Nyní probíhá finalizace smlouvy mezi ČBaS a 

dodavatelem, poté se začne se změnou informačního systému. 

 

Veřejné soutěže na dodavatele míčů, oblečení reprezentace a na pořadatele 

MČR 2020 

 

M.Osička sdělil, že vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka do Veřejné 

soutěže na pořadatele, byla tato Veřejná soutěž vypsána znovu s termínem podání 

nabídek do konce května 2019. 

U Veřejných soutěží na míče a oblečení byli kontaktováni jednotliví navrhovatelé 

k doplnění svých nabídek a poté bude členy VV o nabídkách rozhodnuto. 

 

MMČR dospělých 2019 

 

M.Osička informoval, že vzhledem k potvrzené výši dotace od MŠMT bylo 

pořádání MMČR dospělých přesunuto do Brna, místo plánované Prahy. Tato 

změna je již potvrzena jak ze strany MŠMT, tak BWF. 

 

Future Series Benátky nad Jizerou 2020 

 

M. Osička informoval o žádosti a zájmu klubu BK 1973 Deltacar Benátky nad 

Jizerou pořádat v roce 2020 v termínu 3.-6.9. mezinárodní turnaj dospělých 

kategorie Future Series. 

M. Osička vznesl dotaz na předsedu klubu Petra Martinec, co by klub případně 

požadoval od ČBaS, zda by žádal o finance na MŠMT a další. P. Martinec 

odpověděl, že se seznámil s podmínkami pořádání takovéto akce a že ještě nemá 
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sestavený rozpočet, o kterém se bude jednat. Do Valné Hromady podá členům VV 

ČBaS konkretizaci své žádosti. 

Pro ČBaS by to byl druhý mezinárodní turnaj dospělých pořádaný v termínu září, 

jelikož ČBaS by se nechtělo vzdát tradičního rezervovaného termínu v 39. týdnu. 

 

Valná Hromada 2019 

 

M. Osička připomenul termín konání Valné Hromady ČBaS dne 22.6.2019 a 

vyzval oblastní zástupce k nominaci svých delegátů. 

 

M. Osička dále krátce informoval o účasti zástupců ČBaS na BE meetingu 

v Kyjevě a BWF meetingu v Číně. 

 

  

 

Dne 23.4.2019  

Zapsala: Hana Musilová 


