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Zápis z jednání TMK ze dne 7. 1. 2017 

Místo: Praha-Zličín

Přítomni: Pavel Florián, Tomasz Mendrek, Josef Rubáš

Řešená témata:

- Hodnocení roku 2017 a výhled do roku 2018 (členové komise podrobně vyplnili hodnotící 

dotazník, dále bylo diskutováno) níže stručně hlavní body

o Základní potřeba: realistické hodnocení stavu českého badmintonu, hodnocení práce 

TMK ve vztahu ke sportovnímu úseku ĆBaS a činnosti členů TMK, 

o hodnocení jednotlivých akcí (nominace, průběh akce, sportovní úroveň), 

o výrazné zlepšení oproti stavu, ve kterém byla komise přebírána (koncepce, 

organizovanost, energie, jasně definovaný směr)

o vysoké osobní nasazení předsedy komise,

o rozpracována celá řada projektů – vzhledem k možnostem komise a ČBaS se zatím 

nezdařilo všechny dokončit,

o děláme velké množství práce, prezentujeme jen velmi malou část – je potřeba lépe 

komunikovat činnosti komise (podrobněji vysvětlovat záměry členské základně),

o je potřeba činnost komise lépe organizovat a plánovat – konkrétní úkoly a plánování, 

větší samostatnost členů komise,

o cíle na rok 2018: jasné sportovní priority (medaile z MEJ 2018, účast na YOG, účast 

ME a MS atd.), rozdělení reprezentačních úseků, výchova hráčů a trenérů, NBC 

a šéftrenér.

- Předběžné rozdělení přípravy reprezentačních výběrů na rok 2018

o MEJU15 – Tomáš Krajča

o Mistrovství Evropy družstev dospělých – Jakub Bitman, Pavel Florián

o Mistrovství Evropy jednotlivců dospělých – Pavel Florián (v návaznosti na MED)

o Mistrovství světa dospělých – ideálně šéftrenér (bude upřesněno)

o MEJ U19 a MSJ – Pavel Florián, spolupráce Josef Rubáš (bude upřesněno)  

o YOG – osobní trenér postoupivších hráčů

o Kvalifikace na ME smíšených družstev – ideálně šéftrenér (bude upřesněno)

o Výhledově diskutováno: MEJU17 2019, MSJ 2019

- Reprezentační kempy 

o Klady a zápory kempů před turnajem (sparring, sehrání párů, vytvoření atmosféry 

apod.) a po turnaji (vyhodnocení turnaje, práce na slabinách, dostupná regenerace 

v Nymburku atd.)
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o Délka kempu alespoň pět dnů (neděle – čtvrtek), limitem je obsazenost sportovního 

centra v Nymburku

o Příprava letních kempů, předběžně zamluveno: 

 Červen: 3. – 8. a 17. – 22. (předpoklad TT a juniorské výběry) 

 Červenec: 8. – 22. (předpoklad dvou skupin, junioři a dospělí před MS)

 Srpen: 19. 8. – 2. 9. (předpoklad TT a juniorských výběrů)    

o Vylepšení servisu reprezentantům (regenerace, multifeeding a nové míče, testování, 

nahrávání a analýza hry atd.)

o Vzhledem ke zdražení pobytu v Nymburku, velkého počtu turnajů a kempů, nejisté 

situace s rozpočtem, lepšího servisu pro hráče atd., potřeba alespoň dílčího příspěvku 

hráčů (hlavní část nákladů nadále nese ČBaS)     

- Dospělá reprezentace

o Mistrovství Evropy družstev (diskutováno jmenné obsazení; zajištění akce - letenky, 

ubytování, oblečení, víza atd.)

o Hodnocen přístup některých reprezentantů k reprezentačním akcím

o Na rok 2018: smlouva + statut reprezentanta (nové úkoly: XPS, testování, sporttester

atd.)

o Kempy před MED, ME a MS

o Projekt podpory pro reprezentanty před dokončením – zužování podpory směrem 

k OH v Tokiu 2020 a v návaznosti na výkonnost/potenciál hráčů

o Realita směrem k OH 2020: potřebnou výkonnost momentálně žádný hráč nemá 

(nejlepší deblisté ve druhé polovině světové stovky, nejlepší singlisté ve druhé 

světové stovce), reálný předpoklad na zlepšení jen u několika hráčů – problém 

prezentace českého badmintonu (média, sponzoři, vzory)

- Národní badmintonové centrum na rok 2018

o Do konce ledna oznámit základní informace,

o V průběhu ledna – května připravován kompletní projekt národního centra: místo 

(domluva s provozovatelem), ubytování, stravování, badmintonový trenér, 

fyzioterapeut, kondiční trenér, podmínky účasti pro hráče, rozpočet, návaznost 

na školy apod. 

o Nejpozději do konce června oznámit detailní informace.

- Juniorská reprezentace

o Připraven plán turnajů a kempů, a to až do MEJ 2018 (září),

o Vzhledem k vysokému počtu míst na MEJ 2018 (3: MS, WS, XD, 2: MD a WD) je 

třeba sledovat/vyzkoušet množství hráčů,
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o Metodické působení (volba turnajů, plánování přípravy, počet turnajů, specializace 

na jednu disciplínu a druhá doplňková atd. – evropská konkurence se vzdaluje, není 

možné trénovat bez potřebné systematiky a kvality; v plánování, přípravě a hře by měl 

být patrný rozdíl mezi „českými hráči“ a „českými hráči mezinárodní úrovni“)  

o Úzký okruh přímo finančně podpořených (výkonnost),

o Individuální práce s hráči (mj. na kempech rozdělení hráčů na malé skupiny podle 

výkonnosti/disciplín atd.)

o Hlavní trenér U19: Pavel Florián,

o Hlavní trenér U17: Tomasz Mendrek, 

o Asistenti: Michal Hubáček, Tomáš Krajča, Jan Somerlík (hledání dalších trenérů)

o Trenérská záštita: Josef Rubáš   

- Minibadminton a 10 Zlatých pravidel

o Vysoká priorita TMK – správná výchova dětí a juniorských hráčů (správné základy)

o 10 Zlatých pravidel – pravidla připravena, spolupráce s grafikem 

o Minibadminton: Příprava systému turnajů v roce 2019

o Finanční pobídka pro pořadatele turnajů v minibadmintonu (únor – červen 2018), 

vypsáno v první polovině ledna  

- XPS

o Organizace tréninkové přípravy českých hráčů a trenérů je jedním ze zásadních cílů 

TMK

o Vzhledem k připravené metodice a dalším okolnostem byl z uvažovaných možností 

jako nejvhodnější vybrán software XPS Network

o Uzavřena smlouva, uhrazena částka na rok 2018

o Prezentace reprezentantům + klubům a oddílům (únor 2018), v průběhu jarních 

měsíců zapojení do programu

o Reprezentanti: dotazníky, plánování přípravy, vedení tréninkového deníku

o Příprava prostředí pro badminton

- Kondiční trenér 

o Opakovaná jednání s kondičními trenéry a po vybrání s Martinem Košťálem (sjednání 

konkrétních parametrů spolupráce; absolvent FTVS; pozitivní reference; spolupráce 

mj. Miroslava Knapková, Patrik Eliáš, Jan Koukal atd.)

o Práce zejména s dospělými a juniorskými reprezentanty (skupina 35 – 40 hráčů)

o Rozsah práce: seznámení se s hráči (speciální testovací baterie + VITAL + 

dotazníky), vyhodnocení, příprava vzorových tréninkových jednotek, úprava 

kondičního tréninku, příprava metodického působení    

o Průběh spolupráce rozplánován do jednotlivých měsíců
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- Organizační záležitosti: 

o Talent Team: výborně vedeno Tomášem Krajčou, zajištěny lednové akce, 

komunikace s německým výběrem

o Markéta Osičková: školení trenérů s dánským trenérem Jakobem Toftem

o Spolupráce s STK (postaršování, hostování v juniorských družstvech, kalendář, 

úprava systému juniorských soutěží)

o Setkání s trenéry – pravděpodobně březen (prezentace činnosti TMK, XPS atd.) 

o Úspěšně dokončeno čerpání na rok 2017 (6,4 mil. Kč), poděkování EK a SE; 

o v roce 2017 mj.:

 Podpora našim nejlepším hráčům v roce 2017 činila více než 4,5 milionu 

korun

 2 053 701 korun na přímou podporu reprezentantů, 

 1 362 647,- Kč za juniorské turnaje a 1 117 130,- Kč za kempy všech 

věkových kategorií

o Připraven rozpočet na rok 2018 a předložen EK – vzhledem k dosavadním 

informacím o dotačních programech lze očekávat ještě složitější průběh čerpání než 

v roce 2017;

o Prezentace práce TMK (vydány tři newslettery za dva měsíce), aktualizace webu

o Diskutovány úkoly na rok 2018

o Komunikace v programu Trello (rozpracování mnoha desítek úkolů)




