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Vážení trenéři a zástupci klubů,  
 

v rámci TMK se snažíme hledat cesty, jak nejlépe pomoci rozvoji a zkvalitnění metodiky v rámci 
našeho hnutí. Již sám název komise napovídá, že právě rozvoj trenérské metodiky by měl být jednou 
z nejdůležitějších součástí našich aktivit.  

Na mezinárodní scéně lze vypozorovat jasný trend, kdy již v útlém věku jsou hráči technicky 
výjimečně zdatní a značný prostor je v přípravě dětí a mládeže věnován rozvoji koordinace, rovnováhy a 
rychlostních schopností. Spolu se správnou technikou a taktickými návyky pak tato trojice schopností tvoří 
základ badmintonu takového, jaký doopravdy je: BADMINTON je rychlým, dynamickým sportem, v němž i 
drobné technické rozdíly hrají obrovskou roli.  

I přes postupné zkvalitňování systému vzdělávání trenérů se nám, bohužel, stále nedaří zvrátit trend, 
kdy naši hráči se svými vrstevníky dokáží držet krok ještě v mládežnických kategoriích, ale později 
výkonnostně ztrácejí. Český badminton má a vždy měl výrazné hráčské osobnosti i řadu schopných a 
zkušených trenérů, ale náš sport i nároky na něj se neustále vyvíjejí. Průměrná výkonnostní úroveň spíše 
klesá, a tak i prosazení oněch na české poměry výrazných osobností je venku stále těžší.  

V našem zájmu by však mělo být krok s mezinárodním badmintonem udržet, aby naši hráči i nadále 
(a stále častěji) měli šanci prosazovat se na mezinárodních turnajích a velkých šampionátech.  
Když se v roce 2018 konalo v ruské Kazani ME do 15 let, byl rozdíl mezi našimi nejlepšími hráči této věkové 
kategorie a jejich zahraničními vrstevníky až propastný. O tom, že bychom měli podobně silnou generaci jako 
v roce 2014 (dvě bronzové medaile z ME U15), si nyní můžeme nechat zdát.  

Jako podobně problematický vnímáme i fakt, že reprezentantům kategorie U17 i U19 (tedy těm 
nejlepším u nás) mnohdy chybí základní technické a pohybové dovednosti a oproti svým zahraničním 
vrstevníkům na mezinárodním poli ztrácejí. Lze pracovat s názorem, že hráči na reprezentačním srazu již 
mají pokročilé základy bez potíží ovládat a mají se jim naučit od svých trenérů v klubech. Pokud tomu tak ale 
není, což je případ českého badminton, je zjevné, že se jedná o problém, který potřebujeme řešit a že je to 
něco, s čím od nás kluby s největší pravděpodobností potřebují pomoc.  

 
Od května 2019 se proto TMK rozhodla spustit projekt s názvem „Koučink pro kouče“. Ten bude 

mít za cíl pracovat s trenéry přímo v klubech a pomoci jim zdokonalit, zpestřit a obohatit jejich trenérskou 
praxi. Důvod je jasný, aby svěřenci trenérů, byli více konkurenceschopní nejen v domácím, ale i 
mezinárodním prostředí. Úkolem projektu bude také určitá standardizace herních dovedností, které by hráči 
v konkrétním věku/na konkrétní úrovni měli ovládat, i sjednocení a zdokonalení základních technických 
dovedností, včetně návodů, jak by je trenéři měli učit. Prostor bude věnován i plánování ročního tréninkového 
cyklu, (několika)týdenních mikrocyklů i samostatných tréninkových jednotek. Věříme, že obojí povede také 
ke zlepšení komunikace mezi vedením ČBaS a členskou základnou. 
 
Komu je projekt určen?  
Všem klubům, respektive (jejich) trenérům pracujícím s mládeží v klubech, zejména pak s cílovou skupinou 
U11 až U13, případně starší.  
 
Jak bude projekt probíhat?  
Do klubu, který se do projektu přihlásí, vyšle TMK ČBaS svého člena, případně spolupracovníka, na dobu 2-
3 tří dnů. Ten v úvodu bude sledovat trenérskou práci trenéra/trenérů s dětmi, následně připraví zpětnou 
vazbu pro trenéry a pokusí se formou praktických ukázek a společných rozhovorů najít cesty, jak vedení 
mládežnických tréninků zlepšit.  
 
Co přítomnost „kouče“ klubovým trenérům i klubu přinese?  

- Identifikace silných a slabých stránek trenérského vedení (a jak s nimi pracovat) na poli přípravy i 
plánování 

- Návod, jak lépe stavět tréninkovou jednotku 
- Informace, jak plánovat tréninkové bloky a tréninkové cykly 

- Praktické a teoretické rady, jak rozvíjet techniku u dětí a jak má správná úderová a pohybová 
technika vypadat 

 
Jaké jsou podmínky účasti?  
Český badmintonový svaz uhradí náklady na cestu kouče a odměnu za jeho práci.  
Klub pro kouče zajistí ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře).  
 
Jak se do projektu přihlásit? 
E-mailem na adresu tmk@czechbadminton.cz. V první fázi se zájemci mohou přihlašovat v období do konce 
května 2019. Dle zájmu TMK vyhodnotí došlé žádosti a vyšle kouče do prvních klubů. S případnými dotazy 
se, prosím, obracejte na tutéž e-mailovou adresu.  
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