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Výzva k zaslání podnětů TMK: Změna soutěží mládeže 

Na rok 2019 se připravuje změna v předpisech soutěží mládeže a budeme rádi za vaše podněty či 

připomínky.  

Hlavní body uvažovaných změn, jak je uvažuje předložit TMK:  

- otevření všech turnajů zařazených do seriálu juniorských turnajů GP (mimo MČR, OP a KP), 

vzhledem k nestejné výkonnosti/počtu hráčů v různých oblastech,  

- zrušení postupových turnajů na turnaje GP A z výše popsaného důvodu, 

- navýšení počtu turnajů GP B, 

- příprava předpisů pro zavedení turnajů v minibadmintonu jako oficiálních turnajů ČBaS. 

Dále je uvažováno:  

- úprava bodování a počtu započítávaných turnajů do žebříčku, 

- změna počtu turnajů GP A, 

- určité změny navrhnout např. v kategorii U13/U15 a jiné v U17/U19.  

Vaše podněty zasílejte, prosím, nejpozději do 10. 4. 2018 na e-mail tmk@czechbadminton.cz.  

 

XPS – registrováno 100 uživatelů  

V systému XPS je registrováno prvních sto uživatelů. K dispozici mimo jiné mají:  

- organizaci sportovní přípravy, snadnou přípravu/kontrolu tréninkových jednotek, zpětnou vazbu 

trenérovi atd. 

  

- možnost zhlédnutí všech rozepsaných tréninkových jednotek našich reprezentantů (Jan Louda, 

Ondřej Král nebo Sabina Milová; na duben domluvena spolupráce s dalšími reprezentanty), 

 

- možnost zhlédnutí více než 200 dokumentů (v březnu přidáno: vyhodnocení testování 

reprezentantů, videa s fyzioterapeutkou Eliškou Maxinerovou, technika Petera Gadeho, videa 

s Jakobem Toftem), 

 

Na duben se mimo jiné připravuje, přičemž všechny dokumenty budou dostupné jen v XPS:  

- nahrání série videí s mentální koučkou Jankou Chudlíkovou,   

 

- videorozbory konkrétních herních situací („elektronická tužka“),  

 

- vzorové kondiční tréninkové jednotky a programy.  

mailto:tmk@czechbadminton.cz
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Reprezentantům bude na konci prvního měsíce práce s programem poskytnuta konkrétní zpětná vazba, 

jsou publikovány rady a doporučení pro práci se systémem a dochází k jeho aktualizaci  

a přizpůsobení pro potřeby badmintonu.  

 

Hodnocení testování reprezentantů  

Čeští reprezentanti byli v průběhu prosince 2017 – února 2018 testování ve dvou úrovních: 

• v testovacím středisku VITAL Praha, specializovaném centru pro vrcholové české sportovce, kde hráči 

absolvovali funkční vyšetření (vyšetření laktátové křivky a tělesné skladby) a kineziologický rozbor;   

• ve sportovním centru v Nymburce, kde hráči absolvovali testovací baterii speciálně vytvořenou  

pro otestování potřebných badmintonových dovedností, které jsou základem pro badminton. 

Hráči obdrželi podrobné hodnocení z obou testování (analýza tělesné skladby, rozbor laktátové křivky, 

doporučení fyzioterapeutky, hodnocené jednotlivých testů). Následovat bude příprava vzorových 

tréninkových jednotek kondičním specialistou Martinem Košťálem, a to včetně využití sporttesterů, které 

byly rozdány čtrnácti vybraným reprezentantům (kategorie U19 a dospělí).   

Stručné závěry z testování: 

- obecně lze konstatovat, že kondiční úroveň českých reprezentantů je spíše na průměrné až 

podprůměrné úrovni; vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nejlepší české badmintonisty, je 

toto zjištění alarmující,   

 

- kondiční úroveň je obecně lepší u mužů než u žen, 

 

- je patrná nevyváženost v přípravě (např. dobrá vytrvalost, ale velmi špatná dynamika) - 

pravděpodobně se jedná o nekoncepčnost a nevyváženost v rozvoji kondiční stránky, 

 

- pouze jeden ze všech reprezentantů nemá ani v jednom ze sedmi testů podprůměrnou 

výkonnost (např. u vznosů zvládly jen tři z jednadvaceti juniorských a dospělých reprezentantek 

udělat alespoň průměrný počet opakování),   

 

- u některých reprezentantů hodnota krevního laktátu přesáhla 2 mmol/l již na prvním stupni 

zatížení (rychlosti 8 km/h), což představuje velmi slabou úroveň obecné vytrvalosti, 

 

- norma podkožního tuku u mužů je 10 %, u žen 15 %, což splnila jen třetina testovaných,     

 

- v rámci fyzioterapie je třeba se zaměřit na prevenci zranění (protahování, stabilizace, rozvoj 

gnostických a koordinačních schopností) a na kompenzaci asymetrického sportu (aby nevznikla 

skolióza), jakým badminton je; tyto asymetrie je nutné zohledňovat i v tréninku, což se děje jen 

zřídka; u 17 z 22 reprezentant bez rozdílu pohlaví (u 9 z 11 žen a 8 z 11 mužů) disbalance v 

závislosti na dominanci horní končetiny. 

Podrobné výsledky jsou k dispozici v systému XPS (dokumenty/testování/vyhodnocení testování 

českých reprezentantů).  
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Ukázka práce TMK: Masér českého týmu Jaroslav Suchan 

Jaroslav Suchan je bývalý profesionální sportovec, který s HC Slavií Praha slavil zisk extraligového 

titulu. V TMK spolupracuje velmi intenzivně poslední rok, od dubna 2017 – do března 2018 se zúčastnil 

více než 10 reprezentačních akcí (přípravných kempů a turnajů). 

Požádali jsme jej o stručné hodnocení jeho práce:   

„Po ukončení kariéry se věnuji ve své vlastní praxi regeneračním a rehabilitačním technikám (např. 

masáže, kinesiotaping, kryoterapie a rekondiční cvičení s mladými sportovci). Jsem také majitelem firmy 

epostape.cz, která se věnuje prodeji kinesiotejpů a pravidelně v tomto oboru školíme fyzioterapeuty, 

lékaře, trenéry, maséry, sportovce.  

Na podzim 2016 mi přišla pozvánka od Martina Osičky, předsedy ČBaS, jestli bych nechtěl pomáhat 

českému národnímu týmu v pozici maséra a mít na starosti regeneraci hráčů a hráček během kvalifikace 

na ME družstev v Karviné. S radostí jsem nabídku přijal, protože reprezentovat Českou republiku je pro 

mě velká pocta. 

S českým národním týmem do 19 let jsem se následně zúčastnil v dubnu 2017 ve Francii MEJ. Byla to 

výborná akce a zde jsem poznal nejen mladé talentované hráče, ale další výborné lidi, díky kterým 

český badminton funguje a směřuje správným směrem. Jmenovitě Josef Rubáš, Radek Votava, Pavel 

Florián a Luděk Žídek. 

Po Francii mě potěšilo, že Český badmintonový svaz začal pořádat pravidelná soustředění v Nymburce, 

od mladých nadějí až po seniorský národní tým. Na těchto soustředěních jsem se snažil přenést své 

zkušenosti profesionálního sportovce na hráče národního týmu. To znamená učit je řádné regeneraci 

(masáže, kryoterapie, sauna, vířivka, strečink a zavedl jsem iontový pitný režim během tréninků) a 

hlavně vážit si toho, že reprezentujeme Českou republiku. 

 

        Rychlé ruce maséra Jaroslava Suchana, vlevo přístroj na kryoterapii. 
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Na pravidelných soustředěních v Nymburce v roce 2017 se vytvořila výborná parta a zažili jsme spousty 

legrace, hlavně v mé masérně, kde jsme se po náročných trénincích sešli a zatímco jsem hráče 

masíroval, vyprávěl jsem jim historky z hokeje, a to jak o tvrdé práci, tak i ty úsměvné. Vše pak gradovalo 

v únoru 2018 na ME družstev v Rusku v Kazani. Tam se projevil týmový duch a dobrá lidská vzájemnost 

a soudržnost, která se utvářela několik měsíců na zmíněných kempech. A historický úspěch je důkazem. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na těchto akcích podíleli – mám na mysli nejen 

hráče, trenéry, ale i lidi kolem, kteří vše zajišťují a umožňují takové skvělé podmínky – že těch cca 40 

dnů, které jsem na všech akcích s národním týmem v posledním roce mohl být, byly pro mě úžasným 

zážitkem.  

Jsem hrdý, že jsem součást takového výborného týmu.“ 

 

Videozáznam z minibadmintonového semináře v Praze 

V závěru ledna lektorská rada ČBaS uspořádala dva semináře na téma „minibadminton“. O jejich 

průběhu jsme již informovali na webových stránkách svazu.  

Umět správně pracovat nejen se začínajícími dětmi, ale s mládeží vůbec, je pro dobrého trenéra velice 

důležité. Právě minibadminton je prostředkem, který v sobě skrývá jeden z možných návodů, jak na to. 

Způsob práce, kdy se vybavení, podmínky hry i náročnost tréninkových cvičení upravují podle 

specifických potřeb a zdatnosti hráčů, je něco, co se prolíná napříč kategoriemi od přípravek až  

po starší juniory, někdy i dospělé. Vědět, o čem je minibadminton, by tak měl vědět každý trenér pracující 

s mládeží.  

Ať už jste se lednového semináře v Brně a Praze zúčastnili, nebo ne, máme pro vás shrnutí toho 

nejpodstatnějšího z Prahy v podobě 11 videí uveřejněných na oficiálním YouTube kanálu ČBaS.  

Kromě prvních deseti kratších videí byste si určitě neměli nechat ujít to závěrečné, jedenácté. Všechna 

videa jsou doplněna titulky a byla nejprve zpřístupněna v systému XPS. Vhled do problematiky 

minibadmintonu nabízí i prezentace ze semináře (přeložena do ČJ).   

Věříme, že vás tyto materiály obohatí a posunou vaši práci dále.  

 

Trenérské semináře v první polovině roku: 3 akce připravované na květen 2018 

V dosavadním průběhu roku TMK ve spolupráci s Lektorskou radou připravila nejen minibadmintonové 

semináře s Jakobem Toftem, ale u příležitosti únorového reprezentačního soustředění juniorů 

v Nymburce také dvoudenní workshop se Steffenem Rasmussenem. Tento workshop, zaměřený  

na klíčové elementy techniky pohybu a techniky úderů i jejich následný rozvoj, byl účastníky hodnocen 

opravdu velmi kladně.  

„Tento typ školení je velmi podnětný jak pro hráče, tak pro trenéry. Vysvětlení a praktická ukázka 

provedená právě dánským hráčem a zároveň trenérem může významným způsobem posouvat celou 

problematiku výuky techniky v českém badmintonu výrazně směrem k dalšímu zlepšování herní 

úrovně,“ hodnotil workshop jeden z nezkušenějších trenérů 1. třídy u nás Pavel Maňásek. 

Pozitivní dojem ze semináře potvrzuje i zástupce nastupující generace trenérů Petr Tomala:  

„Na workshop jsem přijížděl s tím, že se snad dozvím pár novinek a detailů, ale odjížděl jsem s cca 60 

natočenými videy, několika hrubě popsanými listy A4 a s pocitem, že vlastně nic nevím (úsměv).  

V badmintonu se vzdělávám dlouhodobě, nicméně Steffen mi dal spoustu nových podnětů, kterým 

směrem se vydat. Ať už jde o „correction“ aktivačního kroku, deblovou obranu aj., ale zejména taktická 

https://czechbadminton.cz/article/v-brne-praze-probehly-seminare-o-minitonu-s-danskym-trenerem
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD8_gfZmFI5BRTG5tpVvnOWrqWzr16GAo
https://youtu.be/txp8kPOwycQ
https://czechbadminton.cz/files/autor/dgi_miniton_-_prezentace_-_preklad_cj.pdf
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cvičení (po delší době už člověk jede po vyjetých taktických kolejích a je dobré, když mu někdo pomůže 

vybočit). Nevěřil bych, kolik cvičení se dá vymyslet na půlce kurtu.“ 

Jak jsme již několikrát avizovali, zkvalitňování trenérského know-how je jednou z priorit TMK, a proto se 

můžete těšit na další dva workshopy/semináře a jednu odbornou přenášku, které na předchozí 

vzdělávací aktivity volně navážou.  

Oba semináře se uskuteční v Nymburce a znovu pod dohledem špičkových dánských trenérů. Ten první 

pod vedením Steffena Rasmussena během soustředění juniorů v termínu 1. - 2. května 2018 se zaměří 

na koncept rozvoje pohybu a techniky v badmintonu (přihlašovat se můžete zde). Ten druhý pod 

vedením Petera Mouritsena během soustředění Talent Teamu v termínu 8. - 9. května 2018 se bude 

více věnovat tréninku dětí v kategoriích žáků (přihlašovat se můžete zde).  

Ve fázi finálních jednání je pak přednáška Víta Schlesingera na téma „sporthackingu“, nebo chcete-li 

celostního přístupu ke sportovní přípravě, která by májovou nabídku osvětových akcí 23. května měla 

uzavřít. Vít Schlesinger je vyhledávaným odborníkem na komplexní přípravu vrcholových sportovců, 

s nímž aktuálně spolupracuje například česká tenisová jednička Tomáš Berdych.  

Vřele vám doporučujeme účast na alespoň jednom z trenérských workshopů a Schlesingerově 

přednášce. 

 

Steffen Rasmussen na semináři s trenéry 

 

Badminton do škol, škola na badminton 

V rámci popularizace badmintonu se rovněž ve spolupráci s ČBaS konají středoškolské turnaje – 

republikové finále středních škol v Mostě proběhne již 4. 4. 2018. Na turnaj se mohla přihlásit školní 

družstva složená minimálně ze dvou chlapců a dvou děvčat. Některé kraje odehrály soutěž odděleně 

(chlapci x dívky), v takových případech lze družstva v letošním roce kombinovat ze dvou škol nebo 

přihlásit družstva dvě.  

Školní soutěže navazují na rozvojový projekt „Začni s badmintonem“ ve spolupráci ČBaS s ASŠK.  

https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/217688
https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/217689
http://www.vit-schlesinger.cz/cs/
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Cílem je popularizace a rozvoj badmintonu – co největší počet účastnících se škol na republikovém 

finále, potažmo na krajských a školních soutěžích – a tímto způsobem přivést k výuce badmintonu co 

nejvíce škol a žáků. 

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte, nás kontaktovat  

Josef Rubáš (předseda TMK): jrubas@seznam.cz; 775 021 012  

Pavel Florián (vedoucí sportovního úseku / projektový manažer): pavel.florian@czechbadminton.cz; 

721 837 279  

Tomasz Mendrek (člen TMK): tomasz.mendrek@seznam.cz; 603 851 546 

mailto:jrubas@seznam.cz
mailto:pavel.florian@czechbadminton.cz
mailto:tomasz.mendrek@seznam.cz

