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Témata  

- Pokračování práce s XPS 

- Činnost TMK v lednu  

- Testovací baterie a testování reprezentantů  

- Národní badmintonové centrum   

- Minibadminton – dva semináře s dánským trenérem Jakobem Toftem a podpora pořadatelů 

- Příprava praktického trenérského semináře s dánským trenérem Steffenem Rasmussenem 

- Upozornění pro reprezentanty (doping a odhlašování z turnajů) 

 

Pokračování práce s XPS 

Začleňování XPS do systému českého badmintonu:  

- v rámci testování byla českým zástupcem společnosti SIDELINE SPORTS panem Jiřím 

Jakoubkem připravena prezentace softwaru účastníkům testovacího dne,  

- do programu byl mj. nahrán dotazník pro hráče, náplň tréninkových jednotek nebo dokumenty 

(videa, metodické materiály, kompletní videometodika ČBaS připravená Petrem Bášou 

„Badminton vždy in“, informace pro reprezentace atd.), 

- dále je možné využívat instruktážních videí fyzické přípravy s popisem v češtině,  

- byl připraven uživatelský tutoriál pro hráče, 

- reprezentanti budou vyplňovat: zaměření a délku všech tréninkových jednotek, plán turnajů 

v první polovině roku 2018, dotazník.  

V dalším období (únor/březen): 

- budou do programu začleněny kluby/oddíly a jednotlivci, kteří mají o užívání programu zájem, 

- budou připraveny vzorové tréninkové jednotky (badmintonová a fyzická příprava), 

- budou dále doplňovány vzdělávací dokumenty (s výlučným publikováním v XPS), 

- budou připravena metodická videa,  

- budou nahrána odborná videa (fyzioterapeutka a mentální koučka) se zaměřením  

na badminton. 

 

Systém XPS bude mezi hráče, trenéry, kluby a oddíly distribuován zdarma (licenci uhradí v rámci 

podpory metodiky/kvalitní přípravy českých badmintonistů ČBaS), a to po celou dobu poskytnutí licence 

(v letech 2018 – 2020).     

 

Zajímavost: Od nového roku začal využívat program XPS také fotbalový klub SK Slavia Praha, který 

prostřednictvím XPS připravuje na denní bázi veškerý tréninkový systém klubu.     

 

Činnost TMK v lednu   

Trenérsko-metodická komise v lednu zejména:  

- vedla finální jednání s kondičním trenérem Martinem Košťálem a uzavřela s ním smlouvu, 

- ve spolupráci s Martinem Košťálem připravila a prezentovala vzorovou testovací baterii  

pro český badminton, 

- zajistila testování 39 reprezentantů a hráčů Talent Teamu, kde byly rovněž připraveny tři 

navazující prezentace, a připravila a publikovala výstupy z této akce, 

- uskutečnila setkání komise (zápis publikován na webu ČBaS) a zorganizovala činnost na rok 

2018, 

- komunikovala s hráči, rodiči a trenéry (oznámení reprezentačních akcí na první polovinu roku 

apod.),  

- připravila dva newslettery a dvanáct článků na web Czechbadminton,  

- připravila reprezentační smlouvy a podepsala 45 juniorských a dospělých reprezentantů, 
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- připravila smlouvy s realizačním týmem TMK (trenéři, masér, fyzioterapeut),  

- vybrala a oznámila složení reprezentačních týmů (hráči a trenéři všech výběrů s výjimkou 

dospělých), 

- zpracovala a vedla jednání ke smlouvě k zajištění umístění národního badmintonového centra,  

- v rámci podpory minibadmintonu připravila výzvu klubům/oddílů k uspořádání turnajů 

v minibadmintonovém formátu, 

- zajistila tři kempy v Nymburce (Talent Team, reprezentace U19 a dospělá reprezentace), 

reprezentační výjezd U13 do Maďarska, osobně sledovala hráče na třech turnajích, 

- zajišťuje navazující akce v únoru, březnu a dalších měsících (zejména všestranná příprava 

mistrovství Evropy v Kazani), 

- Rozvojová komise připravila a zajistila dvě minibadmintonová školení s dánským trenérem 

Jakobem Toftem. 

 

 

V rámci činnosti TMK používáme aplikaci pro správu projektů Trello, dvě ze tří nástěnek níže 

publikujeme (stav ke dni 30. 1. 2018):  
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Testovací baterie a testování reprezentantů  

Trenérsko-metodická komise ČBaS ve spolupráci s kondičním trenérem Martinem Košťálem připravila 

sedm vzorových testů, které metodicky doporučuje k dalšímu testování reprezentantů a hráčů v klubech 

a oddílech.  

Testovací baterie sestává z následujících testů: 

 Vějíř na badmintonovém kurtu (zaměření: speciální rychlost), 

 Skok snožmo z místa (explozivní síla nohou), 

 Hod medicinbalem (síla horní části těla, síla rukou), 

 Illinois (rychlost, obratnost v rychlosti), 

 Vznosy (síla trupu, core), 

 Šestiskok (dynamika nohou, koordinace, rytmus), 

 Beep test (speciální vytrvalost).  

Kompletní popis testovací baterie, včetně instruktážního videa, byl podán na webových stránkách ČBaS 

a v XPS. 

 

V první vlně testování bylo v Nymburce otestováno 39 reprezentantů a členů Talent Teamu, pro které 

byl kromě testování připraven doprovodný program, který sestával z: 

  

 prezentace softwaru XPS (Jiří Jakoubek, SIDELINE SPORTS), 

 prezentace kondičního trenéra ČBaS (Martin Košťál, kondiční trenér ČBaS), 

 prezentace o zásadách plánování sportovního tréninku (Aleš Tvrzník, laboratoř VITAL). 

 

Kompletní vyhodnocení testů bude provedeno kondičním trenérem Martinem Košťálem  

po absolvování testů – sedm testů z testovací baterie a funkční testování v laboratoři VITAL – všemi 

vybranými hráči.  

 

 
Prezentace pana Aleše Tvrzníka. 

 

https://czechbadminton.cz/article/vyzva-vsem-klubum-oddilum-porovnejte-svou-vykonnost-s-reprezentanty
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Národní badmintonové centrum  

 

Příprava národního badmintonového centra musí plně zohlednit stávající situaci ve vedení ČBaS 

(oznámení ukončení činnosti předsedy Ing. Martina Osičky, volba nového předsedy ČBaS a nové 

obsazení všech komisí, včetně TMK). 

 

Aby nedošlo k zatížení nového vedení komise, budou především obě hlavní smlouvy uzavřeny  

ve formě budoucího závazku (spolupráce s vybraným sportovním centrem a zahraniční šéftrenér). 

Pakliže nové vedení ČBaS/TMK akceptuje koncepci národního centra a připravené smlouvy, bude moci 

navázat na vykonanou práci a centrum otevřít. Stávající vedení TMK zajistilo/finálně připravuje zajištění 

rovněž spolupráci s asistenty šéftrenéra, kondičním trenérem, fyzioterapeutem, možnost ubytování, 

stravování a kondiční přípravy (posilovna, TRX, spinning apod.).      

 

 

Minibadminton  

 

Správná výchova dětí je jedním z hlavních priorit TMK ČBaS, která v lednu vypsala a připravila dva 

konkrétní projekty:  

 

Dva semináře s dánským trenérem Jakobem Toftem  

 

27. ledna v Brně a 28. ledna v Praze se konaly dva praktické semináře dánského trenéra Jakoba Tofta 

se zaměřením na nejmenší badmintonisty, které zorganizovala Rozvojová komise (Markéta Osičková  

a Martina Bernaciková).  

Od špičkového dánského trenéra Jakoba Tofta (zkušený školitel Badminton Europe, Badminton 

Danmark a DGI Badminton) mohlo více než čtyři desítky účastníků získat rady a tipy, jak v tréninku 

pracovat se začátečníky a malými dětmi. „Klíčové pro minibadminton je uzpůsobit trénink potřebám  

a schopnostem dětí,“ zmiňoval Jakob Toft nejen v úvodní přednášce, ale i v následující dvoudílné 

praktické části semináře.  

Pro velký zájem a zcela zaplněné semináře budeme nadále hledat vhodné termíny, kdy bychom 

uspořádat podobné školení pro ty, na něž se z důvodu omezené kapacity tentokrát nedostalo.  

 
Podpora pořadatelů minibadmintonu – Minibadminton 2018 

V polovině ledna byla vypsána výzva stávajícím pořadatelům turnajů přípravek, aby svůj turnaj připravili 

v „minibadmintonovém“ formátu.  

Na základě došlých přihlášek TMK ČBaS rozhodla, že v rámci projektu budou v období leden - červen 

2018 podpořeny následující turnaje: 

1) Doubravecký brk (Sokol Doubravka) 
2) Aš Miniton Open 2018 (Badminton VK Aš) 
 
3) Minicup 2018 (TJ Slovan Vesec) 
4) 1. ročník turnaje přípravek (BK TU v Liberci) 
 
5) Seriál turnajů přípravek (SKB Český Krumlov) 
 
6) Kralupy Open (SK Prosek Praha) 
7) Babolat Minicup (Astra ZM Praha) 
 
8) Storge Open 2018 (Sharks Brno) 
9) Komeťácký péřáček (SKP Kometa Brno) 
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Příprava praktického trenérského semináře s dánským trenérem Steffenem Rasmussenem 

V rámci únorového kempu juniorské reprezentace ve Sportovním centru Nymburk (25. 2. – 2. 3.) 

připravuje TMK praktický seminář badmintonových trenérů s dánským trenérem Steffenem 

Rasmussenem se zaměřením na badmintonovou přípravu juniorských hráčů. 

Seminář bude určen vybraným trenérům (prioritně trenéři juniorských reprezentantů) a bude určen 

vybraným trenérům (prioritně trenéři juniorských reprezentantů) a je připravován ve dvoudenním 

rozsahu, s praktickou ukázkou badmintonových tréninků, teoretickou přednáškou  

a diskuzí. Pozvaným trenérům uhradí ČBaS náklady za pobyt v centru (ubytování a stravování).  

Informace o semináři a pozvánka budou publikovány v první polovině února.  

 

Upozornění pro reprezentanty  

 

Odhlašování z mezinárodních turnajů 

Podle nové změny Všeobecných soutěžních předpisů (General Competition Regulations) BWF je 

posledním dnem, kdy je možné se odhlásit z turnaje kontinentálního okruhu, aniž by hráč musel platit 

pokutu za pozdní odhlášení, pondělí přímo předcházející losu. Termín se tak posouvá o jeden den 

vzhledem k tomu, že posledním dnem pro odhlášení bez pokuty byla až dosud neděle.  

Změna nabývá platnosti 1. únorem 2018 a prvním turnajem, kterého se týká, bude Austrian Open. 

Nejzazší termín pro odhlášení z tohoto turnaje se tak posouvá z neděle 4. na pondělí 5. února 2018.  

Připomínáme, že pokuty za pozdní odhlášení ze „circuitových“ turnajů se platí pouze v kategorii 

dospělých. Kategorie U19 a U17 pokuty ani v případě pozdní odhlášky i nadále neplatí.  

Anti-doping a dopingové kontroly na mezinárodních turnajích 

Od 12. prosince 2017 platí upravené anti-dopingové směrnice BWF, podle kterých Pracovník dopingové 

kontroly (PDK) vybraný k odebírání vzorků přebírá na turnajích organizovaných  

pod hlavičkou BWF plnou kontrolu nad tím, kdy bude hráč testován bez ohledu na to, ke kolika zápasům 

hráč daný den nastoupí.  

Vrchní rozhodčí nemá žádnou pravomoc odběr vzorků od hráče, který byl PDK k dopingové kontrole 

vybrán, zrušit. Zůstává mu pouze hlas poradní a může PDK poradit, jak kontrolu naplánovat tak, aby 

byla s ohledem na zápasový program hráče v daný den co nejšetrnější.  

Více informací o právech a povinnostech hráčů v průběhu dopingové kontroly najdete ZDE. 

 

 

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 

http://bwfcorporate.com/statutes/#1513733528967-47d667b6-0737
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-the-doping-control-process
mailto:jrubas@seznam.cz
mailto:pavel.florian@czechbadminton.cz
mailto:tomasz.mendrek@seznam.cz

