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TMK ve spolupráci s Lektorskou radou ČBaS vás zvou na dvoudenní workshop 
s mistrem Evropy ve čtyřhře mužů Andersem Skaarupem 

  
Datum konání: 16. – 17. prosince 2019 
 
Místo konání:  X Arena Brno Slatina 

Tuřanka 55 
627 00 Brno-Slatina 

 
Instruktor:  Anders Skaarup Rasmussen (Dánsko), mistr Evropy 2018 ve čtyřhře mužů, vítěz China Open 

2018, 5. hráč světového žebříčku BWF 
 
Překlad:  Workshop bude veden v angličtině, překlad/tlumočení zajištěny. 
 
Figuranti:  Ukázky herních cvičení a taktických/technických prvků budou probíhat ve spolupráci 

s deblovými reprezentanty ČR: Jaromír Janáček – Tomáš Švejda; Matěj Hubáček – Vít Kulíšek. 
 
Program (předběžný):  
Pondělí 16. 12. 2019 – prezence 8:45-9:15; začátek úvodního bloku v 9:30 
Úvodní den semináře nabídne 2 až 3 zhruba dvouhodinové bloky s ukázkami zejména technických a taktických 
prvků pro párové disciplíny (čtyřhru). Na ně naváže od 19:30 do 21:00 exhibice v níž Anders Skaarup nastoupí 
po boku mnohonásobného mistra ČR v párech Jakuba Bitmana proti výše jmenovaným reprezentantům.  
 
Úterý 17. 12. 2019 – program od 8:00 do cca 16:00  
Druhý den opět nabídne 2 až 3 bloky s ukázkami zejména technických a taktických prvků pro párové disciplíny 
(čtyřhru).  
 
V průběhu obou dnů bude k dispozici prostor na otázky, případně diskuzi s Andersem Skaarupem.  
 
Tematické zaměření (předběžné):  
Technika klíčových úderů pro párové disciplíny – podání, příjem, hra na síti, obrana (provedení úderu, 
postavení nohou), drajvy, útok (smeč/stop drop) atd. 
 
Taktika - podání a příjem, přechod z obrany/drajvů do útoku, získání výhody u sítě, efektivita útoku, … 
 
Pohyb - pozice spoluhráčů v různých herních situacích vč. souvisejícího pokrytí jednotlivých částí kurtu; rozdíly 
ve footworku oproti dvouhrám, …  
 
Program i tematické zaměření jsou předběžné, změny vyhrazeny. 
 
Cílová skupina:  a) trenéři reprezentantů, b) oblastní a kluboví trenéři pracující s juniory U17, U19, c) kluboví 
trenéři pracující s dětmi a mládeží (Talent Team, U15, U13 a mladší), d) další trenérští zájemci o badminton bez 
ohledu na zařazení a trenérskou třídu. Na workshop jsou vedle trenérů pozváni i všichni juniorští a dospělí 
reprezentanti ČR. Kapacita workshopu je předběžně 80 osob.  
 
 
 
 

http://www.xarena.cz/
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Ekonomické podmínky:  
Trenérům reprezentantů (dle aktuálního složení reprezentačních výběrů) a trenérům hráčů širšího výběru, 
z nějž vzejde nominace na ME U15 2020, ČBaS hradí účast na kurzu i ubytování se snídaní, a to v případě, že 
trenéři bydlí dále než hodinu cesty od Brna a ubytování potřebují, protože sami nemají možnost přespání 
v Brně. Trenérům s bydlištěm do 150 km od Brna 1 noc z pondělí na úterý, trenérům s bydlištěm dále než 150 
km od Brna 1-2 noci dle potřeby. Trenéři si samostatně hradí cestu a stravování, kromě snídaně. 
 
Ostatním trenérům ČBaS hradí účast na kurzu. Trenéři si hradí cestu, ubytování a stravování. Potřebujete-li 
pomoc se sháněním ubytování, prosím, kontaktujte nás na e-mailu pavel.florian@czechbadminton.cz.  
 
Pozor: žádosti o rezervaci ubytování je nutné zaslat nejpozději do 24. 11. 2019 na P. Floriána. 
 
Výběr účastníků:  
Kapacita workshopu počítá v úvodní fázi s účastí až 80 osob (trenéři a hráči dohromady). Pokud bychom 
z důvodu výrazného zájmu museli přistoupit k potvrzování přihlášek, výběr proběhne následovně: trenéři 
reprezentantů (potvrzováni automaticky), reprezentanti, trenéři OTP a trenéři hráčů účastnících se akcí Talent 
Teamu, trenéři pracující v klubech s dětmi a mládeží, ostatní trenéři. Přihlédnuto bude i k úrovni trenérské 
kvalifikace a platnosti trenérské licence zájemců. Konečný výběr proběhne až po uzavření termínu přihlášek a 
je plně v kompetenci TMK ČBaS. 
 
Stravování:  V těsné blízkosti haly je možnost stravování (kvalitní veganská restaurace).  
 
Vybavení: S sebou si prosím vezměte badmintonovou raketu a boty na badminton. Seminář bude sice probíhat 
převážně formou ukázek předváděných instruktorem a hráči, ale minimálně v pauzách mezi jednotlivými bloky 
by měl být prostor, abyste si některé věci vyzkoušeli samostatně.  
 
Prodlužování licencí: účastí na workshopu si můžete prodloužit platnost své trenérské licence. 
 
Přihlášky: prosím, registrujte se přímo na webu ČBaS (https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/271920),  
termín přihlášek je 30. 11. 2019.  
 
Ostatní: S případnými dotazy se na nás, prosím, obraťte e-mailem na adresu registrace@czechbadminton.cz, 
případně na telefonu +420 723 138 382 (M. Osičková).  
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