VIZE 2020
Jak zůstat konkurenceschopní v
našem badmintonu do budoucna s
Evropou

Evropa / Svět dnes - charakteristika
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Obrovský narůst sportovní konkurence (podívejme se jen na kvalitu kvalifikací napříč
evropskými turnaji různých kategorií)
Nárůst množství turnajů od juniorské (24 BEJC pro rok 2014-2015) po seniorskou kategorií
Nárůst kvality a množství hráčů objevujících se na světovém/evropském žebříčku (1921 –
dvouhra muži BWF/ 1063 – dvouhra žen BWF ze dne 22.5.2014)
Sportovní zabezpečení a zázemí přípravy nejen v rámci národních center, kvalita přípravy
v nich, trenérské zajištění
Jasné vybudování struktury tréninkové práce napříč kategoriemi od juniorů až po kategorií
seniorů
Perspektiva sportovního růstu pokud se hráč rozhodne obětovat určitou etapu svého života
badmintonu v rámci svého státu
Kvalita oddílové práce, kde v některých státech silné kluby nahrazují určitá „národní centra“
Maximální skloubení a podřízení určité etapy života badmintonu a školskému vzdělání, na nic
dalšího ale v dnešní konkurenci nezbývá čas
Budování optimálních podmínek k tomu, aby hráči našli u sebe „doma“ optimální možností
dlouhodobého sportovního rozvoje
Dlouhodobá a cílevědomá práce na párových disciplínách a vytvoření jasného mínění, že i
tyto disciplíny jsou plnohodnotnou a velmi důležitou součástí práce na badmintonovém
mistrovství. Dnes v družstvech mnohdy zásadní veličinou rozhodující o vítězství v utkání

Realita v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuální sport – individuální příprava – hledání individuálních cest
Naší nejlepší (dospělí) roztříštění a trénující po celé Evropě
Naše konkurenceschopnost z mezinárodního hlediska – dvouhry ještě ano, párové
disciplíny stěží
Kategorie dospělých muži: DVOUHRA (umístění na světovém žebříčku): Petr
Koukal (68), Jan Fröhlich (74), Pavel Florián (178), Ludík Milan (185)
Kategorie dospělých ženy: DVOUHRA : Kristina Gavnholt (28), Zuzana Pavelkova(
105), Lucie Černá (122), Kateřina Tomalová (156)
ČTYŘHRA : Kateřina Tomalová (99),Šárka Křížková (99)
MIX : Jakub Bittman (73), Alžběta Bášová (73)
Naší nejlepší junioři trénující v různých klubech v ČR (nemáme ani jednu výraznou
reprezentační dvojici trénující ve stejném klubu od U15 do U19 – čtyřhra/mix)
Kategorie juniorů: DVOUHRA: Adam Mendrek (30. místo)

Nejvýraznější výsledky juniorů v
sezóně 2013-2014
•

Nejvýraznější výsledky juniorů v sezóně 2013/2014 – EBC junior circuit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. místo MMJ Slovensko
2. místo MMJ Chorvatsko
3. místo MMJ ČR
3. místo MMJ Itálie
3. místo MMJ ČR
1. místo Suisse Open
1. místo Suisse Open
2. místo Suisse Open
3. místo Suisse Open
3. místo Suisse Open

Adam Mendrek, Adam Mendrek/Ch.Seineen (Holandsko)
Jiří Louda/Magdaléna Lajdová (mix)
Jaromír Janáček (dvouhra)
Adam Mendrek (dvouhra)
Jiří Louda/Jan Hubáček (čtyřhra)
Petr Beran (U15)
Petr Beran/Jan Louda (U15)
Jan Louda (U15)
Tereza Švábíková/Michaela Fuchsová (U15)
Petr Beran/Michaela Fuchsová (U15)

Nejvýraznější výsledky juniorů v
sezóně 2013-2014
ME, MS – výsledky z vrcholných akcí v sezóně
•
•
•
•

3. místo ME U15
3. místo ME U15
9. místo ME U17
17. místo ME U17

•

17. místo MSJ Thajsko

•

17. místo MSJ Malajsie
2014

Petr Beran/Jan Louda (U15) - čtyřhra
Petr Beran (U15) – dvouhra
Michal Hubáček / Monika Světničková (smíšená čtyřhra)
Magdaléna Lajdová / Denisa Šikalová (čtyřhra dívek), Jan
Somerlík/Denisa Šikalová (smíšená čtyřhra)
Adam Mendrek (dvouhra kluků), Magdaléna Lajdová /Denisa
Šikalová (čtyřhra dívek) - říjen 2013
Magdaléna Lajdová / Monika Světničková (čtyřhra dívek) – duben

Jak dál?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cesta silných a profesionálních klubů (země Japonsko) – máme je? (Český
Krumlov?)
- kvalitní hráči a sparingpartneři napříč kategoriemi, pozitivní příklady
- profesionální trenérské vedení
- tradice a sportovní zázemí klubu (hala, vnímání a postavení sportu ve
městě, možnost skloubení studia/vzdělání se sportem atd.)
- cesta nekončí bránami získáním titulu „Mistra ČR“
Cesta kvalitních regionálních středisek ( Německo vs. naše zkušenost resp.
tradice)
Cesta NSC (postupně budovaných – dnešní trend Evropy)
- pro dospělé
- pro juniory
- smíšené

Rozhodnutí KOHO?
• Svazu (všech významných/rozhodujících členů ve
vedení) a jeho vize, kudy vede cesta ke kvalitnímu
tréninkovému procesu
• Trenérů (ztotožnit se a podporovat tuto myšlenku)
• Hráčů, kteří chtějí a jsou schopni obětovat určitou část
své životní etapy k dosažení co možná nejvyšší
sportovní výkonností v badmintonu
• Rodičů (pokud by se jednalo o skloubení studia s
badmintonem v juniorském věku, tím že budou této
myšlence věřit)

Je to možné i u nás……jsem
přesvědčen, že ANO
•

•
•
•
•
•
•
•

Svaz je garantem dlouhodobého cíle snahy o vybudování, stanovení
pravidel a možností nabídnout nejtalentovanějším hráčům rozvíjet,
zdokonalovat sportovní umění
Má zásadní úlohu v rámci financování projektu z pohledu zajištění:
haly (tréninkových hodin)
profesionálního trenérského vedení (se zázemím pro trenéra/y NR)
Míčů
a v ideální fázi i regeneračního zajištění a případné pomoci v zajištění
ubytování (v druhé fázi – hlavně z pohledu mladých hráčů)
V konečné fázi se jedná o každodenní tréninkový cyklus v rámci NSC,
kterému by měly předcházet dílčí kroky
(určitým vzorem může být/je fungování NSC v Rakousku pro ÖBV)

Pro KOHO
•
•
•
•
•
•
•

•

V konečné fázi by generace našich dnešních U13/U15 měla vědět, že pro ni při přechodu do
kategorie dospělých bude mít ČBaS plně funkční NSC
V ideálním stavu už v dalším OC 2016-2020 by bylo ideální vést přípravu rámci společné
přípravy v centru
Pro nejtalentovanější hráče z U19 a dospělou reprezentací
Maximální počet hráčů omezen počtem kurtů a splněním pravidel zařazení do NSC
Místo vybrané s maximální možností spojení případného dalšího (VŠ) studia se sportem –
reálně nevidím jinou možnost než PRAHU
S prvními kroky začít už co nejdříve – tréninky od 1.1.2015 v pravidelných kratších cyklech (23 denní 2 fázové tréninky) kde budou pozývání konkrétní hráči včetně využívaní kvalitního
sparingu
Hlavní důraz na párové disciplíny a sehrávání dvojic z pohledu vrcholu soutěžní sezóny (ME
U19 v Polsku – pro juniory)
Pokud bych měl uvést konkrétní jména, pro koho by mělo přijít oslovení s nabídkou účastí v
těchto trénincích, jsou to zcela určitě hráči výběru šírší NR ČR dospělých, kteří jsou v ČR :
Tomalová, Černá, Kopřiva, Florián, Janáček, Mendrek a zcela určitě bych nezapomněl i
„dánskou větev“: Pavelková, Bášová, Bitman, Ludík, Zevl. Reálně si ale dovedu představit, že
v prvních dvou letech se ne všichni rozhodnou změnit své působiště – a proto v úvahu by
měla přijít i generace hráčů, kteří chtějí jít do mezinárodního badmintonu (Louda, Hubáček J.
a další.

Za CO?
• Finanční zdroje se musejí dlouhodobě hledat ve spolupráci s
marketingovou komisí nicméně i v stávajícím rozpočtu lze
vyčlenit částku z:
• Program V (zde je ta priorita – na co dát peníze?) cca 800 000
- 1000 000;- Kč
• ČOV – cílená podpora mladých hráčů (300 000;- Kč – 500 000;Kč) – zdroj odvodu ze sázek a hazardu
• Program talentované mládeže – navrácením určité části
prostředků zpět do 3.pílíře z RSC (10%) – 180 000;• Myslím, že pro rok 2015 by už šlo v prvním kroku s částkou
kolem 1000 000;- Kč počítat

Modelový příklad
• Modelový příklad odhadu nákladů na zřízení
Národního sportovního centra. Odhadované
náklady na činnost centra se pohybovaly
kolem částky 3 mil. Kč. S tím, že by hráč
měsíčně hradil částku přibližně 10 tis. Kč za
ubytování a stravu. Předběžné náklady NSC
viz. tabulka níže (počítáno s 16-ti hráči):

Tabulka NSC
Hala

1 314 tis.

600,- Kč x 6 hod x 365 dní

Trenér

1 200 tis.

50 000,- Kč x 2 trenéři x 12 měsíců

Míčky

120 tis.

400,- Kč x 300 tub

Regenerace

192 tis.

1 000,- Kč x 16 hráčů x 12 měsíců

celkem

2 826 tis. Kč

