
  
 
 
Ve dnech od 19. – 25.08.2013 se konalo v SC Nymburk hlavní letní soustředění juniorské NR ČR 
s účastí níže jmenovaných hráčů.  
Juniorky:  Michaela Myšáková, Dominika Kurzová, Magdalena Lajdová, Denisa Šikalová , Dominika 
Budzelová, Monika Světničková, Michaela Fuchsová, Pavlína Krpatová, Tereza Švábíková 
Junioři:  Jiří Louda, Jan Hubáček, Lukáš Holub, Michal Hubáček, Adam Šářec, Jan Somerlík, Ondřej 
Klimeš, Jan Louda, Petr Beran 
Ostatní pozvání hráči se kvůli zdravotním důvodům museli ze soustředění omluvit. 
 
Bylo to první soustředění pod novým vedením juniorské NR ČR. Cílem bylo zjistit fyzickou i herní 
připravenost hráčů napříč kategoriemi před začátkem nové sezóny. Součástí bylo i testování 
(atletické testy, švihadlo). Výsledky jsou v samostatné tabulce. Trénovali jsme dvoufázově (9.30 -
12.00 a 15.00 -18.00/14:30 – 17:30). Tréninky byli většinou společné – výjimkou bylo atletické 
testování. Každé ráno od 7:00 byl společný ranní běh v délce 30 minut včetně následného 
protažení. Večer – regenerace a sauna (také 30 minut). V druhé části soustředění jsme sehrávali 
v odpolední fázi stále více zápasů. Vyvrcholením byl „turnaj světadílů“.  
 
Program soustředění:  
 
Pondělí (19.8.2013): 
 

Odpoledne (15:00 – 18:00):  

Rozběhání,  rozcvičení – vede Markéta 
Aktivace a výpad do stran/do předních rohu – pokyny na čísla nebo barvy (důraz na aktivaci – split 
jump/step) – 15‘ (Tomasz) 
Footwork – u postranní čáry (10 cvičení, 2 x každé/technika- rychlost, 10“-15“ práce/10“ pauza) 
Badminton - hra ve dvojicích na celém kurtu, herní cvičení na úderovou jistotu, pestrost – důraz na 
zahrávání míče v co nejvyšším bodě, vždy po nějakém čase herní „zápasová vsuvka“ a hra s nějakým 
handicapem, kombinace jsou zhruba 2-3‘, klasické pro úvod soustředění (klíry, dropy, atd.)  
Testování: švihadlo – počet dvojšvihů za 1‘ (výsledky jsou v tabulce) 
 
Uvolnění – jogging – 4‘ a následné protažení 
 
Večer (19:00 – 19:45)-posluchárna číslo 44 



Informace od hráčů samotných, jak proběhla letní příprava před soustředěním 
 

Večer (20:.00 – 20:30): 

Bazén, sauna  
 
Úterý (20.8.2013) 
 
Ráno (7:00-7:30) 

30 minut běh parkem/lesem ukončený protažením 
 
Dopoledne (9:30-12:00):  

Rozběhání (8 různých cvičení na délku 4 kurtů) a rozcvičení na švihadle – vede Markéta (8 cvičení) , 
závěr. 100x popředu/100 x pozadu/100 x pravá-levá střídavě/100 x skipink – vše bez přestávky a 
pokud možno bez chyby na švihadle  
Práce s raketou – Tomasz – 10‘ – střídání různých držení rakety, důraz na „loose“ and „tide“ – 
uvolněné a zpevněné držení 
Badminton – deblová cvičení ve dvojicích s důrazem na správné držení a bod odehrávání míče + 
práci nohou (různé drajvové kombinace) 

a) Hráči naproti sobě bez sítě mezi nimi 
b) Na kurtu přes sít‘ 

Celkem zhruba 40‘, na závěr zápasy: ½ kurtu – do 3 bodů – vítěz zůstává(počítá si vítězství) – hraje 
se na menším kurtu (od sítě po deblovou čáru) – celková doba hry je 10‘ 
Testování – švihadlo – 3’maximální počet přeskoků a zároveň počítat si chyby (výsledky jsou 
v tabulce) 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení 
 
 
Odpoledne(14:30 – 18:00) - rozdělení skupiny na holky a kluky, jedná skupina absolvuje atletické 

testování s Markétou na ovále, druhá je se mnou v hale(vždy po 90‘ je změna):  

Rozběhání (individuální) stejně jako rozcvičení, 
Shadow: přeběhy – přenášení míčků, 15“/15“, každé cvičení opakujeme 2x (do stran, zadní rohy, 
přední rohy, předo-zadní Fo strana, přední a zadní roh na Be polovině 
kurtu)…pauza…..pokračování: 3 hráči za sebou na středové čáře - na povel trenéra (barva nebo 
číslo) – obrana(2 rohy do strany na jeden krok), útok (naskočení ze středové čáry na jeden krok) 
nebo obrana/útok (4 rohy) 
Badminton – deblové, drajvové kombinace 2-1 ( s jedním/dvěma míči) – vždy zhruba 2‘ 
Zápasy: 2-1 na pozitivní body (jejich součet) – čas hry je 5‘, bez omezení – dva hráči jít hodně do 
útoku, samotný hráč - obrana , dle součtu bodů – fyzické cvičení (posilování) 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení  
 

Večer (19:00 – 19:45)-posluchárna číslo 44 

Informace hráčům o naší představě sezóny 2013/2014, termíny a počet soustředění, vrcholy – 
hlavní TOP turnaje sezóny, sledovací turnaje atd. 
 

 



Večer (20:.00 – 20:30): 

Bazén, sauna  
 
Středa (21.8.2013): 
 
Ráno (7:00-7:30) 

30 minut běh podél Labe směr na Poděbrady – protažení – a výklus zpět 
 
Dopoledne (9:30-12:00):  

Rozběhání  rozcvičení  – vede Markéta  - správná technika běhu (atletická abeceda) 
Rychlost/Sprinty z různých poloh na různé povely – 6x s nějakým bonusem za „ulití“  
Cvičení na žebřících – koordinace, dynamika – každé cvičení 3x – celkem asi 15 cvičení, cca 35‘  
Rozehrávka – zopakování drajvových cvičení, obrana smeče, různé kombinace 
Badminton – dokončení předních rohů – obrana krátkým úderem, na jeden krok (aktivace – výpad 
– správné postavení rakety) 

a) Nahrávač nahazuje míče před síti prudce směrem dolů 
b) Nahazovač stojí za síti 
c) Pracující hráč po obraně – přechod na sít‘ 

 
Vždy po 2 sériích/střídání, Fo a následně Be strana – počet míčku u nahazovače je 16-20 kusů 
Závěr – cvičení Markéty – krat‘asy u sítě – nahazovač pravidelně nahazuje do Fo a Be rohu – 3 hráči 
rotují a míjejí se, snaha udržet vysoké tempo 
 
Fyzická práce – „Korejský běh“ – opakování cvičení je 4 krát – doba práce 8‘(U19/ U17 chlapci), 
7‘(U15 chlapci a U19/U17 dívky), 6‘ (U15 dívky) 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení 
 
Odpoledne(15:00 – 18:00)  

Rozběhání a rozcvičení – Markéta (badmintonová cvičení – nahazování s míčky – rovnovážná 
cvičení) 
Práce nohou ve dvojicích – okolo sebe atd. 
Badminton – sparingové zápasy ve skupinách do 11 bodů ve dvouhře, každý s každým ve skupině a 
pak ještě mezi jednotlivým umístěním ve skupinách, výsledky všech zápasů u trenéra 
Testování: švihadlo – pyramida – dvojšvihy – 20/30/40/50/40/30/20 – počet chyb – pokusů 
potřebných na zvládnutí všech dvojšvihů 
 
Stabilizace – prvních 8 cvičení: 40“/15“ a dvě kola – celkem 30‘ 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení  
 
Večer (20:.00 – 20:30): 

Bazén, sauna  
 
Čtvrtek (22.8.2013) 
 
Ráno (7:00-7:30) 



30 minut běh parkem/lesem ukončený protažením 

 
Dopoledne (9:30-12:00):  

Rozběhání  rozcvičení  – vede Tomasz – „body“ badminton, rozběhání s raketami/žonglování atd. 
Ukončení – různé přeskoky raket – na místě 
Rozehrávka – hodně cvičení na vysokou obranu smeče 
Badminton – zadní rohy – vede Markéta – zdůraznění sekaných úderů z Fo strany  

a) Pracující z místa zahrává úder 
b) S následným pohybem po úhlopříčce 
c) Nepravidelně „varianta b“- přechod na sít‘ 

 
Vždy po 2‘ práce, pak střídání úlohy – cíl – bod zahrání míče, postavení rakety a udržení míče ve hře 
– útočný úder 
 
Fyzická práce – Švihadlo – 5‘ práce – říkám, co skáčou – změny jsou různé – každých 30“ 
 
Uvolnění -  jogging – 3‘-4‘ a následné protažení 
 
Odpoledne(16:30 – 17:30)  

Bazén – regenerace a plavání pod vedením Markéty 
 
Večer (20:15 – 21:00): 

Badminton – individuální nácvik krátkého podání a příjmu(15‘). Následně práce na individuální 
chybě/nedostatku – zvolit úder/pohyb a cvičení (15‘). Pak se vystřídat s partnere. Úkol – odevzdat 
trenérům popis cvičení i herní situace – úderu atd., na čem hráči individuálně pracovali. 
 
Večer (19:30 – 20:00): 

Bazén, sauna  
 
Pátek (23.8.2013) 
 
Ráno (7:00-7:30) 

30 minut běh podel Labe směr na Poděbrady – protažení – a výklus zpět 
 
Dopoledne (9:30-12:00):  

Rozběhání  rozcvičení  – vede Markéta – míčky na zemi – různá slalomová a odrazová cvičení a 
následný stretchink u žebřin 
Dynamika – práce nohou na žebřících, 15 cvičení – 3 série opakování každého – 15“/15“ 
Rozehrávka – hodně cvičení na vysokou a krátkou obranu smeče 
Badminton – zadní rohy – vede Markéta – zdůraznění sekaných úderů z Be strany (reverse slice) 

a) Pracující z místa zahrává úder 
b) S následným pohybem po úhlopříčce 
c) Nepravidelně „varianta b“- přechod na sít‘ 
d) S prudší křivkou od nahrávače 

 
Vždy po 2‘ práce, pak střídání úlohy – cíl – bod zahrání míče, postavení rakety a udržení míče ve hře 
– útočný úder 



Fyzická práce – „Shadow“ – ukazuji s lavičky do různých rohů, hráči opakují pohyb na jeden krok – 
důraz včas připravit raketu nahoru – postupné přidávaní dalších rohů – celkem 12x opakování  
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení 
 
Odpoledne(15:00 – 18:00)  

Rozběhání a rozcvičení – individuální 
Badminton – sparingové zápasy , hraje se celý zápas do 21 bodů, - hlavně párové disciplíny, 
výsledky všechny jsou u mě 
 
Stabilizace – dalších 8 cvičení: 40“/15“ a dvě kola – celkem 30‘ 
 
Uvolnění -  jogging – 3‘-4‘ a následné protažení 
 
Večer (19:30 – 20:00): 

Bazén, sauna  
 
Večer (20:15 – 21:00)-posluchárna číslo 44 

Informace hráčům a vysvětlení: nominační kritéria pro sezónu 2013/2014, tréninkové deníky, 
povinností – co mají poslat – tréninkový plán a plán soutěží, vysvětlení :jak si připravit individuální 
trénink (volba cvičení, popis atd) 
 
Sobota (24.8.2013) 
 

Ráno (6:45 -7:15) 

30 minut běh parkem/lesem ukončený protažením 
 

Dopoledne (9:30-12:00):  

Rozběhání  - pyramida – od čísla 8 s cvičením (4 x dřep výskok) mezi jednotlivými běžeckými cviky 
Rychlostně/vytrvalostní práce – „morální“trénink“ na krev  - čáry(dobíhání lajn) 
Počet cvičení – 6 + 3 odrazová, počet opakování – 4x každé (odrazové 2x), jdeme individuálně 
nadoraz – dobrá technika v individuálně maximální rychlostí 
Rozehrávka – volná drajvová 
Badminton – multi feeding – 12-16 míčků – naskočení a smeč s přechodem na sít‘ – 2-4 série na 
každou stranu 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení, velmi dobrý stretchink 
 
Odpoledne(15:00 – 18:00)  

Kempový turnaj „reprezentantu světadílů“. Turnaj družstev – výsledky u mě. První dvě kola. 
 
Večer (18:30 – 19:00): 

Bazén, sauna  
 
Večer (19:15-19:45)-tělocvična 

 
Vysvětlení úkolů do příštího soustředění. Zvládnout: 



a) Nahrávání z ruky v počtu 16-20 míčků (multifeeding) 
b) Kvalita krátkého podání a jeho příjmu (se z hora) 
c) Včas příprava rakety na horu a zahrávání míčku v co nejvyšším bodu 
d) Zvládnutí 100 dvojšvihů resp.1‘ skákání dvojšvihů bez přerušení 

To jsou úkoly k nácviku do příštího soustředění. Tréninky zapisovat od této chvíle do tréninkových 
deníků. 
 
Neděle (25.8.2013) 
 

Dopoledne (8:30-11:30):  

Rozběhání  - každý hráč ukazuje jedno cvičení, stejně je tomu tak u rozcvičení 
Rozehrávka: volná, základní úderové/singlové kombinace 
Badminton: vyzkoušení krátkého podání a jeho příjmu (z hlediska úkolů do příštího soustřední) 
Vysvětlení Beckhendu – drop a klír a následné vyzkoušení spolu s nahráváním míčků formou multi-
feeding 
Dohrávání závěrečného – 3 kola turnaje „světadílů“ a vyhlášení výsledků 
 
Stabilizace číslo „3“– dalších 8 cvičení: 30“/10“resp.20“/0“(změna cvičení bez přestávky) -dvě kola – 
celkem 15‘ 
 
Uvolnění – jogging – 3‘-4‘ a následné protažení, velmi dobrý stretchink 
 

                        
 

                          


