
Technický camp II - tréninkový program 

pátek 7. dubna
I. fáze
16:30-18:00
badminton – herní příprava 
téma: pohyb do střední části kurtu a zahrávání úderů ve střední části kurtu (drajv a sticksmeč)
cíl: začít vnímat nutnost rychlé přípravy rakety a kontroly nad údery ve střední části kurtu

warm-up – 30 min 
rozběhání (hra na pašeráky)
dynamický strečink
rychlostní cvičení (kámen-nůžky-papír)
rozehrávka 

hlavní část – 60 min 
1) pohyb do střední části kurtu 
procvičení split-stepu a rytmu pohybu (pohyb pro drajv a naskočení se shazováním míčku)

2) cvičení techniky drajvů a kontroly míče
cíl: pochopit rozdíl mezi kontrolovaným a silovým úderem, včasná příprava rakety

drajvy po čáře s rozdílnou razancí (vedoucí + "zrcadlo")
drajvy do "osmičky"
drajvy a přechod dopředu a dozadu v rámci poloviny

3) cvičení technicky sticksmeče
cíl: uvést techniku sticksmeče s důrazem na krátké a rychlé provedení švihu

multifeeding pro stick smeč – nejprve z místa, pak s pohybem od středu kurtu

zpětná vazba: i přes avizované téma campu je pro mnohé technika sticksmeče novinkou, převládá 
odehrávání s dlouhým došvihem

II. fáze
18:10-18:50
kondice – balanční cvičení + strečink 
téma: dynamické i statické cvičení s důrazem na držení těla a rovnováhu
cíl: seznámit hráče se způsoby posílení hlubokého stabilizačního systému s důrazem na kvalitu 
provedení jednotlivých cviků

1) dynamická část – 10 min 
varianty na angličák – cíl – zpevnění a držení těla ve spodní pozici, dynamický výskok 
klasická angličák 
široký dopad a výskok
1 ruka 



s rotací o 360 stupňů
1 noha
práce nohou ve spodní poloze a na signál výskok

2) statická část – 15 min 
cvičení ve dvojicích, tři pozice, vždy 1x s otevřenýma a 1x se zavřenýma očima

2) strečink – cviky s opakováním, 20 s ve výdrži 

zpětná vazba: rozdílná úroveň zpevnění, zdůrazňovat pozici ramen a správné dýchání 

20:00-21:00
teorie

– pojetí sportovní přípravy jako všestranného procesu trénink → regenerace → životospráva 
→ psychika

– dotazník ohledně životosprávy a stravování + diskuse na dané téma 

zpětná vazba: hráči mají dobré povědomí o tom, co je zdravá výživa a strava sportovce, otázkou 
ale, nakolik se protíná s realitou; velké množství hráčů vrací/nejí obědy ve školních jídelnách => 
pocit hladu na tréninku, pocit ospalosti... 

sobota 8. dubna
I. fáze
9:30-11:30 
badminton – herní příprava 
téma: technika sticksmeče a umístění útoku
cíl: upevnění správné techniky sticksmeče a ocenění křivky a směru na úkor razance 

warm-up – 30 min 
rozběhání + pohybová hra – na lovce
házecí cvičení – přihrávání se čtyřmi házenkářskými míči
rozehrávka

hlavní část – 60 min 
1) nácvik pohybu (převážně) ve střední části kurtu 
motivace: včerejší zápas Jana Loudy proti dánskému soupeři => počet vybíhaných rohů se odvíjí od 
počtu úderů v jednotlivých výměnách 1. setu (21:19 pro Loudu)

2) multifeeding: sticksmeče na terč 
procvičení techniky sticksmeče (kolečko 3-4 hráči na kurtu)
nastřelování – soutěž v umisťování sticksmečů (branka ze tří tub)

závěrečná část – 20 min 
zápasy na deblový box, systém – liga  

zpětná vazba: v nácviku jsou hráči schopni zkrátit nápřah i došvih, jakmile dojde na zápasové 
cvičení nebo soutěž na body, "zapomínají"  se soustředit na správnou techniku pohybu i úderů 



14:00-15:15
teorie

– diskuse o tom, co obnáší účast na velké akci a příprava
– sledování zápasů ČR vs. Norsko na MEJ U19 (mix a dvouhry) s komentováním zajímavých 

situací (jak se hráči rozcvičují, volba prvních úderů, postavení hráče a hráčky při prvních 
třech míčích a pokrytí kurtu, apod.)

zpětná vazba: hráči získali povědomí o síle českého juniorského badmintonu, fandili starším 
spoluhráčům, ale nemají ještě trpělivost pro delší sledování videa 

II. fáze
15:30-17:30
badminton – herní příprava 
téma: technika smeče a sticksmeče
cíl: porovnat techniku plné smeče se sticksmečí a pochopit princip postupného zkracování nápřahů 
při pohybu vpřed 

warm-up – 30 min 
"opičí dráha" – žebřík a koordinační cvičení s míči, starty výpady k metám, slalomy, přeskakování 
tub
rozehrávka 

hlavní část – 60 min 
1) nácvik pohybu s důrazem na zrychlení a zpomalení
footwork: sticksmeč + následný drajv; smeč a přechod do střední části kurtu; smeč → sticksmeč → 
síť 

cíl: pochopit význam zrychlení a zpomalení, split-step

2) nácvik útočných úderů
multifeeding, cvičení: 
rychlá práce s raketou – nahození do 4 pozic (sticksmeč F, B, útočný drajv F, B) 
plná smeč – technika se zapojením přeskoku, zdůraznění koncentrace síly do krátkého okamžiku 
kontaktu s míčem 
postupný útok: plná smeč → sticksmeč → drajv nebo zakončení na síti 

závěrečná část – 20 min 
zápasy: čtyřhry do 7 bodů každý s každým 

zpětná vazba: množství chyb v zápasech plyne z velkých nápřahů a došvihů ve střední a přední části  
kurtu → přenést procvičovanou techniku do zápasů + dávat zpětnou vazbu, proč se tyto chyby 
stávají

III. fáze
17:45-18:30
kondice – stabilizační trénink + kompenzační cvičení 
téma: cvičení s vahou vlastního těla zaměřené na "core", důsledný strečink
cíl: naučit se správně držet tělo a dýchat při provádění cvičení 



1) cvičení ve výchozí poloze vzpor na předloktí 
variace na "prkno" (plank) – s "cestováním", zvedání rukou a nohou, široké postavení, side plank, 
"pavouk"

2) cvičení na břicho – výdrž dohromady 2,5 min (3 série)
výdrž → rotace → práce levou nohou → práce pravou nohou → výdrž s poklepáváním

3) cvičení na ruce – "kliková série"
(6 kliků + mezivýdrž v nestabilní pozici) 2x4 série (cca 40 s série, 15-20 s pauza)

4) stoj na 1 noze se zavřenýma očima – 2x2 min 

5) strečink – cviky s opakováním, 20 s ve výdrži

zpětná vazba: velké rozdíly ve výdrži a kvalitě základní pozice pro plank; nejtěžší se ukázala série 
cviků na ruce

večerní program 
20:00-21:00 – teorie 

– přednáška – trénink v Asii, co obnáší trénink pro vrcholový badminton, porovnání Evropa 
vs. Asie a naše možnosti

– co je potřeba dělat pro nominaci na ME U15, dostat se do výběru U17 či národního týmu

zpětná vazba: hráči byli po celém dni už trochu unavení; pozornost nebyla úplně soustředěná

neděle 9. dubna

I. fáze – 9:30-11:30
badminton – herní příprava 
téma: útok ve čtyřhře a rotace hráčů, přechod na síť ze zadní části kurtu
cíl: pochopit taktický kontext procvičovaných úderů pro párové disciplíny a cvičit spolupráci v páru

warm-up – 30 min 
rozběhání s raketou a míčkem – různá cvičení na "okruhu" kolem tělocvičny
driblinková "hra o přežití"
rozehrávka

hlavní část – 60 min 
práce ve trojicích – rotace útočícího páru
- rotace po dvou drajvech (rozlišovat prudký a umístěný úder)
- rotace po smeči a následné drajvové obraně
- stejné cvičení s možností krátké obrany (hráči nerotují)
- přidání obrany křížem

závěrečná část – 30 min 
soutěž "o službu" – na 5 kurtech krátké a dlouhé podání na terče

zpětná vazba: při přidání taktického úkolu významně klesá soustředění na provedení úderů 


