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Obecné metodické zásady pro týdenní mikrocyklus (7 dnů) v období července a srpna 

 počty specializovaných tréninkových jednotek na fyzickou přípravu:  

o U17: alespoň 3x (při celkovém počtu 7/8 tréninkových jednotek), z toho 2x atletika  

a 1x posilovna „zpevnění“ 

o U19: alespoň 4x (při celkovém počtu 8/10 tréninkových jednotek), z toho 2x atletika  

a 2x posilovna (1x „síla“, 1x „zpevnění“) 

o Dospělí: alespoň 5x (při celkovém počtu 10/14 tréninkových jednotek), z toho alespoň 

2x posilovna – stroje (případně v kombinaci) 

 

 kvalita v každé tréninkové jednotce: vizualizace před cvičeními, koncentrace, potřebná 

intenzita, využívání kontroly tepu (sporttester), správná technika, poctivost provedení 

 

 buďte kreativní při přípravě tréninkových jednotek a využívejte možnosti svého okolí (běhání 

v písku, sprinty do kopce, vybíhání schodů, atletický ovál, vybavení posilovny atd.) 

 

 badmintonovou tréninkovou jednotku případně doplňujte o fyzickou přípravu takto:  

o cvičení na rozvoj rychlosti/dynamiky/reakce – zařazujeme na úvod tréninkové jednotky 

o cvičení na rozvoj vytrvalosti/koordinace – zařazujeme na závěr tréninkové jednotky     

 

 zohlednit specifika: 

o badmintonu: Sport složený z krátkých intenzivních úseků, které se opakují po delší 

dobu. Kondiční trénink musí vycházet z tohoto specifika a přizpůsobit tomu svůj obsah.  

o disciplíny: Hráč ve dvouhře potřebuje více vytrvalosti, méně síly než hráč ve čtyřhře. 

Hráč v párových disciplínách naopak více rychlosti a výbušnosti, méně vytrvalosti než 

ve dvouhře. 

o jednotlivce: Kondici jednotlivce ovlivňuje řada faktorů: dědičné faktory a dispozice, věk, 

úroveň tréninku a fyzické připravenosti, přístup k tréninku, strava a životní styl, spánek 

a regenerace, sociální podmínky/možnosti, nemoci a zranění atd. 

 

Doporučené spektrum kondičních tréninkových jednotek  

Obecně Hlavní náplň Hráč U17 Hráč U19 Dospělý hráč 

Posilování 
„síla“  

Stroje NE ANO ANO 

 Stroje + spinning NE ANO ANO 

 Spinning / stepper / běhátko  ANO ANO ANO 

 Stroje + core NE ANO ANO 

Posilování 
„zpevnění“  

TRX ANO ANO ANO 

 Kruhový trénink ANO ANO ANO 

 Posilování s vlastní vahou 
(příp. odporové gumy, 
medicinbal atd.) 

ANO NE NE 

 Agility / core (využití 
balančních pomůcek) 

ANO ANO ANO 

Atletika Obratnost v rychlosti (žebřík, 
vějiře. polohové starty atd.)  

ANO ANO ANO 

 Intervalové sprinty ANO ANO ANO 

 Odrazy (příp. schody) ANO ANO ANO 

 Fartlek / intervalový běh ANO ANO ANO 

 Švihadlo  ANO ANO ANO 

 Ostatní (medicinbal, odhody, 
švihání těžší raketou atd.) 

ANO ANO ANO 
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Jak si sestavit tréninkový plán? 

1. Připravte si plán turnajů na následující období (ideálně jeden rok, tj. do června 2019). 

Doporučený počet turnajů na období: 15 – 20.  

 

2. Ohodnoťte si turnaje – 3 přípravný, 2 důležitý, 1 vrchol. V období jednoho roku doporučujeme 

nejvýše tři období s vrcholem. 

 

3. Podle zhodnocených turnajů si naplánujte jednotlivá období. Období se mohou v průběhu 

měsíce prolínat, délka jednotlivých období je individuální. Příklad:  

o Červenec – přípravné (4 týdny) 

o Srpen – přípravné (1 týden), předturnajové (3 týdny) 

o Září – turnajové, první vrchol (4 týdny) 

o Říjen – přechodné (2 týdny) a předturnajové (2 týdny) 

o Listopad – předturnajové (1 týden) a turnajové (3 týdny) 

o Prosinec – přechodné (2 týdny) a přípravné (2 týdny)  

o Leden – přípravné (2 týdny) a předturnajové (2 týdny) 

o Únor – turnajové, druhý vrchol (4 týdny) 

o Březen – předturnajové (2 týdny), turnajové (2 týdny) 

o Duben – přechodné (2 týdny), přípravné (2 týdny) 

o Květen – předturnajové (3 týdny), turnajové (1 týden) 

o Červen – turnajové (2 týdny), přechodné (2 týdny)       

 

Pozor! Model „v létě je přípravné období a potom jedu turnaje až do května a v červnu je volno“ 

je z mnoha důvodů chybný – nerozehranost v průběhu podzimu, jarní únava, nezaměření se na 

vrcholy atd. 

 

Hráči by měli „volno, přípravu a turnaje“ kombinovat v průběhu celého roku! Doporučený rozsah 

volných dnů 75 – 100 dnů dle věku, zatížení a individuálních potřeb (52 týdnů do roka a 1 volný 

den v každém týdnu = 52 volných dnů; nad to zejména volné dny ve větším počtu  

za sebou, např. po turnajové zátěži či v přechodném období) 

 

4. Podle jednotlivých období a vrcholů si naplánujte svou přípravu, dle níže uvedených 

doporučení:  

o Přechodné období: hlavní zaměření na relaxace, psychickou i fyzickou, nespecifické 

(libovolné, dle potřeb) zatížení, aktivní odpočinek, objem i intenzita tréninkových 

jednotek je nízká, často úplný odpočinek od badmintonu 

o Přípravné období: hlavní zaměření směřuje ke zvýšení výkonnosti, tréninkové jednotky 

jsou zpravidla delší a méně intenzivní; nicméně nadále je třeba zachovávat jejich 

pestrost  

o Předturnajové období: hlavní zaměření na vyladění sportovní formy, nižší objem  

a naopak vyšší intenzita/kvalita tréninkového zatížení (přípravné turnaje)  

o Turnajové období: zaměření na dosažení maximálních výkonů, hlavní pozornost 

věnována optimální přípravě na turnaje, resp. udržení a opakované vyladění sportovní 

formy. Specifické zatížení (speciální příprava), velmi důležitá rovněž psychická 

připravenost. 

o Příprava se zaměřením na badminton: 

 Vyberte si hlavní disciplínu a specializujte se. Případná druhá disciplína je 

doplňková. Trénink doplňkové disciplíny ubírá trénink té hlavní.   

 Přechodné, přípravné období a částečně předturnajové období:  

 ucelená příprava s konkrétním zaměřením (zpravidla 4 – 6 týdnů);  

 „velká témata“ např. údery v přední části kurtu, údery ve střední části 

kurtu, údery v zadní části kurtu, pohyb po kurtu, příprava rakety  

na úder, úderové křivky, tempo hry, obrana, útok, taktická cvičení, 

sehrávání párů, standardní situace atd.;  
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 dle jednotlivých období (přechodné, přípravné a předturnajové) se 

mění intenzita zatížení a prodlužuje se odpočinek mezi cvičeními  

 Předturnajové a turnajové období: zaměření se na hru (herní kombinace, hra 

s úkoly atd.) a tréninkové zápasy 

 

Přehled vzorových tréninkových jednotek v systému XPS 

 Tři úrovně (dle předpokládané fyzické připravenosti): 

o Úroveň 1: především hráči U17 

o Úroveň 2: především hráči U19 a dospělé hráčky 

o Úroveň 3: dospělí hráči 

Pokud je hráč dostatečně fyzicky připraven, může zamířit o úroveň výše. Podstatná je vysoká 

kvalita a potřebná intenzita provádění, nikoliv minutový či jiný objem. 

 

 Tři období:  

o Přípravné období  

o Předturnajové období  

o Turnajové období  

 

 Kondiční příprava se neobejde bez potřebných pomůcek:  

o žebřík – doporučujeme alespoň 6m, využíván na všech úrovních 

o odporová guma (thera-band) – využívaná spolu s činkami jednoručkami na úrovni 1 

jako vhodný doplněk posilování vlastní vahou 

o švihadlo, využíváno na všech úrovních  

o aplikace „intervaly“ – mobilní aplikace, která umožní nastavení jakéhokoliv intervalu 

(potřebné pro atletické tréninkové jednotky), využívána na všech úrovních 

o sporttester – většině reprezentantů jsme zapůjčili, velmi doporučujeme pro objektivní 

kontrolu zatížení a zkvalitnění tréninkového procesu, využíván na všech úrovních 

o TRX, balanční podložky (BOSU) atd. – pokládáme za standardní vybavení posiloven 

 

 
 

V XPS najdete připravené programy v pravém sloupci kalendáře - „programy“, adresář 

„kondiční příprava“ a „přípravné období.“ 
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 V softwaru XPS jsou připraveny tréninkové plány pro každou úroveň dle konkrétních parametrů: 

o čtyři týdenní mikrocykly v přípravném období, 

o doporučená skladba tréninkových jednotek v mikrocyklu v závislosti na věku (kategorie 

U17/U19/dospělý), 

o úroveň připravenosti (úroveň 1-2-3), 

o celkem bylo připraveno:  

 16 tréninkových jednotek pro základní úroveň 1 

 20 tréninkových jednotek pro střední úroveň 2 

 22 tréninkových jednotek pro nejvyšší úroveň 3 

o Ke každé tréninkové jednotce je připraven popisek: 

 Obecný popisek v poznámce: úroveň + co si vzít s sebou na tréninkovou 

jednotku;  

 cvičení jsou doplněny popisným komentářem pod konkrétním cvičením  

  

 Tréninkové jednotky budou dále v případě pozitivního ohlasu a zájmu doplňovány 

(předturnajové a turnajové období) 

 

 Kondiční přípravu si můžete snadno sestavit. Do svého tréninkového plánu v XPS si přetažením 

vyberete celý připravený kondiční program na období čtyř týdnů: 

o tréninkové jednotky jsou nastaveny vždy na 12:00, upravte si čas dle svých potřeb, 

o stejně tak můžete jednotky přesouvat v průběhu týdne – doporučuje se zachovat 

střídání posilovny a jiných tréninkových jednotek  

o každá tréninková jednotka je spojena s formulářem z důvodu zpětné vazby: 

 vyplňte intenzitu tréninkové jednotky (1 - nejlehčí trénink, 10 – nejtěžší trénink). 

 případně doplňte slovní hodnocení (k průběhu jednotky, náročnosti, 

jednotlivých cvičením apod.)    

o současně s kondiční přípravou se předpokládá badmintonová příprava na denní bázi, 

o doplnění o další fyzické tréninky doporučujeme v souladu se zaslaným plánem; 

nedoporučujeme brzké ranní tréninkové jednotky, pouze pro případnou aktivaci (např. 

krátké vyklusání, protažení, ledová sprcha apod.).  

o badmintonové tréninkové jednotky je vhodné doplňovat o kondiční prvky (kruhový 

trénink, švihadlo, odrazová/rychlostní cvičení, cvičení na postřeh apod.) 

 

 Všechny tréninkové jednotky absolvuj v co nejvyšší kvalitě/intenzitě/koncentraci. Raději jednu 

jednotku v týdnu vynech, než abys další 3-4 dny absolvoval v únavě a z povinnosti. Každý má 

svou motivaci, víš, proč badminton hraješ a proč trénuješ.  

 

 

Zásady pro týdenní mikrocyklus 

 Alespoň 1 den v týdnu zcela volný (psychický i fyzický relax)! 

 

 I v přípravném období kombinujte intenzitu a délku zatížení v průběhu cyklu: 

o např. 2x kratší a intenzivní tréninková jednotka,  

o 3x střední délka i intenzita,  

o 4x delší tréninková jednotka v nižší intenzitě 

Je zásadní chybou, která nepřináší požadovaný optimální nárůst výkonnosti, pokud všechny 

tréninkové jednotky v jednom týdnu trvají typicky 120 minut a mají přibližně stejný průběh  

i zatížení, postrádají potřebné nasazení.  

Intenzita, zatížení a počet tréninkových jednotek by se měly měnit v každém mikrocyklu, vysoká 

kvalita provedení by měla být neměnná. 

 Alespoň 1x týdně fyzioterapie/masáž + každodenní relaxace (dostatečný spánek, roller, 

studená sprcha atd.) 
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 Komplexnost přípravy v každém mikrocyklu: badminton + kondiční příprava + taktická příprava 

(zejm. videorozbory) + regenerace + správné stravování + mentální příprava = dobrá 

připravenost na výkon) 

 

Příklad přípravy na červenec a srpen (s prvním vrcholem v polovině září) 

Vysvětlivky:  

TJ – tréninková jednotka 

B – Badminton 

K – Kondice 

MC – Mikrocyklus 

Číslo označuje počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu (badmintonových a kondičních) 

Jedná se o příklad tréninkového zatížení (bez turnajů) průměrného reprezentanta – špičkově připravení 

reprezentanti by měli zvládnout v potřebné kvalitě o 1-2 tréninkové jednotky více  

 Reprezentant U17 Reprezentant U19 Dospělý reprezentant  

  2. 7. – 8. 7.   7 TJ (4 B + 3 K) 8 TJ (4 B + 4 K) 10 TJ (5 B + 5 K) 

  9. 7. – 15. 7. 8 TJ (5 B + 3 K) 10 TJ (5 B + 5 K) 12 TJ (6 B + 6 K) 

16. 7. – 22. 7. 9 TJ (5 B + 4 K) 9 TJ (5 B + 4 K) 11 TJ (6 B + 5 K) 

23. 7. – 29. 7. 5 TJ (3 B + 2 K); 
odpočinkový  týden 

8 TJ (4 B + 4 K) 13 TJ (7 B + 6 K) 

30. 7. – 5. 8. 7 TJ (4 B + 3 K) 6 TJ (3 B + 3 K), 
odpočinkový týden 

12 TJ (6 B + 6 K) 

  6. 8. – 12. 8.  9 TJ (5 B + 4 K) 8 TJ (5 B + 3 K) 11 TJ (6 B + 5 K) 

13. 8. – 19. 8.  8 TJ (5 B + 3 K) 10 TJ (6 B + 4 K) 12 TJ (6 B + 6 K) 

20. 8. – 26. 8. 5 TJ (3 B + 2 K);  
odpočinkový týden 

9 TJ (5 B + 4 K) 10 TJ (6 B + 4 K) 

27. 8. – 2. 9. 5 TJ (3 B + 2 K) + 
přípravný turnaj 
(So/Ne) 

6 TJ (3 B + 3 K) + 
přípravný turnaj 
(So/Ne) 

6 TJ (3 B + 3 K) + 
přípravný turnaj 
(Pá/So/Ne) 

  3. 9. – 9. 9. 7 TJ (4 B + 3 K) 8 TJ (5 B + 3 K) 9 TJ (6 B + 3 K) 

10. 9. – 16. 6. MC s prvním vrcholem MC s prvním vrcholem MC s prvním vrcholem 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Trenérsko-metodickou komisi ČBaS 

Josef Rubáš (předseda TMK): jrubas@seznam.cz / případně volte přímé oslovení prostřednictvím 

programu XPS 

mailto:jrubas@seznam.cz

