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reprezentace, národní centrum, světové turnaje 

-------- 

regionální střediska, systematická příprava pro 
závodní badminton v klubech 

-------- 

babyton, miniton, školičky a kroužky 

Struktura zájmu TMK 



1) Přivést a nadchnout (babyton, miniton, školy, 
kroužky, badmintonové školičky…) – U9/11 

2) Naučit základy (oddíly) – U11/13 

3) Systematicky připravit (střediska) – U13/15 

4) Dospět a vybrousit (NSC) – U17/19/dospělí 

 

Cesta hráče napříč systémem 



Při vstupu do závodního badmintonu v klubu:  

- pohybové prvky, rychlost, koordinaci 

- držení rakety a jeho změny 

- odhad na míč, koordinace oko – ruka  

- radost ze hry a motivace soutěžit 

 

Úkolem minibadmintonu je zasít, ne sklidit. 

Co by měl hráč umět 



Klíčové slovo na všech úrovních – CHCI  

- se dostat do klubu 

- stát členem TCM 

- být v reprezentaci 

- vyhrát juniorský turnaj 

- vyhrát circuit 

- Být ŠAMPION 

Ale pozor!  

Význam MOTIVACE 



zdroj: Marian Jelínek 

Cílem je rovnovážné nastavení vnitřního 
emočního prostředí hráče, tak aby současně:  

- byl velmi motivovaný odvážnými, správně 
nastavenými cíli  

- miloval proces, který vede k dosažení cílů, 
stejnou měrou, jako požitek 

 

Cíloví feťáci vs. Bezcílní chechtáci 



- aktivně vytváří lásku ke hře a pozitivní zážitky 

- trénink je událost stejně jako soutěž 

- respekt a pozornost jednotlivci 

- motivace zlepšovat se  

- ocenění pokroku 

- otevírání vrátek „výš“ 

 

Zdravé prostředí 



- honičky a hry 

- štafety a soutěže 

- volná rozehrávka 

- obíhačka 

- anglická čtyřhra 

- Zápasy! (opravdu?) 

- sednout si do rohu s iPadem? 

 

Co děti na tréninku baví? 



- stínové údery 

- údery z místa 

- podání 

- správné házení 

- švihání proti zrcadlu 

- klíry s míčkem na kruzích 

=> mnoho času pro dril základních dovedností 

 

Co bychom potřebovali cvičit? 



Na ně budu víc řvát!  

„Čím hlasitější kouč, tím delší klíry“ 

Za každou chybu budou klikovat. 

„Až příště zkazíš, budou to angličáky!“ 

Budu vlídně opakovat: „Teď se ale už opravdu 
musíte soustředit, drobečci…“ 

„Když to vydržíte ještě 5 minut, na konci si dáme 
obíhačku…“                                         …jasně, že ne! 

Děti se to naučí, když… 



Zdroje: 

- Cvičení je hra 

- Cvičení je soutěž 

- Externí motivace 

 

Jak to, že nejlépe děti cvičí, když mají pocit, že si 
„hrají hru“?  

…budou mít motivaci 



Jak by mohla hra děti naučit sidestep? 

- Vyžaduje množství bočního pohybu a změn 
směru; jak to ošetřit v rámci pravidel? Např:  

- Pašeráci a pohraniční stráž 

- Běhat „jako dr. Zoidberg“ 

Způsob uvažování 



Jak by mohla hra děti naučit nízké těžiště? 

- K vítězství se snadněji dostane hráč hbitý a 
rychlý v oblasti nízko nad podlahou, např.: 

- Kradení míčků z ponožky 

- Chytání za kolena 

- Zlodějové a policajti 

- Tubový hokej 

Způsob uvažování 



Jak by mohla hra děti naučit švih? 

- Prostředí a pravidla uzpůsobená tomu, aby k 
bodům a výhře vedl badmintonový hod, např.: 

- Přehazovaná přes síť (? diskuse) 

- Bombardování  

- Střelnice 

- Týmové shazování raket 

Způsob uvažování 



Ne každý nápad se dokonale povede 
- Složité hry – čas ztracený vysvětlováním, dotazy, 

řešením konfliktních situací, usměrňováním dětí… 
- Nudné nebo nesrozumitelné zadání – je třeba 

mluvit jazykem dětí (hra na právníky a daňové 
úředníky? Atp.) 

- Nedosažení cíle – např. driblovací soutěž F a B, 
kde vítězí ten, kdo nemění držení 

Držet se postupu  
plán -> realizace -> zpětná vazba -> vyhodnocení  

Úskalí 



Pozitivní přístup a pochvala ve správnou chvíli 

- nebát se experimentu a chyby 

- síla a význam okamžiku  

 

Fantazie + využití prostoru 

- pomůcky (míč) 

- „pohádka“ využívající prostor 

- nabourání rutiny (5x přeběhnout halu vs. 
zachránit 5 trosečníků před žralokem) 

Další prostředky 



- snižování sítí 

- zmenšování hřiště 

- zužování držátka a zkrácení rakety 

- pomaleji letící předměty 

Co vyplývá z toho, že jsou děti malé? 



Co pořád máte s tou nízkou sítí? 

•Hypotéza: malí trenéři chtějí hrát přes nízkou síť, protože jsou 

moc malí. Normální lidi hrají přes vysokou. 

 



Sporty, které nám vážně jdou 

•Fotbal 

•Hokej 

•Tenis 

•Atletika 

•Biatlon 

•… 

 



Fotbal 

•Turnaje přípravek bez publikování výsledků 

•Zmenšené hřiště dle kategorie  

•U6 – 3 na 3 

•U7-9 – 4+1 

•U10-11 – 5+1 

•Zmenšené branky 

•Pokutové území 

přes celou šířku 



Hokej 

•Hřiště pro nejnižší třídy – třetina 

•Zmenšené branky 



Tenis 

•Oficiální mini-tenis (U6-7) a baby-tenis (U8-9) 

www.minitenis.cz 

•Měkké míče 

•Zkrácená raketa 

•Výška sítě 85 cm 

•Odlišné počítání 

•Jedno podání 



Atletika 

•Běhej, skákej, házej rád… atletem se můžeš stát! 

•Projekt Atletika pro děti 

•Metodika + sada vybavení 

pro kroužky, školy, přípravky 

•Nízké překážky 

•Odlehčené házecí náčiní 



Biatlon 

•Žáci střílejí ze vzduchovky namísto malorážky 

•Vzdálenost terče 10 m (junioři a dospělí 50 m) 

•Diskuse o vhodnosti střelecké 

položky vestoje pro žáky 



A teď něco úplně jiného… 

 



A teď něco úplně jiného… 

•Co musí umět hráč, aby vyhrál turnaj v kategorii U9-13? 

•Dlouhé podání 

 

•Klír zezadu až dozadu 

 

•Rychle běhat  

(mnoho kroků za míčkem pro pokrytí velkého hřiště) 

•Výměna se vyhrává zahnáním soupeře dozadu  

(nejlépe do backhandu) 



A teď něco úplně jiného… 

•Co musí umět hráč, aby vyhrával mezinárodní turnaje? 

•Pestrost úderů ze stejné přípravy 

•Údery s minimálním  

nápřahem a došvihem 

•Rychlý startovní krok,  

efektivní a stabilní pohyb 

•Výměna se vyhrává na síti  

nebo v přední části kurtu 



Jak pomůže nízká síť a kratší kurt? 

•Pohyb a nacvičovaná technika jsou blíže tomu,  

jak se bude po kurtu pohybovat dospělý 

•Děti mohou snáze zahrát smeč 

•Lze cvičit sklepávání na síti 

•Kraťasy a další technika na síti  

z poměrově odpovídající pozice 

•Výhoz je spodní, ne horní úder 

•V zápasech občas vyhrávají i  

„malí, ale šikovní“ ;-) 



Ale co když budou hrát všechno do sítě? 

•Referenční bod je páska, zvýšení sítě znamená 

přeorientování na odlišný referenční bod 

(důkaz: cvičení plochosti servisu) 

•Kratší kurt + rychlé míče 

vedou ke zlepšení kontroly 

nad razancí odehrání 



- nácvik dovedností v přední části kurtu 

- zvýšení obtížnosti cvičení 

- snižování těžiště 

- Video: Matthias Bay-Smidt a Anders Antonsen 

- https://www.youtube.com/watch?v=V07oWV
mUCGI 

 

Nízká síť v tréninku 

https://www.youtube.com/watch?v=V07oWVmUCGI
https://www.youtube.com/watch?v=V07oWVmUCGI


- důležitější je to první – chceme děti naučit 
držení a jeho změny 

- kratší rakety – 3-6 let,  
kriterium vzrůstu a síly 

- snadnější budování odhadu,  
radost z většího procenta  
úspěšných zásahů 

- důležitá je také váha! 

Užší a kratší rakety 



Typicky nafukovací balonky – k čemu jsou 
dobré? 

- mnoho úspěšných zásahů + pro motivaci 

- dobrá reakce balonku na odehrávání stiskem 

- lze cvičit průpravu pro roztáčení, kontrolu 
míče… a dokonce i kondici 

- barevné balonky = zážitek a vždy pozitivní 
dojem z tréninku 

Pomaleji letící předměty 



- omezuje vítěznou strategii „všechno dozadu“ 

- footwork více podobný dospělému 

- míč je více ve hře a méně na zemi 

- vyplatí se hrát na síť a shora dolů 

Zmenšené hřiště 



ANO:  

- v technice klíru je schovaný drop, seknuté 
míče, prostor pro vyvinutí zadržených úderů… 

NE: 

- kdo se v senzitivním období soustředí na to 
dostat míč za každou cenu k zadní čáře, přijde o 
velkou část kouzla badmintonu 

KLÍR je základ hry 



Chceme mít ve výsledku: 

- Motivovaného hráče 

- Motivovaného rodiče?  

- Motivace = trénovat + soutěžit 50/50 

- Průpravu základů + úrovní 1-2 Badminton 
vždy in  

Jak na to - PRAXE 



Věková skupina 0-4 let 

- Cvičení rodičů s dětmi 

- „pohybová přípravka“  

- Využití badmintonových prvků – koupání, 
stavění a obrázky, házení, skákání, slalomy, 
tuby…  

- trénink jako pohádka, pokaždé jiná 

Babyton 



Věková skupina 5-9 let 

- samostatný trénink dětí 

- nízká síť, zmenšené hřiště 

- alternativní pravidla 

- trénink jako zážitek, pozitivní prostředí plné 
her a zábavy 

Miniton 



obecné / badmintonově specifické cvičení 50/50 

- obecné cvičení ale může být průpravné cvičení 
pro badmintonovou dovednost, cvičení s 
raketou v ruce atp. 

Tréninková jednotka 



Zdroje:  

BWF Shuttle Time 

BWF Coach Level One – příručka | videa 

Badminton vždy in 

BadmintonCoach YT: 

Hry v přípravě dětí | Hledá se šampion | Finty v 
tréninku | Švihadlo | Atletický žebřík | 
Stabilizační cvičení  

Obsah tréninku 

http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
http://czechbadminton.cz/files/autor/bwf_bce_coaches_manual_01_cze_small_2016-04-13_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yhgUPhYnpUQ&list=PL1132B45B30FD92D3
http://czechbadminton.cz/badminton-vzdy-in
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9r55GpT-hV24ZaGvGEeGRuH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9q9nMvLL9U_QeuE4itwVyZ-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9oglDYJodw6z0qi5w6buPse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9oglDYJodw6z0qi5w6buPse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9po6ZHOwdaG0KcXg0ia_B4g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9pd29tCcMzhjP3ZnU9bbRzO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYIM_uHtd9psTXLzGlPjoG34IF6fFriH


Zahřátí, koordinace, rychlost 

- Pohybové hry 

- Dynamická rozcvička 

- Obratnost a pohyblivost 

- Žebříky, švihadla, míče, footwork, lavičky 

- Házení jako průprava švihu 

Úvodní část 



Jak správně vystartovat: split-step 

Jak správně zastavit: výpad, přeskok, odskok 

Jak správně běžet: běžecký krok, sidestep, zášvih 

Intuitivní propojování do pohybových vzorců 

Pohyb - témata 



Dominují průpravná cvičení pro: změny držení, 
uvolnění a stisk, využití prstů a předloktí 

- balonky, hraní o zeď, cvičení s míčkem mezi 
prsty… 

- Údery z úrovně 1: krátké podání B, kraťas B a F, 
útočný lob B a F, základy horního úderu 

- Údery z úrovně 2: sklepnutí B a F, box-drajv B a 
F, forhendový drop, dlouhé F podání 

Úderová technika 



Diskuse k tématům: 

- Kompenzační cvičení / strečink 

- Poměr nahazování/nastřelování a hry s 1 
míčem 

- Volná hra a zápasy ano/ne?  

 

Závěrečná fáze 



Vhodný poměr dětí a trenérů: 

- Na 1 kurt 1 trenér/asistent 

- Seznámený rodič / starší spoluhráč 

- Rodič ne s vlastním dítětem 

 

Praktické postřehy 



- Odpovídající nácviku rychlosti (štafety) 
- Odpovídající rychlostní vytrvalosti (př. 15 s práce / 

15 s pauza) 
Doporučení:  
- po 5 min měnit aktivitu (obměna stávajícího 

cvičení) 
- není potřeba VŮBEC dělat vytrvalost 
- Nahazování: rotace hráčů u asistenta po 3-5 

odehráních, 10-12 míčů v sérii jednotlivě (raději 
více opakování) 

 
 

Interval zátěže a odpočinku 



- terče pro nácvik úderů 

- soutěžní princip (sbírání bodů, i týmově proti 
trenérovi nebo pro nějakou odměnu) 

- zavěšený míček a prvky zvyšující úspěšnost 

- starší spoluhráči – odkoukávání + hra 

- pozitivní zpětná vazba! 

 

 

MOTIVACE 



Aktuálně: 

- množství zavedených seriálů turnajů pro 
přípravky s velkou účastí 

- Kde se hraje „španělský systém“:  

    Astra, Kralupy, ? 

- Cíl: finanční podpora ČBaS pro turnaje 
minibadmintonu 

 

 

Turnaje a soutěže 



- snížená síť 130 cm 

- „široká polovina“ 

- podání kamkoliv 

- zkrácené sety 

pozn. 

- na 1 kurtu 2 hřiště 

 

Kategorie U9 



- snížená síť 130 cm 

- kratší a užší kurt 

- podání křížem 

- zkrácené sety 

pozn. 

- postranní čáry o 30 cm blíže 

- odpovídá poměrem 1,3  
poměru stran regulérního kurtu 

Kategorie U11 



- rychlost míčů 78 

- herní systém umožňující velké množství 
zápasů s různými soupeři (skupiny, švýcar) 

- stejný či podobný počet zápasů pro všechny 

- časová optimalizace průběhu turnaje 

- maximum 6-8 hráčů na 1 kurt, lépe méně 

- kde to je možné, oddělení prostoru pro 
doprovod, omezit zásahy rodičů do hry  

 

 

Další doporučení 



 

 

 

 

 

 

Díky za pozornost! 

© Tomáš Krajča | květen 2017 


