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Témata  

- Minibadminton s Peterem Mouritsenem 

- O minibadmintonu a nejen o něm 

- Trenéři a jejich další vzdělávání 

- Organizace výběru ČR k reprezentaci na ME U15 2020 

 
Minibadminton s Peterem Mouritsenem 
 
V dubnu byly na YouTube kanálu ČBaS zveřejněna kompletní videa s ukázkovými tréninky Petera 
Mouritsena, které navázaly na další ze série Peterem vedených seminářů. Obsahují čtyři základní 
oblasti, na které je v dánské „škole minibadmintonu“ kladen silný důraz. Jde především o schopnosti, 
které jsou stavebním kamenem pro pozdější rozvoj správných technických kvalit mladých hráčů.  
 
Všem trenérům doporučujeme souhrnný metodický článek, v němž naleznete nejen samotná videa, ale 
také souhrnný popis jednotlivých dovedností a klíčové body pro správnou aplikaci v tréninku.  
 
Odkaz na článek zde: https://czechbadminton.cz/article/minibadminton-s-peterem-mouritsenem-aneb-
mene-je-nekdy-vice.  
 
 
O minibadmintonu a nejen o něm 
 
V letošním rozpisu soutěží mládež se poprvé objevila také kategorie minibadmintonu (určená hráčům 
U11, U10, U9 a mladším). Se zavedením se objevily diskuze, proč badminton pro nejmenší – zmenšený 
kurt, nižší sítě, kratší sety – vůbec zavádět? Odpověď je nasnadě. Fyzické parametry dospělých a dětí 
jsou naprosto odlišné a je třeba tomu uzpůsobit parametry hry. Tento fakt vnímají a s konceptem 
upravených herních podmínek pracují nejen zahraniční kolegové – badmintonisté (kupříkladu v Dánsku 
či Španělsku), ale i v dalších sportech. České sportovní prostředí tak zná mimo jiné například minitenis 
a babytenis, minibasketbal či minivolejbal. Snaha upravit herní podmínky tak, aby co nejvíce odpovídaly 
potřebám dětí a zároveň je co nejlépe připravovaly na budoucí výkony, je naprosto zjevná.  
 
Konkrétně v badmintonu jde především o soubor technických dovedností, které by si děti již v raném 
věku měly osvojit. Pokud se tak nestane, v pozdějším věku hráče čeká stagnace či výkonnostní pokles. 
V našich poměrech je, bohužel, běžné, že mnozí hráči zazáří v žákovských kategoriích, protože dokáží 
dobře běhat, mají sílu, jsou bojovníky, ale jak děti dozrávají, jejich schopnost prosadit se klesá. Naopak 
se do popředí dostávají ti, kteří jsou po technické stránce komplexněji vybavení a dříve je stačilo 
jednoduše přetlačit a „ubít“. Jenže sílu a kondici jednou bude mít v určité formě každý a právě tehdy 
přichází na řadu technika a taktické povědomí o hře. Jestliže tento rozdíl není tolik viditelný na domácích 
turnajích, při konfrontaci na mezinárodním poli je mnohdy až do očí bijící. 
 
Úkolem minibadmintonu tak není jen vytvořit optimální soutěžní podmínky pro malé badmintonisty, ale 
do značné míry také snahou upozornit (a pokusem začít řešit) na problém, který jde do hloubky celého 
našeho sportu. Dostat do popředí tréninkové práce v klubech, zájmu hráčů i rodičů hlad po co nejlepších 
technických a taktických dovednostech a spolu s nimi procesní (a nikoliv výsledkové cíle). To, zdali hráč 
dokáže správně pracovat s raketou, odehrávat údery čistě, pestře a s potřebným důvtipem, je až do 
konce juniorského věku z pohledu dlouhodobého vývoje mnohem důležitější, než umístění na žebříčku 
a kolik turnajů daný hráč vyhrál. Konec konců, bude-li mít hráč kvalitní technický základ a  přidá 
stoprocentní nasazení, je skoro jisté, že se prosadí. Jen ne pouze za cenu propocený triček a 
namožených kvadricepsů, ale z větší části díky skutečnému umění hry.  
 
Jestli si v českém badmintonu určíme, že kurt pro minibadminton bude o půl metru užší či širší, že bude 
určen dětem do 11 let věku a ne pouze do 10, nebo zda budeme hrát do 11 namísto do 15 bodů, je až 
druhořadé. Po skončení jarní části sezóny TMK uplynulé období vyhodnotí a navrhne patřičné úpravy. 
 
Podstatné je však následující sdělení: To, co po technické stránce běžně umí desetileté děti v Dánsku, 
neumí mnohdy ani naši patnáctiletí borci. Stejný trend větší technické zdatnosti ovšem pozorujeme 
poslední dobou i v zahraničí a nedávný mezinárodní rakouský šampionát do 17 let toho byl důkazem – 
Rakušané, Belgičani, Francouzi či Švýcaři – o tom, co dokáží hráči těchto zemí předvést na kurtu 
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s raketou, si naši reprezentanti mohou nechat jen zdát. Ve srovnání s minulými roky je tento rozdíl čím 
dál vyšší. Obecně napříč sporty platí, že trenéři a sportovci mají mnohem více možností než v minulosti, 
jak zlepšit svůj výkon (množství dostupných materiálů, možnost záznamu a vyhodnocení 
tréninků/zápasů, využít komplexní přípravy – regenerace, výživa atd.). Je třeba tento trend zachytit a 
této stále vyšší konkurenci čelit.  
 
Jedno je jisté. Odpovědí na výše vyřčenou otázky by z naší, české strany nemělo být konstatování o 
delší badmintonové tradici v okolních zemích, lepší finanční situaci či jejich širší členské základně. 
Zvlášť když tato fakta zdaleka ne u všech konkurentů platí. Je nejvyšší čas, abychom se více začali 
zaměřovat na techniku a taktiku a rozvoj právě v těchto dovednostech vyžadovali ve vedení sportovního 
úseku. Jak od trenérů, tak (se souhlasnou podporou rodičů) i trenéři od hráčů. Medaile je lákavá 
v každém věku, ale jen technika jako klíčový výkonnostní faktor v raném mládí je cestou, jak medaile 
získávat i ve starším juniorském věku, v dospělosti a především na mezinárodním poli. 
 
 
Trenéři a jejich další vzdělávání 
 
V jistém článku bylo uvedeno, že aby lékař dokázal udržet kontakt s moderními trendy ve svém oboru, 
měl by každý týden přečíst alespoň dva odborné články. Vzhledem k tomu, že badminton je vysoce 
konkurenčním prostředím, je to s ním velmi podobné. Neustálé doplňující vzdělávání je třeba.  
 
Vzhledem k tomu, že situace trenérů v českém badmintonu, ale vůbec českém sportu je mnohdy velmi 
obtížná (s výjimkou větších měst a pár nejsilnějších oddílů je činnost v klubech / oddílech dobrovolná) 
a na živobytí si trenéři musejí vydělávat jinde, nezbývá na doplňování vědomostí čas. Jenže pravdou 
zůstává i to, že bez kvalitních trenérů, kteří znají a dokáží aplikovat ty nejmodernější postupy,  
v budoucnu jen těžko dokážeme obstát.  
 
Chceme proto vás, trenéry, poprosit o spolupráci. Dobře víme, jak složité pro vás je hledat si ve dnech 
volna prostor, abyste se mohli účastnit jakýchkoliv vzdělávacích aktivit. Přesto účast na alespoň dvou 
workshopech či seminářích ročně bude velmi prospěšná, a to nejen pro vás, ale i pro vaše svěřence.  
 
ČBaS průběžně připravuje, zprostředkovává nebo přímo pořádá v průběhu celého roku poměrně široké 
spektrum seminářů, trenérských školení, mnohdy i s účastí zahraničních odborníků. Proč se tedy neučit 
přímo od těch nejlepších a, i pokud máme pocit, že jsme dobří, neposouvat se ještě (a mnohem rychleji) 
dál?! Dva dny z celého roku, 2 z 365 dnů. To je minimum, které by měl zvládnout každý z nás.  
 
Druhým způsobem, jímž vám chceme nabídnout pomocnou ruku, jsou možnosti samostudia.  
 
Připravujeme pro vás proto samostatný trenérský web, kde na jednom místě najdete souhrn 
nejdůležitějších metodických materiálů, které máme v současné době k dispozici, doplněný o různé rady 
a tipy, názory a aktuality z oblasti (nejen) badmintonového trenérství. Jeho součástí bude i průběžně 
aktualizovaný seznam doporučené literatury, která vám pomůže zdokonalit vaši každodenní praxi. Dříve 
než budou stránky k dispozici, rádi bychom vás upozornili na následující dvojici titulů, které vycházejí 
v olympijské edici Trenérů ČOV:  
 
Knihu Motorické učení a výkon od Richarda A. Schmidta a Timothy D. Leeho, jejíž obsah asi nejlépe 
vystihuje výňatek z anotace: „Na český trh přichází díky aktivitě České trenérské akademie ČOV 
konečně odborná kniha, která popisuje principy motorického výkonu a učení. Není to kratochvilné čtení 
pro letní večery, vyžaduje koncentraci a čas, ale odměnou je vhled do problematiky, která je naprosto 
klíčová pro každého trenéra. Je to kniha pro všechny lačné, jež se nespokojí s papouškováním hesla, 
že „je to o hlavě“.  Vysvětluje totiž, co to prakticky znamená, když „je něco o hlavě“. Nastiňuje principy 
učení motorických dovedností, buduje představu o tom, jak jsou dovednosti získávány a zdokonalovány. 
Měla by se stát jedním z pilířů trenérského vzdělávání napříč sporty tak, jak je tomu v zahraničí.“  
 
Kondiční příprava od Radima Jebavého, Lenky Kovářové a Josefa Horčice. Tato kniha se „obsahově 
zaměřuje na problematiku rozvoje vybraných složek kondiční přípravy – síly, koordinace a pohyblivosti, 
které se s kompenzačními cviky spolupodílejí na kvalitě pohybu u řady sportů. A to jak z hlediska 
objemu, intenzity či velikosti tréninkového zatížení, tak i z hlediska rozšiřování a prohlubování 
pohybových a sportovních dovedností. Praktická část je řešena formou videoukázek. Představuje 
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správná i chybná provedení, prezentuje jak základní provedení cviků, tak i jejich pokročilejší varianty 
využitelné u začínajících i vrcholových sportovců.“ 
 
Zájemce o zakoupení jednoho či obou z výše uvedených titulů prosíme, aby nás kontaktovali 
prostřednictvím e-mailu tmk@czechbadminton.cz.  
 
Budeme rádi i za jakékoliv vaše připomínky, jakými dalšími způsoby bychom mohli zlepšit možnosti 
vašeho vzdělávání a zdokonalování. 
 
 
Organizace výběru ČR k reprezentaci na ME U15 2020 
 
Evropský šampionát kategorie do 15 let, který se uskuteční ve francouzském Liévinu od 14. do 16. 
února 2020, je určen hráčům narozeným v roce 2006 a mladším.  
 
Na realizaci aktivit Talent Teamu a na tvorbě výběru U15 pro nadcházející šampionát se budou společně 
podílet Markéta Osičková a Tomáš Krajča.  
 
Pro více podrobných informací prosím věnujte pozornost příloze tohoto newsletteru.  
 
 
 
Děkujeme vám za pozornost. Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte, nás 

kontaktovat. 

Josef Rubáš (předseda TMK): jrubas@seznam.cz; 775 021 012  

Pavel Florián (vedoucí sportovního úseku / projektový manažer): pavel.florian@czechbadminton.cz; 

721 837 279  

Adam Hobzik (člen TMK): adam.hobzik@gmail.com; 777 203 311 
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