
Tréninkový plán kempu před ME U15

(Nymburk, 4. – 8. 2. 2018)

TMK ČBaS,

leden 2018
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Cíl: Po absolvování soustředění budou hráči schopni uplatnit vhodnou taktiku dvouhry i čtyřhry pod tlakem 
vysoké rychlosti a razance rozehrávání úderů soupeři.  

Program kempu je naplánován s ohledem na turnaj ME U15 v Kazani (16.-18. února), hlavním cílem je nácvik 
singlové taktiky a sehrání párů pro čtyřhru chlapců a dívek s využitím sparingu reprezentačních výběrů U19 a s 
důrazem na maximálně kvalitní herní přípravu pod velkým rychlostním a úderovým tlakem. 

- Zaměření tréninků: 90 minut aktivní fáze, zaměření na herní přípravu, úderovou konzistenci a správné 
volby ve hře

- Základní dělení tréninkových jednotek: 

o dopolední tréninkové jednotky – zaměřeno na dvouhry, cvičení 1 proti 1, 2 proti 1

o odpolední tréninkové jednotky – zaměřeno na čtyřhry, cvičení 2 proti 2, 3 proti 2

o večerní tréninkové jednotky – 1 h fáze v nízké intenzitě zaměřená na individuální nácvik 
techniky 

Převaha badmintonu – z 90 % čistě herní trénink před vrcholem, mistrovstvím Evropy + kompenzační a 
stabilizační cvičení a regenerace.

- Charakteristika obsahu:

o zaměření na herní konzistenci a správnou taktiku pod tlakem

o tréninkové prostředky: cvičení 1 proti 1, 2 proti 1, herní kombinace a zápasy

- Spolupráce posouvá všechny: snažíme se dát druhému svých 100 % kvality a soustředění jako 
nahrávači, povzbudíme se a oceníme snahu a dobrý výkon, bereme přípravu zodpovědně a 
profesionálně (tréninku předchází úvodní fáze dynamického rozcvičení, trénink zakončuje "cooling 
down" a strečink, práci na kurtu doplňuje videorozbor a diskuse ke konkrétním tématům).

- Zásady na kurtu: 

o Udržet míč bezpečně ve hře a rozpoznat příležitost pro risk

o vypořádat se s rychlostním, úderovým tlakem (asymetrické kombinace 2/1, 3/2, sparing 
starších reprezantantů)

- Důraz na regeneraci – zajištěna na místě ve včerních hodinách; dále pravidelný režim odpočinku, pitný 
režim, dostatečný spánek  - večerka 21:45 – 22:00 bez mobilních telefonů; odevzdávají se na noc 
trenérům

- Pravidelný denní režim (první čas = začátek aktivní fáze):

o První fáze: 9:30 – 11:00

o Druhá fáze: 15:00 – 16:30 

o Teorie, video, posilování a kompenzační cviky – před/po tréninkovou fází badmintonu 

o Večerní fáze: 19-20 – individuální nácvik techniky
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Harmonogram kempu
Neděle, 4. února 2018
Zaměření TJ Rozdělení TJ
Příjezd 18:00  - ubytování, večeře

19:00 – 20:00 zahájení, plán soustředění, informace pro hráče

Pondělí, 5. února 2018
9:30-11:00 – trénink – dvouhra
herní konzistence, bezpečná hra na "malý kurt"

úvodní část: 
dynamické rozcvičení
footwork – rychlá práce nohou na místě + krátký start kolem kuželu
vybíhání kurtu se změnou rytmu pohybu (1 roh volně, 2 do rychlosti)
např. - vysoký lob a následná obrana | klír a 2 libovolné rohy | soupeřův 
vysoký servis a 2 útočné údery... 

rozehrávka: s počítáním chyb (vč. subjektivních chyb – "špatná křivka")
dropy na celou šířku kurtu
drajvy po čáře se změnou strany
klíry
střídavě 2 smeče (nebo dropy)
hra na polovině kurtu, křížový drop přesouvá na druhou polovinu 

hlavní část:
cvičení 2 proti 1 se sparingem U19
cíl: zápasové tempo a intenzita (odpovídající časy dvouhře s delšími 
výměnami a kratší pauzou)
1 série s prací převážně v obraně
1 série s útočnějšími křivkami (ale ne 100% risk)
25 s práce | 15 s pauza – 10x v sérii (7 min na hráče) => zátěž 0,5-1 setu

zápas – dvouhra 
taktický úkol: míč do vnější zóny blízkosti postranních čar, přesnost na síti 
by měl být vítězný nebo získat rozhodující výhodu
základní rozehrávka se hraje bezpečně na "malý kurt"
=> následně analýza na videu s vyhodnocením splnění taktiky
+ vítězné míče / chyby

závěrečná část: 
stabilizace – zpevňovací cvičení 
stabilita na 1 noze s těžkou raketou
šikmé břicho – dosahování ke kotníkům
vzpor + dotyky → klik 
protahování rukou podél těla
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14:30-16:00 – trénink - čtyřhra
cvičení pro mezihru, rychlost a kontrolu v drajvech 

úvodní část:
dynamické rozcvičení
průpravná hra: start k dlaním a poplácávání
práce s raketou a změny držení: na signály drajv, sklepnutí, sticksmeč

úderová rozehrávka pro čtyřhru

hlavní část:

cvičení 1 proti 1: kontrola razance a umístění: 
deblové kraťasy 
drajvy po čáře s občasným útokem na druhou stranu těla 
sklepávání s možností bloku k podávací čáře 
drajvy s možností útoku blokem nebo dlouhým drajvem na zadní čáru

cvičení 2 proti 2: (sparing U19)
mezihra v drajvech → po bloku dvojice přechází do útoku → vysoký výhoz 
a dohrát situaci 
cíl: správný pohyb obou hráčů v reakci na změnu situace mezihra → 
útok/obrana
řešení situací v útoku a obraně proti silnějšímu soupeři

zápas na prostřední box (bez přední a zadní části kurtu)
cíl: kontrola razance a umístění drajvů, strmost útoku 
vedlejší cíl: podání a příjem na tělo či do deblových bodů 

závěrečná část
zápas – čtyřhra 
pro videoanalýzu:
připravenost rakety a kvalita práce ve střední části kurtu
jak rozehráváme první tři míče 

strečink + kompenzační cvičení
17:00-18:00 – video 

rozbor zápasů z dnešního dne + zdůraznění klíčových dovedností
– hra na bezpečný kurt
– připravenost a kontrola středu hřiště
19:30-20:30 – trénink – individuální technika
zadaní úkolů během odpoledne
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Úterý, 6. února 2018
9:30-11:00 – trénink – dvouhra
rozehrání a pokrytí prvních míčů ve výměně

úvodní část: 
dynamické rozcvičení
footwork: frekvenční skákání na dvojici čar 
start k síti po stínovém pohybu – 6 míčů (celkem 8x6 startů)
krátká obrana po čáře
krátká obrana křížem
tažený drop po čáře
tažený drop křížem

úderová rozehrávka pro dvouhru 

hlavní část
krátké podání + příjem a třetí míč 
varianty příjmu: příjem na střed sítě | krátký příjem do stran | útočný 
výhoz

1) pouze podání + příjem (technické provedení, umístění)
k diskusi: jak ovlivní volbu variant změna umístění krátkého podání? 

2) 3 možnosti příjmu: střed sítě nebo výhoz do F a B strany
hrajeme i třetí míč a soustředíme se na 
- příjem na síť → zahrát dobrý kontrakraťas (když jsem pozdě, poznat 
situaci a vyhodit); oproti tomu při příjmu do zadní části kurtu pouze 
udržím míč ve hře sejv dropem
- naskočení do jednoho zadního rohu a co nejútočnější křivku 3. míče; 
oproti tomu příjem na střed sítě pouze kvalitně rozehraji dozadu

k diskusi: kde mohu získat výhodu? Analýza soupeře a posílení 
koncentrace na jeden roh/variantu → ostatní neobětuji, ale vracím 
"bezpečně" do hry

dlouhé podání + příjem a třetí míč 
varianty příjmu: útok do přední části kurtu | útok do střední části kurtu | 
klír 

1) podání, příjem a třetí míč 
soustředímě se na:
- dobrou obranu smeče (odhadnout směr a zahrát diagonálu); ostatní 
varianty vrátit bezpečně do hry 
- nenechat se zatlačit do zadní části kurtu (dostat se "pod" klír i při útočné 
křivce); ze smeče a dropu volit jednoduchou obranu po čáře
- pokrýt drop s raketou co nejvýš; z útočného klíru dobře umístěný sejv 
drop 

závěrečná část
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zápas – dvouhra 
diskutovat volby v umístění prvních míčů a kvalitu třetího úderu
stabilizace – zpevňovací cvičení
rozkmitávání ve dvojicích – 3 pozice + zavřené oči 

14:30-16:00 – trénink – čtyřhra 
práce v útoku a obraně

úvodní část: 
dynamické rozcvičení
footwork: odraz + balanc (dlouhý skok a balanc, boční odskok, na vnější 
nohu, na vnitřní nohu)
MF: 
1) obranný postoj a zpevnění v obraně
obrana s pokládáním rakety 
práce kolem těla a start vpřed pro míč
2) práce zadního hráče – smeč/sticksmeč a následný drajv 

hlavní část: 
úderové cvičení 1 proti 1 pro útok a obranu
vysoká obrana a smeč/drop 
sklepávání s možností výměny po přesném bloku
lob – smeč – drajv – blok s úkolem umístění smeče 

cvičení 2 proti 2 (sparing U19 – obránci)
cíl: práce v útoku – využití různých variant 
1) cílem proměnit útok po smeči (= hledám umístění smeče vhodné pro 
následný zásah předního hráče → mezi dvojici, do správného místa na 
tělo, občasné překvapení)
2) cílem využít překvapivý drop/klír (obranná dvojice zpočátku "napovídá" 
svým pohybem a postavením)

cvičení 3 proti 2 (sparing U19 – útočníci)
cíl: práce v obraně – správné postavení a odhad, kdy mohu využít krátké 
nebo drajvové obrany 

závěrečná část:
zápas – čtyřhra 
pro videoanalýzu: hledat příklady úspěšného řešení útočné situace a z 
druhé strany úspěšného přechodu z obrany do protiútoku 

strečink + kompenzační cvičení
17:00-18:00 – video 
rozbor zápasů z dnešního dne s důrazem na procvičované dovednosti: 
– správné rozehrání prvních míčů ve výměně
– využívání útočných pozic a přechod z obrany do protiútoku
19:30-20:30 – trénink – individuální technika
zadání úkolů během odpoledne 
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Středa, 7. února 2018
9:30-11:00 – trénink – dvouhra 
útok a obrana, řešení útočných situací

úvodní část: 
dynamické rozcvičení 
footwork: start do 2/3 rohů ze sprintu na místě/footworku na místě 
úderová rozehrávka pro dvouhru 

hlavní část:
cvičení 1 proti 1 
cíl: pravidelné a nepravidelné útočné situace – agresivní dohrávání výměn 

smeč a přechod na síť v rámci poloviny

útočný trojúhelník (přípravný drop, smeč a přechod na síť)

po vysokém podání volba – přímá smeč + překvapivý úder jako varianta 
(drop X, event. klír)

závěrečné cvičení: přípravný úder → dlouhá obrana → plná smeč a dohrát 
výměnu 

cvičení 2 proti 1: (sparing U19 – zadní hráč)
cíl: cvičení obrany ve dvouhře s tlakem staršího protihráče 

nahrávači za sebou, úkoly pro zadního hráče
1) převážně smeč → kontrola krátké obrany 
2) převážně drop + smeč jako variace → pokrytí přední části kurtu 
3) využívat překvapivý klír 

zápas – dvouhra
pro videoanalýzu: postavení v obraně a volby úderů v obraně (já i soupeř)

závěrečná část: 
stabilizační cvičení:
pavouk 
dosahování nohou do různých směrů
komíhání lokty
šikmé břicho - přitahování

14:30-16:00 – trénink – čtyřhra 
standardní situace, podání, příjem a 3. míč
úvodní část: 
průpravná hra: start na příjem podání – soutěž 
start – chycení míče z levé nebo pravé ruky (průprava na start do 
deblových bodů)
úderová rozehrávka pro čtyřhru

hlavní část:
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nácvik podání a příjmu – varianty:
krátký příjem 
příjem na tělo předního nebo zadního hráče
příjem do deblového bodu 
dlouhý drajv do zadní části kurtu 

k diskusi: jak znesnadit přijímajícímu jeho úder? 
- umístění: posouvání krátkého servisu
- timing: odlišná rychlost podání 
- délka: přesnější vs. prudší servis

cvičení 2 proti 2: 
hra na body s omezením rozehrávání prvních míčů 
cíl: naučit se jako přijímající pokrytí a rozehrání standardních způsobů 
příjmu

1) příjem do deblových bodů nebo krátký příjem 
k diskusi: řešit situace, kdy měl zasáhnout přední a kdy zadní hráč

2) příjem na tělo nebo dlouhý drajv 
k diskusi: jak se dostat z tlaku při rychlém příjmu do zadního rohu? 

závěrečná část: 
zápas – čtyřhra (sparing U19)
pro videoanalýzu: sledování úspěšnosti prvních míčů (umístění 2. míče a 
zda je 3. míč do obrany nebo do útoku)

strečink + kompenzační cvičení 
17:00-18:00 – video 
sledování zápasů z dnešního dne a zopakování procvičovaných dovedností
– správná volba v útoku a obraně dle postavení soupeře
– aktivní rozehrávní prvních 3. míčů ve čtyřhře
19:30-20:30 – trénink – individuální technika 
zadání úkolů během odpoledne 
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Čtvrtek, 8. února 2018
9:30-11:00 – trénink – dvouhra 
přechod z bezpečné rozehrávky do útoku

úvodní část: 
dynamické rozcvičení 
footwork: 1 proti 1 otevřená výměna 1 min, 30 s volná hra na síti s cílem – 
vnímat rytmus pohybu po kurtu, hrát "malý kurt"
úkoly ke sledování: 
– jak dělám split-step
– jak pracuji s raketou (jak moje raketa "cestuje" během výměny)
– jak se pohybuje moje těžiště
– jaké křivky odehrávám

hlavní část:
cvičení 1 proti 1 
cíl: udržet míč ve výměně při nestejném hřišti a číhat na šanci pro útočný 
pohyb a úder 

3 rohy proti 1 přednímu rohu
převážně sejv drop + blok, z vysoké křivky výhozu může přijít útok s 
dokončením 

4 rohy proti 2 předním rohům 
možnost přechodu do útoku při vysoké křivce výhozu (jako předtím)
ale také útok přesným kontrakraťasem (po bloku za síť event. 2. kraťas 
zariskovat a roztočit)

4 rohy proti 2 zadním rohům 
nahrávač pokrývá zadní rohy, ale i střed kurtu 
možnost přechodu do útoku – kontradrajv i smeč při vysoké křivce klíru 

závěrečná část: 
stabilizační cvičení:
prkno s přitlačováním boků k zemi
výpad a rotace s medicinbalem
šikmé břicho – dosahování ke kotníkům
komíhání v lehu na břiše

14:30-16:00 – trénink – čtyřhra 
zápasy s podmínkami
úvodní část: 
úderová rozehrávka pro čtyřhru
průpravné cvičení: rozehrávka se dvěma míčky
zápas každý s každým na deblový box 

hlavní část:
zápasy 2 proti 2 s pravidly:

1) zápas bez zvednutí 
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2) deblový box 2 proti 2 

3) začátek vysokým podáním (nácvik pro útok/obranu)
var. - začátek flick servis 

4) krátké sety do 5 bodů o trest 
cíl: psychologický úkol – zvládání emocí; negativní řeč těla, slovní projev, 
myšlenky 

závěrečná část: 
zápas – čtyřhra (sparing dospělých)

strečink + kompenzační cvičení 
17:00-18:00 – závěrečná diskuse
shrnutí procvičovaných dovedností
– cíle pro GPA U15 a jak se připravit v posledních dnech před akcí
– psychická příprava
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