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Vyhodnocení přípravy všech reprezentantů 

Jak bylo avizováno, sportovní příprava je sledovaná příslušnými trenéry a všichni reprezentanti 
(dospělá reprezentace, reprezentace U19, reprezentace U17) obdrželi zpětnou vazbu, a to na základě 
veškerých doplněných informací do systému XPS. 
 
Každému hráči bylo zasláno prostřednictvím komunikace v XPS hodnocení jeho přípravy  
a doporučení, na čem by měl spolu se svými trenéry/ve svém klubu dále pracovat. 
 
Sdělené informace lze zobecnit – informace pro hráče a osobní/klubové trenéry: 
 
Plánování sportovní přípravy na cykly  
 

- Dlouhodobé plánování (vrcholy ročního či víceletého cyklu), zaměřit se na turnaje, ke kterým 
je směřována příprava  
 

- Optimem by měla být postupná příprava plánovaná v ucelených mezocyklech (3 – 6 týdnů;  
3 – 6 mikrocyklů) – například: čtyři týdny zaměřené na údery z přední části kurtu 
 

- Tréninkové jednotky by potom měly být naplánovány v ucelených týdenních mikrocyklech – 
např. ve výše uvedeném příkladu:  

o první týdenní mikrocyklus – příprava na úder v přední části kurtu,  
o druhý mikrocyklus – provedení úderu (hra na síti),  
o třetí mikrocyklus – provedení úderu (různé varianty lobu),  
o čtvrtý mikrocyklus – naznačení a zahrání opačných úderů. 

  
- V jedné tréninkové jednotce badmintonu je lepší zaměřit se na jednu věc; z výše uvedeného 

příkladu rozepíšeme první týdenní mikrocyklus zaměřený na přípravu na úder v přední části 
kurtu (pokud hráč zvládá potřebnou dovednost, je možné zvyšovat náročnost): 

o 1 tréninková jednotka (TJ): vysvětlení a ukázka úkolu, provádění bez míče – vybíhání 
přední části kurtu se zaměřením na přípravu na úder a správnou polohu rakety „0“, 
lehký multifeeding (pomalejší tempo, pravidelně) s učením a opakování správné 
techniky     

o 2 TJ: lehký multifeeding (pomalejší tempo, pravidelně) zaměřený na včasnou přípravu 
na úder (hned během prvního kroku) a správnou polohu „0“, jednoduché herní 
kombinace 

o 3 TJ: středně obtížný multifeeding (zápasové tempo, pravidelně, ale i nepravidelně) 
zaměřený na různé na středu sítě bekend/forhend, výška úderu, ofenzivní/defenzivní 
úder), navazují jednoduché herní kombinace 

o 4 TJ: středně obtížný multifeeding (vyhodnocení - zopakování a ukotvení správných 
pohybových vzorců), herní kombinace  

o 5 TJ: středně obtížný/těžký multifeeding; kombinace a hra zaměřená na přípravu 
o 6 TJ: středně obtížný/těžký multifeeding; kombinace a hra zaměřená na přípravu  

 
Každá tréninkové jednotka/každé cvičení by mělo mít určité konkrétní zaměření  
(např. split-step, příprava rakety na úder, provedení úderu, rytmus pohybu, apod.), na které se 
hráč plně zaměřuje; nejvýše však na tři věci současně (spíše však na jednu, dvě). 

 
Tip: Lehké tréninkové jednotky (1 – 4 z výše popsaných tréninkových jednotek) je možné 
absolvovat dvě za den či je kombinovat s těžkým fyzickým tréninkem.  

 
 
Odpočinek  
 

- V každém týdenním mikrocyklu by měl být alespoň jeden den úplně volný. Odpočinout si, 
udělat věci mimo badminton (zejm. škola) a získat chuť do tréninku. Je lepší „občas si dát 
pauzu, ale jít trénink naplno“ (100% připravenost na tréninkovou jednotku), a nikoliv „musím, 
musím, další trénink nějak dám, musím“. Psychická a fyzická únava snižuje výkon a naopak 
zvyšuje riziko nemoci či zranění. Kvalita tréninku má vždy přednost před kvantitou.  
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- Je vhodné využívat různé možnosti regenerace (fyzioterapie, domácí cvičení, roler, masáže, 
bazén + vířivka atd.); následně informace o regeneraci doplňujte do XPS jako události  
(s fialovou barvou). 
 

Návaznost příprava - turnaj  
 

- Příprava by měla před turnajem gradovat (kratší a intenzivní tréninkové jednotky; zápasová 
příprava; před turnajem je vhodné snížit objem tréninku, např. předposlední/poslední den 
volný). 
 

- Častým – a nepříliš vhodným – jevem je, že hráči jsou v týdnu před turnajem zranění/nemocní 
a přesto nastoupí do turnaje, a to dokonce ve všech disciplínách. 
  

- Zápasy by měly odpovídat přípravě – pokud hráč absolvuje v týdnu dvě/tři tréninkové jednotky 
týdně (denní aktivní výkon ca 60 minut), potom nemůže být dostatečně připraven na start  
ve třech disciplínách a například 6 zápasů za den (denní aktivní výkon ca 180 minut).  

 
Specializace, ale zároveň pestrost 
  

- Každá disciplína vyžaduje jinou fyzickou a badmintonovou přípravu, přípravou na jednu 
disciplínu ochuzuješ přípravu jiné, vzhledem k jejich rozdílnosti je možné vyloučit současnou 
kvalitní přípravu na všechny tři (jako kdyby oštěpař zároveň házel diskem a vrhal koulí). Lze 
doporučit vybrat si jednu disciplínu, na kterou se bude hráč specializovat, a druhou hrát 
jako doplňkovou. 
 

- Badmintonová příprava nemusí být jen intenzivní fyzická, práce; ať už na kurtu či mimo něj. 
Především v přechodném/přípravném období je vhodné mít některé tréninkové jednotky 
zaměřené výhradně (!) na přípravu na úder, provádění úderů, techniku pohybu apod. 
 

- Je možné jen doporučit odlišnou délku, průběh a intenzitu tréninkových jednotek;  
na stále stejné zatížení se tělo adaptuje a efekt přínosu takových jednotek klesá.  

  
   
Fyzická příprava 
 

- Testování ukázalo velké rezervy ve fyzické přípravě: 
  

o mladší junioři (U17) by do přípravy měli zařadit alespoň 2x týdně kondiční přípravu 
(atletika, žebřík, odrazy, posilování s vlastní vahou, domácí posilování, švihadlo, core, 
kruhový trénink, koordinační cvičení, TRX atd.), 
 

o starší junioři (U19) by do přípravy měli zařadit alespoň 3-4x týdně kondiční přípravu 
(atletika, žebřík, intervaly, odrazy, posilování, švihadlo, core, kruhový trénink, 
koordinační cvičení, TRX atd.), 

 
o dospělí reprezentanti by do přípravy měli zařadit alespoň 3-4x týdně kondiční přípravu 

(atletika, žebřík, intervaly, odrazy, posilování, švihadlo, core, kruhový trénink, 
koordinační cvičení, TRX atd.), 
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Využití XPS 
 
Sdílené dokumenty – v systému máte k dispozici přes 200 dokumentů, například: 
 

- videa ke hře (metodická videa ke zlepšení techniky Petra Báši, Petera Gadeho či BEC, 
zajímavé ukázky zápasů), 
 

- videa fyzioterapeutky Elišky Maixnerové atd., videa k minibadmintonu, videa 
z tréninku/semináře se Steffenem Rasmussenem atd. 
  

- informace TMK (newslettery, obecné i konkrétní informace o výsledcích testování, informace 
pro reprezentanty) atd. 

 

 
 
 
Programy -  v pravé části obrazovky můžete vidět programy čtyř vybraných reprezentantů (Jan 
Louda, Ondřej Král, Sabina Milová a Tomáš Švejda, s dalšími hráči sdílení domlouváme; trenéři mají 
k dispozici kompletní přípravu Loudy, Krále a Milové v adresáři „Vzorová skupina“); zde budeme 
umisťovat rovněž vzorové programy na rozvoj kondice či badmintonových dovedností. 
  
Tréninkové jednotky těchto hráčů je možné nejen pro inspiraci zhlédnout, ale rovněž kopírovat 
a vkládat do svého tréninkového plánu. 
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Zobrazaní pro trenéry (zaškrtnutí „Vzorová skupina 2018“):  

 

 
 
 
Komunikace – máte-li jakýkoliv dotaz a nenašli jste odpověď v tutoriálech pro hráče/trenéry nebo 
předchozích tipech a doporučeních, kontaktuje nás, prosím, prostřednictvím zprávy v komunikaci. 
Jsme komunikativní a snažíme se pomoci všem hráčům a trenérům. 

 


