
ROZVOJ BASEBALLU – III.                   

Pavel Budský a Marián Krásny do Vašeho klubu! 

        Poslední výraznou pobídkou pro Váš klub je možnost využít dvou 

baseballových osobností ke zkvalitnění tréninku mladých hráčů. V rámci projektu 

Road to Tokio je možné zažádat o půldenní návštěvu hlavního trenéra žákovské 

reprezentace Mariána Krásného pro hráče do 13 let či legendy českého 

baseballu Pavla Budského pro hráče starší.  Je to pilotní projekt pro rok 2016, 

bude záležet POUZE NA VAŠEM LETOŠNÍM ZÁJMU, jestli padne na úrodnou 

půdu.   Rozhodně neváhejte. Kromě návrhu zlepšení baseballových dovedností 

jednotlivců ( obrana včetně nadhazovačů, pálení, baserunning....) a týmových 

schopností ( typy obran, držení běžců, manufaktura bodů v útoku...) by jedním z 

pilířů mělo být i zaměření na podporu atleticismu hráčů, dokonce při Vašem zájmu 

návštěva i s profesionálním kondičním trenérem.      

      Jednat by se mělo o 2 instruktážní tréninkové překlenuté jednotky, každá 

zhruba 90- 105 minut, první skupina vždy mladší, druhá starší, počet hráčů dle 

individuální domluvy. Po domluvě, cca 3 týdny před návštěvou, o možnosti 

zaměření návštěvy, o preferovaném obsahu ukázkového tréninku a konkrétní 

domluvy, příklad jednoduchého harmonogramu cca 3,5 hodinové návštěvy:   

1) 20 minut setkání s klubovými trenéry, předání domluvených materiálů, 

příklady tréninkového zaměření, konkrétní rozdělení hráčů, trenérů... 

2) 100 minut trénink mladší skupiny - 10 minut warm up- rozběhání, agility, 

dynamický strečink ,   20 minut individuální a týmové rutiny včetně rozházení      

20 minut zaměření tréninku na útok,  20 minut zaměření tréninku na obranu         

15 minut – krátký bullpen pro nadhazovače, drily pro kečry, kondiční cviky pro 

ostatní,  5 minut – vyběhání, statický strečink   

Obdobný trénink starší skupiny : 15 minut warm up- rozběhání, agility, dynamický 

strečink ,  30 minut individuální a týmové rutiny včetně rozházení                          

20 minut zaměření tréninku na útok,  20 minut zaměření tréninku na obranu         

15 minut – krátký bullpen pro nadhazovače, drily pro kečry, kondiční cviky pro 

ostatní,  5 minut – vyběhání, statický strečink 

3) 15 minut vzájemné závěrečné zhodnocení s hráči i s trenéry 

NIC ale není dogma, na všem se dá domluvit, NEBOJTE SE KOMUNIKOVAT!  

Projekt by měl odstartovat v dubnu, zájem prosím projevte na mail 

baseball@baseball.cz.    
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