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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je vyprojektování s následnou realizací 

badmintonového turnaje kategorie GP C-dospělí v Ostrově. Téma bakalářské 

práce jsem si zvolil proto, že s touto sportovní disciplínou mám bohaté zkušenosti 

jako hráč a v současné době také jako trenér a organizátor sportovních soutěží  

v mém mateřském klubu TJ Ostrov. Jako hráč aktivně hraji tento sport již  

od svých 7 let. Tento turnaj jsem se rozhodl uspořádat z důvodu zapsání tohoto 

turnaje do kalendáře akcí, který předkládám v Příloze 1. Na turnajích působím 

jako vrchní rozhodčí, jako ředitel turnaje to byl můj debut. Také průběžnou praxi 

plním jako trenér badmintonu a proto je mi tato problematika blízká. A proč právě 

badminton? Badminton zažívá ve svém rekreačním pojetí velký boom. Každý zná 

badminton jako ‘‘rekreační sport u vody‘‘, avšak málokdo již jeho závodní 

podobu.  

Jeho sportovní způsob se v náročnosti a intenzitě pohybu naprosto odlišuje  

od rekreačního pojetí. Nejednou se mi již stalo, že se mí přátelé a kamarádi smáli 

tomu, že se věnuji badmintonu. Těmto lidem jsem tolikrát řekl, že si vůbec 

neuvědomují náročnost a krásu tohoto sportu. Existují minimálně 4 důvody, proč 

právě badminton. Badminton je nejrychlejším raketovým a zároveň pátým 

nejpopulárnějším sportem. Zápas v badmintonu může trvat až 90 minut, v jehož 

průběhu hráč uběhne až 4 kilometry. Posledním důvodem je, že olympijskou 

premiéru na OH 1992 v Barceloně v badmintonu sledovalo u televizních 

obrazovek více než 1,1 miliardy lidí. Krása badmintonu spočívá ve velkém 

množství variant zahrání úderů a následných řešení herních situací na kurtu, ať 

mají hráči jakoukoliv úroveň.  
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2 Cíle a úkoly bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je vyprojektování a následná realizace turnaje 

v badmintonu pro kategorii GP C-dospělí v Ostrově. 

Úkoly bakalářské práce: 

1) Plánování a příprava projektu 

2) Realizace projektu 

3) Vyhodnocení projektu 

4) Vytvoření následných doporučení pro sportovní praxi 
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3 Teoretická část – projektová 

3.1 Projektový management 

Řízení, neboli management, je jedna z nejdůležitějších lidských činností.  

Od doby, kdy lidé poznali dělbu práce a začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, 

kterých by jako jedinci dosáhnout nemohli, se stalo řízení nezbytné  

pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí.
1
 Z toho můžeme vyvodit,  

že projektové řízení fungovalo již od pradávna, kdy lidé ještě nevěděli, jak to 

pojmenovat. Vezmeme si pouze příklad, jak důležití byli vůdčí osobnosti  

a organizátoři (králové, vojevůdci, filosofové). Důkazů o tomto projektovém 

řízení se nám dostává ze spisů a maleb více než dost. Války, v nichž vůdčí osoba 

organizovala a plánovala útoky a obranu. Monumentální stavby, kde organizátoři 

řídili práci otroků a dohlíželi na ni. To jsou jen 2 příklady, kde můžeme 

vypozorovat důležitost projektového řízení prakticky od počátků lidské civilizace. 

3.2 Co je projekt? 

Projekt je časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo 

služby.
2
 Projekt je tedy jednorázová událost. V tomto případě se stává produktem 

badmintonový turnaj, který je časově omezen na 12.11.2011. Unikátnost tohoto 

produktu spočívá v lidech, kteří tento turnaj budou pořádat a kteří se ho zúčastní 

na daném místě v daném čase. 

3.3  Co je projektové řízení? 

Projektové řízení je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik  

při projektových činnostech, aby se splnily nebo překročily požadavky  

a očekávání, které investor a zákazník klade na projekt.
3
 Dá se říci, že projekt,  

dle Skalického (2003), klade 3 požadavky a faktory projektu: 

1) Rozsah, čas, náklady a kvalitativní stupeň projektu 

2) Účastníci projektu s různými potřebami a očekáváními 

3) Identifikované (potřeby) a neidentifikované požadavky (očekávání) 

                                                 
1
 SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. 3. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2003, s. 5. ISBN 80-7043-237-3. 
2
 SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. 3. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2003, s. 6. ISBN 80-7043-237-3. 
3
 SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. 3. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2003, s. 11. ISBN 80-7043-237-3. 
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Projektové řízení v tomto případě znamená, že turnaj bude mít určitý rozsah, 

(kategorie GP C-dospělí), určitý čas (12.11.2011), určité náklady (pronájem haly, 

materiální zabezpečení chodu turnaje, věcné ceny) a určitý kvalitativní stupeň 

v závislosti na zvládnutí organizačních věcí. Účastníci projektu budou tedy hráči 

badmintonu v dané kategorii, kteří na turnaj přijedou s určitými očekáváními  

a potřebami (body do žebříčku, bezproblémový chod turnaje). 

3.4 Fáze projektu a jeho životní cyklus 

Protože projekty jsou unikátní, mají určitý stupeň nejistoty. Organizace 

provádějící projekty, aby si zajistily lepší řízení a kontrolu a správné napojení 

průběžných operací projektu, zpravidla rozdělují každý projekt do několika 

projektových fází.
4
 Dle většiny literatury se projekt dělí na 4 fáze. 

 

Obrázek 1 Životní cyklus projektu 

(zdroj: vlastní) 

Z důvodu aplikace na mou problematiku jsem toto dělení zredukoval pouze na  

3 fáze. Fáze návrh a příprava jsem sloučil v jednu. Budu mít tedy zahajovací fázi, 

ve které definuji problém a naplánuji veškeré proměnné. Ve druhé (střední) fázi 

realizuji projekt organizací zmíněného sportovního turnaje. Ve třetí (závěrečné) 

fázi vyhodnotím turnaj z hlediska obsazení, výkonů, bodových příspěvků  

do celostátního žebříčku a zakončím ji publikací v denním tisku.  

                                                 
4
 SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. 3. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2003, s. 37. ISBN 80-7043-237-3.+ 
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3.5 Rizika projektu 

Riziko je možno definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou 

pravděpodobností a v projektu může způsobit škodu určitého rozsahu.
5
 Dá se tedy 

říci, že v projektu badmintonového turnaje budou figurovat určité faktory, které 

lze odhadnout, avšak ne se stoprocentní jistotou řídit a regulovat. Proto se snažíme 

tyto faktory minimalizovat, analyzovat a co nejpřesněji je naplánovat.   

  

                                                 
5
 SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. 3. vyd. V Plzni: 

Západočeská univerzita, 2003, s. 139. ISBN 80-7043-237-3. 
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4 Teoretická část – základní charakteristika badmintonu 

4.1 Představení badmintonu 

Badminton je nejrychlejším raketovým sportem, s více než 230 miliony aktivních 

hráčů na všech pěti obývaných kontinentech. Po boku tenisu, stolního tenisu  

a squashe doplňuje skupinu nejznámějších individuálních raketových sportů. 

Badminton prezentují 2, jako noc a den různé, strany. První strana je rekreační, 

kterou drtivá většina populace zná. Jistě plno lidí již provozovalo tento sport  

na dovolené, v parku či jen jako doplněk volného času. Druhou stranu, závodní, 

někdo viděl, někdo ne a ještě méně provozoval. Badminton je mladý olympijský 

sport (od 1992 v Barceloně), který je v současné době v rozkvětu. Důvodem je 

stále více sportovních center, které nabízejí kroužky badmintonu nebo samotný 

pronájem badmintonových kurtů. Čím je tedy badminton charakterizován 

v závodním pojetí?  

1) Při badmintonové smeči může míček dosáhnout rychlosti více než 332 km/hod 

2) Badminton hraje více než 230 milionu hráčů na celém světě. Je tedy pátým 

nejpopulárnějším sportem. 

3) Zápas může trvat až hodinu a půl a v jeho průběhu hráč uběhne dráhu více než 

4 kilometry (platí pro systém počítání před změnou pravidel v roce 2006)
6
 

4) Olympijskou premiéru badmintonu na OH v Barceloně sledovalo u televizních 

obrazovek více než 1,1 miliardy lidí.
7
 

Z fyziologického hlediska patří do skupiny cvičení střídavé intenzity s velmi 

rychlou reakcí a se schopností dlouhodobého soustředění pozornosti.
8
 V průběhu 

hry dochází k relativně pravidelnému střídání submaximální tepové frekvence (až 

190 tepů/min) s uklidněním po ukončení výměny (až 120 tepů/min). Zajímavé je 

srovnání náročnosti mezi badmintonem a tenisem. V roce 1985 na All England 

Championships (tenis) porazil Boris Becker Kevina Currena 6:3, 6:7, 7:6, 6:4.  

                                                 
6
 MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton: úderová technika, pohyb po kurtu, 

taktika hry. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2004-3. 
7
 MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton: úderová technika, pohyb po kurtu, 

taktika hry. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2004-3. 
8
 MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton: úderová technika, pohyb po kurtu, 

taktika hry. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2004-3. 
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Ve stejném roce na badmintonovém MS v Calgary, porazil Han Jian (CHN) 

Mortena Frosta (DEN) 14:18, 15:10, 15:8.
9
 Statistické porovnání zápasů ukazuje 

Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 Porovnání zápasů v tenise a badmintonu 

 (zdroj: Tomasz Mendrek, Martina Novotná; Badminton) 

 

Krása tohoto sportu spočívá v nepřeberném množství variant úderů a řešení 

herních situací. 

4.2 Historie badmintonu ve světě 

Tento sport má své kořeny zapuštěné hluboko v historii. Už v 2000 př.n.l.  

se v kultuře jihoamerických Inků a středoamerických Aztéků setkáváme 

s náznaky hry s ,,opeřeným míčkem‘‘. První stoprocentně doložené záznamy  

o tomto sportu pocházejí ze 7. století, kdy Číňané provozovali hru zvanou Di-

Dčijan-Dsi.  

Na podobném principu odbíjení opeřeného míčku byla hrána v Japonsku hra 

Cibane a v Koreji se potom badmintonový předchůdce jmenoval Tije-Kiča-Ki. 

Mimo asijský kontinent se badmintonu podobné hry provozovaly dokonce  

i ve středověké Evropě, kde však byla časem tato hra zapomenuta.  

Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou nazývanou jako poona, 

pojmenovanou podle indického města Puna, kde jej okolo roku 1850 „objevili“ 

britští vojáci. Ti hru přivezli do Anglie, kde o deset let později, v roce 1850 

                                                 
9
 MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton: úderová technika, pohyb po kurtu, 

taktika hry. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2004-3. 
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získala své současné jméno. Vévoda z Beufortu jej provozoval na svém sídle 

Badminton House v hrabství Gloucestershire a roku 1873 uspořádal první turnaj. 

V roce 1893 byla založena v Anglii první národní asociace. V roce 1899 byl 

pořádán první ročník turnaje All England Championship, který je obdobou 

tenisového Wimbledonu.  

V roce 1934 byla založena IBF (International Badminton Federation, Mezinárodní 

federace badmintonu), 24. září 2006 přejmenovaná na BWF (Badminton World 

Federation), která dnes sdružuje 156 národních svazů. Evropská badmintonová 

unie (EBU) vznikla ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1967 a zakládajícím 

členem bylo také tehdejší Československo. Od roku 1992 byl badminton natrvalo 

přizván do rodiny olympijských sportů. Dosavadními českými olympijskými 

účastníky byli v Barceloně 1992 Tomasz Mendrek a Eva Lacinová, ke kterým  

se po šestnácti letech přidali v Pekingu 2008 Petr Koukal a Kristína Ludíková. 

4.3 Historie badmintonu v ČR 

Historie badmintonu v České republice se začala psát v roce 1957, kdy v Praze 

vznikly první dva oddíly: TJ Spoje Praha a klub na Vysoké škole železniční. 

V lednu 1958 se konal první turnaj také v tělocvičně Spojů Praha. Popularitě  

a rozvoji badmintonu pomohla též náhoda – v ČR začali studovat dva 

reprezentanti Indonésie: Chandra a Ismail Laurin. Díky těmto dvěma hráčům měli 

naši hráči možnost seznámit se s badmintonem na nejvyšší úrovni.  

Nelze opomenout jméno Josefa R. Beneše, ,,otce československého badmintonu‘‘, 

který jako první přeložil pravidla, stvořil základ publikací o badmintonu a byl 

dlouholetým trenérem, metodikem a propagátorem tohoto sportu u nás  

i v zahraničí. V roce 1967 je Československo jedním ze zakládajících členů EBU  

a přistupuje také do tehdejší IBF. V současné době registruje  

Český badmintonový svaz 4500 hráčů ve 137 oddílech.  

4.4 Historie klubu TJ Ostrov 

Ostrovský klub byl založen v roce 1965. Je pravděpodobně jedním z nejstarších 

v Ostrově od dob Baníku přes TJ Škodu Ostrov. Zakladatelem byl B. Půdasen. 

Nelze nevzpomenout i další jména, která byla rovněž úzce spjata se vznikem 

klubu. Byli to Juraška st., Pařík st., Janus a Mácha Jiří-dlouholetý předseda, trenér 

i rozhodčí. 
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Klubem prošly stovky členů. V dobách největšího rozmachu míval i 60 členů. Ve 

svých řadách vychoval ve všech kategoriích mnoho přeborníků kraje jak 

v jednotlivcích, tak i v družstvech. Měl rovněž mistry republiky - sourozence 

Turčínkovi; Helena byla několik let i v reprezentaci. V letech 1970-71 ; 1973-77 

hrál klub 2.ligu; jeden z ročníků vyhrál a bojoval v baráži o 1.ligu. Tehdejší 

sestava-pravděpodobně nejsilnější v historii klubu: Milan Juráček, Jiří Mácha, Jan 

Maxa, Martin Pokorný, Jana Čutková, Olina Petríková a sourozenci Helena a 

František Turčínkovi.  

V průběhu let zažil klub i starosti existenčního rázu, ať už to byly finance nebo 

místo, kde hrát. I přes tyto nesnáze se hráči nepřerušovaně zúčastňovali a 

zúčastňují soutěží jednotlivců dodnes. Po celou dobu existence uspořádal klub 

stovky krajských i celostátních turnajů ve všech kategoriích. 

V novodobé historii 1995-2003, měl klub ve svých řadách velmi nadějné hráče a 

hráčky, kteří svými výkony sbírali vavříny jako krajští přeborníci, medailisté 

z MČR, ve všech kategoriích. Úspěchy slavili i v zahraničí. Mimořádným 

talentem byla Petra Rosolová, která od kategorie ml. žáků až po dospělé, neměla 

v kraji konkurenci. Z MČR nepřijela bez medaile. Na medaile z MČR dosáhli také 

David Petr a Jan Šula ml.
10

 

 

4.5 Badmintonové vybavení 

Badmintonové vybavení se skládá z pěti základních položek. Jsou jimi:  

                                                 
10

 Historie. Tělovýchovná jednota Ostrov [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

http://www.tjostrov.estranky.cz/clanky/badminton/tj-ostrov.html 
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4.5.1 Kurt 

Badminton se hraje na pravoúhlém obdélníkovém dvorci s rozměry 13,40 x 6,10 

metru pro čtyřhru a 13,40 x 5,18 m pro dvouhru. Je vymezen čárami o tloušťce 4 

centimetry viz Obrázek 3.

 

Obrázek 3 Badmintonový kurt 

(zdroj: http://www.czechbadminton.cz/pravidla-rady) 
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Při dvouhře hrajeme na ,,užším a delším‘‘ hřišti, neboli se snažíme zahrávat míče 

postranní čáru pro dvouhru a zadní podávací čáru pro dvouhru. Podáváme vždy 

spodním úderem do úhlopříčně protilehlého podávacího pole soupeře a míč musí 

padat minimálně na přední podávací čáru nebo za ni. Při čtyřhře hrajeme na 

,,širším a delším‘‘ hřišti. Toto hřiště ohraničuje po stranách postranní čára pro 

čtyřhru a zadní podávací čára pro dvouhru. Výjimkou při čtyřhře je pouze podání, 

kdy míč musí padat vždy do prostoru mezi přední podávací čáru a zadní podávací 

čáru pro čtyřhru.
11

  

Čáry by měly být snadno rozeznatelné, a proto mají obvykle bílou či žlutou barvu 

a jsou vždy součástí pole, které vymezují. Když míč spadne na čáru, je to tedy 

dobrý míč. V závodním badmintonu se hraje převážně na speciálních kobercích, 

které mají neklouzavý povrch, a je na nich nakreslen pouze badmintonový kurt. 

Dřevěné parkety s namalovanými hřišti však bohatě stačí. Kurt je rozdělen na dvě 

stejné poloviny sítí, která je natažena na postranních sloupcích vysokých 155 cm, 

umístěných na postranních čarách pro čtyřhru. Síť je převážně tmavé barvy s oky 

o velikosti do 2 cm. Horní okraj sítě je lemován bílou páskou o šířce 7,5 cm, 

kterou prochází lanko či šňůra. Síť je tedy prohnutá a uprostřed vysoká jen 152,4 

cm. 

4.5.2 Míček 

V badmintonu používáme dva základní druhy míčku: 

1) Míčky péřové, viz Obrázek 4, které jsou upřednostňovány v závodním 

badmintonu. Míček je vyroben ze 16 husích per zasazených do korkové 

základny. Délka per musí být jednotná od 6,2 do 7 cm a spojená nití. 

Hmotnost míčku se pohybuje  

od 4,74 do 5,50 gramů. Hlavička míčku je převážně bílé barvy, ve spodní části 

zakulacena. 

                                                 
11

 MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton: úderová technika, pohyb po kurtu, 

taktika hry. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2004-3. 
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Obrázek 4 Péřový míček 

(zdroj: http://www.worker.cz/1375/micek-na-badminton-spartan-perovy) 

 

2) Míčky plastové (ze syntetických materiálů), viz Obrázek 5, které se používají 

pro rekreační badminton. U těchto míčků jsou husí pera nahrazena sukénkou 

nebo napodobeninou per ze syntetických materiálů. Vyrábějí se ve dvou 

barvách - bílé a žluté. Výhodou těchto míčků je jejich výdrž.  

 

Obrázek 5 Plastový míček 

(zdroj: 

http://www.sportthieme.cz/Míčové_sporty/Badminton/Badmintonové_míčky/art=

1172805) 

 

Péřové míčky citlivě ukazují kvalitu a úroveň hráče. Na jeden zápas se v průměru 

použije 6-12 péřových míčků pro čtyřhru a 3-6 míčků ve dvouhře.  

Plastové míčky jsou odolnější, trvanlivější a v současné době již plně vyhovují 

požadavkům pro sportovní badminton. Jsou velmi oblíbené mezi širokou 

veřejností. Výrobci nabízí tři druhy nepéřových míčků v závislosti na teplotě, 

vlhkosti a hustotě vzduchu, kde hrajeme: 

1) S červeným proužkem (fast) jsou nejrychlejší a hodí se do chladnějších 

podmínek (do 15˚C) 
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2) S modrým proužkem (medium) jsou středně rychlé, nejčastěji používané a 

hodí se v rozmezí teplot od 15-25˚C 

3) Se zeleným proužkem (slow) jsou pomalé míčky, vhodné do vysokých teplot 

či do míst s vyšší nadmořskou výškou (řidší vzduch) 

Nejčastěji používané míče jsou od světoznámých sportovních firem značek 

Yonex, Victor, Wilson, Babolat, Rinja.  

4.5.3 Raketa 

Ke hře badminton používáme badmintonovou raketu. Jednotlivé části rakety jsou 

popsány na Obrázku 6.  

 

Obrázek 6 Jednotlivé díly rakety 

(zdroj: http://www.czechbadminton.cz/pravidla-rady) 

 

Vývoj badmintonových raket se před 30 lety rozjel extrémní rychlostí prakticky 

až doteď. Dřevěné ,,vlaštovky‘‘ a kovové rakety z bývalé SSSR předčily 

materiály mnohem modernější, lehčí, flexibilnější a pevnější, což jsou pro 

badmintonové rakety bezpodmínečné požadavky. V této době se rakety vyrábějí 

z karbonu, titanu či grafitu. Tato proměna se promítla hlavně ve hmotnosti raket. 

Váha dnešních závodních raket nepřekročí 105 gramů. Délka raket nesmí být větší 

než 68 cm a šířka větší než 23 cm. Také krček rakety, který býval u dřívějších 

raket zpevněn další vrstvou materiálu, se vytratil. Krček již není zpevněn a hlava a 
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hřídelka jsou již z jednolitého materiálu, čímž se předešlo lámání rakety mimo 

krček. Pro rakety jsou důležité 3 fyzikální vlastnosti: 

1) Hmotnost (weight) se udává v gramech a bez výpletu. Váha dnešních raket se 

pohybuje od 85 do 120 g. Lehčí rakety jsou určeny pro technické hráče, 

protože přenáší méně síly, ale lépe vedou úder. Naopak těžší rakety jsou 

určeny pro agresivní hráče používající silovou techniku hry.  

2) Vyvážení (balance) se udává v milimetrech. Setkáváme se se dvěma 

možnostmi – do hlavy (pro agresivní útočné hráče) a po celém rámu rakety 

(pro technické hráče).  

3) Tuhost (flexibility) je měřítkem nárazu míčku na rám rakety. Tedy pokud 

míček netrefíme přesně středem výpletu, ale u okraje rakety. 

Poslední vlastností je také omotávka (grip). Vyrábí se buď ze syntetického 

materiálu nebo froté. Důležitou vlastností je odvod potu, čímž omotávka zajišťuje 

neklouzání rakety z ruky při hře.  

Rakety ovlivňují hru hráče maximálně 15%. Je však nutné sžít se s raketou a cítit 

ji perfektně v ruce. 

4.5.4 Výplet 

Poslední částí badmintonového vybavení jsou badmintonové výplety. Rozdělují se 

do dvou skupin: 

1) Přírodní struny jsou tenčí (0,6-0,7 mm), vyráběné ze zvířecích střívek a jsou 

dražší. Jsou však křehčí a náchylné k poškození ve vlhkém prostředí. 

2) Umělé struny jsou tlustší (0,7-0,8 mm), vyráběné z nylonu. Mají však delší 

trvanlivost a jsou levnější. 

Tvrdost výpletu se udává v kilogramech. Tvrdší vypletení rakety je určeno pro 

netechnickou silovou hru, zatímco jemnější napnutí rakety je určeno pro 

technickou hru. Obecně však platí, že časem každý výplet opotřebovaností povolí. 

Mezi světoznámé výrobce výpletů patří firmy Yonex, Babolat či Ashaway.  

4.5.5 Oblečení a obuv 

Oblečení v badmintonu, na rozdíl od tenisu, není nijak vázáno tradicí, tudíž volba 

materiálu, střihu nebo barvy je čistě individuální. Obuv badmintonu je velmi 

podobná například squashové z důvodu podobnosti obou sportů a podobnosti 

povrchů. Platí tedy, že podrážka by měla být světlé barvy, neměla by klouzat a 
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měla by perfektně tlumit nárazy ve své patové části. Samotná bota by neměla být 

vysoká (např. basketbalová) a měla by být lehká a stabilní. 

 

4.6 Pravidla badmintonu 

Z pravidel badmintonu se vynasnažím vytáhnout velice stručný základ, abych 

objasnil, jak se tento sport přesně hraje. Vycházet budu z oficiálních 

internetových stránek Českého badmintonového svazu, kde se oficiální pravidla 

nachází. Dne 6.5.2006 se IBF na svém zasedání valné hromady v Tokyu rozhodla 

pro úpravu systému počítání. Cílem bylo jediné. Zatraktivnit, zrychlit, zjednodušit 

a hlavně hru udělat přitažlivější pro diváky. Proto se od roku 2006 hraje vždy na 

dva vítězné sety do 21. Ve všech disciplínách vítězí strana, která jako první 

získala 21 bodů. Bod vždy získává strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhrála 

výměnu, jestliže se soupeř dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se 

dotknul povrchu hřiště v jeho dvorci. Za stavu 20:20 vyhrává set strana, která jako 

první dosáhne dvoubodového vedení (23:21, 26:24 atp.). Za stavu 29:29 vítězí 

strana, která jako první dosáhne 30. bodu. Strana, jež zvítězila v předchozím setu, 

podává v dalším setu jako první. Mezi sety je přestávka v délce 2 minut a již není 

rozdíl, zda-li mezi 1. a 2. nebo mezi 2. a 3. setem. V těchto přestávkách je 

povoleno mluvit s trenérem. Nově je přestávka 1 minutu v momentě, kdy je v setu 

jednou ze stran dosaženo 11. bodu. Hráči si mění strany po skončení setu 

pravidelně. V případě, že se hraje 3. set, si hráči vymění strany v momentě, kdy 

jedna strana dosáhne 11. bodu.  

Míč se uvádí do hry podáním. V okamžiku zasažení raketou musí být míč pod 

úrovní pasu podávajícího hráče, hřídelka rakety směřuje směrem dolů tak, že celá 

hlava rakety je zřetelně pod úrovní ruky podávajícího hráče. Let míčku musí 

směřovat vzhůru přes síť do pole přijímajícího hráče. Nelze tedy si míč nadhodit a 

smečovat či udeřit míček nad hlavou jako v tenisu. Pokud podávající hráč mine 

při pokusu podat míč, je to chyba.  

Ve dvouhře hráči musejí podávat – ze svého pohledu – z pravého pole podání a 

přijímat v pravém poli pro podání, a to pokud podávající hráč ještě nebodoval 

nebo dosáhl sudého počtu bodů (2, 4, 6 atd.). Pokud hráč dosáhl lichého počtu 

bodů (1, 3, 5 atd.), podává z levého pole podání – ze svého pohledu – a tedy i 

přijímající hráč přijímá v levém poli pro podání. Podává se tedy vždy křížem. 
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Když podávající hráč vyhraje výměnu, získává bod. Podávající hráč pak podává 

z druhého pole pro podání. Pokud přijímající hráč vyhraje výměnu, získává bod a 

stává se podávajícím hráčem. Nehraje se tedy již na ztráty.  

Ve čtyřhře musí hráč podávající strany podávat z pravého pole pro podání, pokud 

podávající strana ještě nebodovala nebo dosáhla sudý počet bodů v současném 

setu (0, 2, 4...). Hráč podávající strany musí podávat z levého pole pro podání, 

pokud podávající strana dosáhla lichý počet bodů (1, 3, 5...). Hráč přijímající 

strany, jenž podával naposledy, musí zůstat ve stejném podávacím poli, z něhož 

naposledy podával. Pro spoluhráče platí toto schéma obráceně. Hráč přijímající 

strany, který stojí úhlopříčně proti podávajícímu, je přijímající hráč. Hráči nesmějí 

měnit svá příslušná podávací pole, dokud nezískají bod při podání své strany. 

Podání v jakémkoliv postavení musí být provedeno z podávajícího pole, které 

odpovídá počtu bodů podávající strany. Když podávající strana vyhraje výměnu, 

získává bod. Podávající hráč pak opět podává z druhého pole podání. Když 

přijímající strana vyhraje výměnu, získává bod a stává se podávající stranou. 

Žádný z hráčů nesmí podávat nebo přijímat mimo pořadí, nebo přijímat dvě za 

sebou jdoucí podání ve stejném setu. Kterýkoliv z hráčů strany, která zvítězila 

v setu, smí podávat jako první v dalším setu a kterýkoliv z hráčů strany, která set 

prohrála, smí přijímat jako první v dalším setu.  

Při hře dochází k chybě, když míček:  

 dopadne mimo hranice dvorce 

 projde skrz síť nebo pod sítí 

 nepřejde síť 

 dotkne se stropu nebo bočních stěn  

 dotkne se těla nebo oděvu hráče nebo jakéhokoliv jiného předmětu osoby 

mimo bezprostřední okolí dvorce 

K chybě dochází také tehdy, když hráč, dokud je míč ve hře: 

 dotkne se sítě nebo jejích sloupků raketou, tělem či oděvem 

 přejde nad sítí na soupeřovu stranu dvorce raketou nebo tělem 

 přejde raketou nebo tělem pod sítí na soupeřovu polovinu dvorce tak, že 

soupeř je vyrušen ze hry nebo je mu v ní bráněno 

 brání soupeři či mu znemožňuje, aby ten povoleným způsobem provedl 

úder, je-li míček následován přes síť 
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Chybou je také to, když míček během hry: 

 je při provádění úderů zachycen nebo zadržen na raketě a potom během 

úderu hozen 

 je udeřen dvěma údery po sobě tím samým hráčem 

 je udeřen hráčem a jeho spoluhráčem 

 dotkne se hráčovy rakety a pokračuje v letu směrem do zadní části 

hráčova pole 

Zjednodušené vysvětlení počítání a způsobu podávání ve čtyřhře na Obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Vysvětlení počítání 

(zdroj: Tomasz Mendrek, Martina Novotná; Badminton) 
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4.7 Bodovací systém Českého badmintonového svazu (ČBaS) 

V českém badmintonovém žebříčku jsou stejně jako v celosvětovém žebříčku 

body získávány dle účastí na jednotlivých turnajích různých bodových vah. 

Celosvětový žebříček v této práci nemá smysl nějak formulovat a vysvětlovat, ale 

český systém bodování musím z důvodu, že tento turnaj byl bodově hodnocen, 

vysvětlit. Český badmintonový žebříček, stejně jako tenisový, je dán účastí na 

turnajích v daném roce s ohledem na jeho umístění v roce minulém. Tedy pokud 

jsem byl na turnaji v Ostrově v minulém roce, musím obhajovat body za minulý 

rok. V české republice dělíme turnaj hierarchicky podle významu a tedy jejich 

bodovému ohodnocení na 6 skupin a to: 

 Mistrovství České Republiky (MČR) 

 Turnaj kategorie A (GP A) 

 Turnaj kategorie B (GP B) 

 Turnaj kategorie C (GP C) 

 Turnaj kategorie D (GP D) 

 Turnaj kategorie E (GP E) 

Mezi těmito turnaji jsou ještě dány 2 mezikategorie a to Krajský Přebor (KP), 

který je ohodnocen jako kategorie GP C + 10% a turnaj poloviční váhy GP E, tedy 

E 50%. Bodové hodnocení jednotlivých turnajů najdeme na Obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8 Bodovací tabulka 
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(zdroj: http://www.czechbadminton.cz/zebricky) 

Abychom však mohli pořádat turnaj některé ze zmíněných kategorií, musíme mít: 

1) Zázemí 

2) Personální obsazení 

3) Kvalitní oddíl 

Z těchto tří důvodů pořádá náš oddíl pouze turnaje kategorie C. Nejprve o něj 

musíme zažádat písemně na ČBaS s potřebnými informacemi, jako termín konání, 

personální obsazení, místo konání atd. Vždy je nutné zažádat o přidělení před 

zahájením nové sezóny. Poté přijde vyrozumění s pozitivní či negativní odpovědí 

ze strany ČBaS. Negativní odpovědi nepřicházejí často, většinou z důvodu 

duplikace turnajů stejné kategorie ve stejném termínu či nedostatečná kvalita 

oddílu, který o přidělení žádá, ať už zázemím nebo personálním obsazením. 

Pokud přijde pozitivní zpráva, což v tomto případě přišla, ČBaS zařadí turnaj do 

kalendáře akcí pro danou sezónu a to je tedy signál k přípravě turnaje dané 

kategorie.  
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5 Praktická část 

5.1 Bodové hodnocení turnaje 

Tento turnaj je zapsán jako otevřený turnaj kategorie GP C pro dospělé. To 

znamená, že na turnaj mohou přijet i badmintonisté z oddílů mimo kraj 

pořádajícího oddílu. Pořádajícím oddílem je TJ Ostrov, tedy Západočeský kraj. 

Badmintonové oblasti nejsou rozděleny jako kraje na politické mapě. Jsou 

sdruženy na jednotlivé oblasti a to: 

 Západní Čechy (kraje Plzeňský a Karlovarský) 

 Severní Čechy (kraje Ústecký a Liberecký) 

 Východní Čechy (kraje Královéhradecký a Pardubický) 

 Střední Čechy (kraje Středočeský a Praha) 

 Jižní Čechy (kraje Jihočeský a Vysočina) 

 Jižní Morava (kraje Brněnský a Zlínský) 

 Severní Morava (kraje Olomoucký a Moravskoslezský) 

Turnaj jsem se rozhodl udělat otevřený pro všechny ze 2 důvodů: 

 vyšší počet hráčů a tedy větší konkurence 

 větší povědomí o TJ Ostrov a tedy reputace 

5.2 Organizační sportovně-technické zajištění 

5.2.1 Datum konání turnaje 

Datum 12.11.2011 byl stanoven na základě předchozí domluvy s vrchními 

rozhodčími a také z důvodu tradice, kdy BO TJ Ostrov pořádá turnaj kategorie  

GP C pro dospělé každý rok druhý víkend v listopadu daného sezónního roku. 

5.2.2 Realizační tým 

Realizační tým se skládal ze 3 členů. Důvodem je lepší organizace a průběh 

turnaje. Já, jakožto ředitel a organizátor turnaje, jsem měl vše pod dohledem, ve 

všem hlavní slovo a byl jsem připraven rozsoudit jakékoliv sporné situace či 

problémy. Do pozice vrchních rozhodčí jsem dosadil matadora v pořádání turnajů, 

zakladatele badmintonového oddílu TJ Ostrov pana Jiřího Máchu a pana  
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Jana Šulu st., který má již také organizační zkušenosti s turnaji podobného rázu. 

Organizačně z pohledu manažera jsem se rozhodl přidělit následující role: 

Hlavní pořadatel: Jan Šula ml. 

Vrchní rozhodčí: Jiří Mácha, Jan Šula st. 

Pokladník: Jiří Mácha 

Zapisovatel: Jan Šula ml, Jan Šula st. 

5.2.3 Zajištění lékařské péče 

Po dobu celého turnaje byla zajištěna odborná lékařská péče pí. Evy Zimové, 

která pracuje jako zdravotní sestra na chirurgii Nemocnice Motol v Praze. 

Připraven byl také automobil pro případ vážnějšího zranění pro rychlý převoz do 

nemocnice v Ostrově.  

5.2.4 Propagace 

Propagace tohoto turnaje proběhla víceméně jednoduchou cestou. Rozeslali jsme 

e-mail s pozváním a propozicemi (viz. Příloha 2) turnaje do všech oddílů ČR. Ti, 

kdo již do Ostrova jezdí každoročně, poté odepsali s příslibem účasti a seznamem 

hráčů. Samozřejmě ne všechny oddíly odepisují na pozvánku oddílu, který je přes 

celou republiku vzdálený. 

5.2.5 Zajištění místa 

Místo konání byla hala TJ Ostrov ve Studentské ulici v Ostrově, jelikož jako 

jediná obsahuje nepostradatelné věci ke hraní badmintonu. 4 nalajnované kurty, 

sítě pro kurty, sloupky pro kurty, balkon pro diváky a nedaleké občerstvení 

v podobě marketu asi 100 m od místa konání. Jediná nevýhoda, kterou tato hala 

má, je nedostatečná kapacita parkovacích míst. Tento nedostatek jsem se rozhodl 

řešit podáním žádosti na MěÚ v Ostrově, kde jsem požádal o zapůjčení přenosné 

značky pro Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) s dodatkovou 

tabulkou informující o rozmezí času, po kterou bude tato značka platit. Žádosti 

bylo vyhověno a byly nám zapůjčeny dvě (v obou směrech) přenosné značky pro 

Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) s tím, že dodatkovou tabulku 

jsme museli vyrobit provizorní z papíru o velikosti A4 a vytištěným časem. 
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Obrázek 9 Přenosná značka Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) 

(zdroj: http://www.dopravni-znaceni.eu/znacka/Parkoviště-částečné-stání-na-

chodníku-podélné/IP11g/) 

 

5.2.6 Příprava místa 

Důležitá byla příprava haly ještě před zahájením turnaje. Do haly jsme přijeli již 

v 7:30 a začali připravovat jednotlivé kurty natahováním sítí se sloupky, 

označením kurtů (1, 2, 3, 4), přípravou laviček pro hráče, umístěním parkovacích 

značek na místo, přípravou mokrých ručníků mezi kurty (hráči si navlhčí při hře 

špičky bot, aby jim neklouzaly) a hlavně přípravou stolů a židlí pro organizátory 

turnaje a tabulí pro vyvěšení rozpisu zápasů. 

5.2.7 Harmonogram turnaje 

8:15-8:45 Prezentace, rozehrání 

8:45-9:00 Losování  

9:00  Zahájení turnaje 

17:00  Předpokládané ukončení turnaje 

 

Harmonogram herních disciplín korespondoval s celosvětovým i republikovým 

trendem začínat turnaj smíšenou čtyřhrou, dále dvouhra mužů, žen a nakonec 

čtyřhra žen a čtyřhra mužů. Dvouhry se v průběhu turnaje prolínají stejně jako 

čtyřhry. 
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5.2.8 Předpokládaný hrací systém 

Hrací systém bude uzpůsoben dle počtu zúčastněných mužů a žen. Samozřejmostí 

je přednost péřových míčků před plastovými. Míčky si hráči přivezou vlastní.  

5.2.9 Předpokládaná rizika turnaje 

Jelikož tento turnaj pořádáme každoročně dvakrát v sezóně, rizika tohoto turnaje 

jsme již minimalizovali. Avšak stále jich musíme dbát. Rizika jsou zejména 

pronájem haly na dobu trvání turnaje, které eliminujeme rozdělením haly na 

termíny po celý rok. Tím, že turnaj je ve vnitřních prostorech, odpadá riziko 

nepřízně počasí. Dále dostatečné obsazení turnaje, které minimalizujeme žádostí o 

odepsání na e-mail s pozitivní či negativní odpovědí a následným potvrzením 

účasti. Nic dalšího jako riziko mě bohužel již nenapadá, proto doufám v poklidný 

průběh turnaje s úspěšným zakončením.  

5.3 Průběh turnaje 

Průběh turnaje zde popisuji v jednotlivých bodech, chronologicky za sebou.  

5.3.1 Prezenční listina 

Na začátku turnaje měl každý účastník povinnost po svém příjezdu se registrovat 

u organizátorského stolku zapsáním svého jména a klubu na prezenční listinu pro 

danou disciplínu. To znamenalo, že například hráč, který chtěl hrát všechny 

disciplíny, to znamená smíšenou čtyřhru, čtyřhru mužů a dvouhru mužů (dále jen 

SČ, ČM a DM), měl povinnost napsat své jméno do prezenční listiny pro dvouhru, 

čtyřhru i smíšenou čtyřhru. V případě, že některé dvojice spolu hrají stále, napíše 

také jméno svého spoluhráče. Prezenční listiny přikládám v kapitole 

Fotodokumentace na Obrázcích 10-12. 

5.3.2 Počet účastníků a hrací systém 

Turnaje se zúčastnilo 29 mužů a 6 žen. Systém byl tedy vyřazovací od prvního 

kola s možností hrát zápas o umístění pro poražené v 1. kole. Čtyřhru žen hrály 

bohužel pouze 2 páry a tak hrály rovnou finále. 



 

32 

 

5.3.3 Losování 

Turnaj se rozlosovával podle tradičního receptu daného umístěním hráče na 

celostátním žebříčku. Ve dvouhře mužů bylo tedy nasazeno 5 jednotlivců. Ve 

dvouhře žen 2 ženy. Ve čtyřhře mužů byly nasazeny 2 páry a ve smíšené čtyřhře 

také. Rozlosování bylo dáno na základě očíslování jednotlivých hráčů na 

prezenční listině. Papírky s čísly následně důkladně promíchány a losovány 

popořadě nejlépe tak, aby 2 hráči ze stejného oddílu na sebe nenarazili hned v 1. 

kole. Rozlosování jednotlivých disciplín přikládám v kapitole Fotodokumentace 

na obrázcích 14-17. Nejprve se losovala smíšená čtyřhra, poté proběhlo zahájení a 

až dále se losovaly další disciplíny. Důvodem je časová náročnost.  

5.3.4 Zahájení turnaje 

Zahájení turnaje spočívalo ve svolání rozehrávajících se hráčů v jednolitý celek, 

aby co nejlépe porozuměli pravidlům a také požadavkům organizátorů. 

Předmluvu jsem přenechal vrchnímu rozhodčí panu Jiřímu Máchovi, který je již 

v této disciplíně ostřílený matador. Já měl za úkol zdokumentovat tento projev 

(viz. Fotodokumentace Obrázky 22 a 23). V předmluvě je tedy zahrnuto vítání 

hráčů na turnaji, představení organizátorů, upřesnění pravidel (strop a trámy – 

špatný míč atp.) a vyhlášení prvních zápasů na jednotlivých kurtech. 

5.3.5 Zabezpečení turnaje 

Po dobu celého turnaje byly obě šatny, pánské i dámské, uzamčeny a klíče od nich 

na stolku pro organizátory. Celá hala byla rovněž uzamčena a veškerá veřejnost a 

diváci byli do haly vpouštěni jen s vědomím organizátorů. 

5.3.6 Orientace v turnaji 

Protože se turnaje zúčastnilo 35 hráčů, bylo důležité, aby věděli, kdy se mají 

připravovat na zápasy. Z tohoto důvodu jsme vyvěsily pavouky na desku vedle 

organizátorského stolku, aby každý hráč měl přehled o průběhu turnaje. Orientaci 

hráčům usnadňovaly tečky, které jsme společně s organizátory vyznačovali u 

zápasů, které se zrovna hrály. Pokud u nich ještě nebyl výsledek, znamenalo to, že 

se zápas ještě hraje na některém z kurtů. Po dohrání zápasu měl vždy povinnost 

jeden z hráčů napsat výsledek na přidělení papír a odevzdat ho řediteli turnaje, 



 

33 

 

aby mohl vyhlásit další zápas. Samozřejmě jsme též průběžně vyhlašovali, kdo se 

má připravit k následujícímu zápasu. 

5.3.7 Rozhodčí 

Jak jsem již napsal, pozice vrchních rozhodčí se ujali Jiří Mácha a Jan Šula st. 

Rozhodčími na kurtu byli však sami hráči. Při prvních čtyřech zápasech se 

náhodně určili 4 rozhodčí z řad hráčů, kteří odpískali tato první utkání. Na další 

zápasy byli však delegováni hráči, kteří svůj předchozí zápas prohráli. Tím byli 

zajištěni rozhodčí po celou dobu turnaje. Finálová utkání již pískali vrchní 

rozhodčí a organizátor.  

5.3.8 Startovné 

Startovné činilo jediný příjem turnaje, a proto bylo následující. 60 Kč za 

jednotlivce ve dvouhře a 40 Kč za jednotlivce a párovou disciplínu. Tedy pokud 

hráč hrál všechny disciplíny, zaplatil 140 Kč.  

 

5.4 Zhodnocení turnaje 

Turnaje se zúčastnilo celkem 35 hráčů, z 12 oddílů.  

5.4.1 Výsledky turnaje 

Turnaj poměrně věrně kopíroval postavení hráčů v celostátním žebříčku. 

 

Dvouhra mužů: 

1.místo: Milan Karas (Sokol Doubravka) 

2.místo: Přemysl Voráč (USK Plzeň) 

3-4.místo: Petr Odvárka (BKV Plzeň), Jan Klimaj (Jiskra Nejdek) 

 

Dvouhra žen: 

1.místo: Valerie Ondrášková (SuperStars Most) 

2.místo: Pavlína Pokorná (SuperStars Most) 

3-4.místo: Nikol Fridrichová (USK Plzeň), Martina Ottová (Goram Teplice) 

 

 



 

34 

 

Čtyřhra mužů: 

1.místo: Jan Štika-Nigrín Daniel (oba Spoje Praha) 

2.místo: Milan Karas-Ondřej Holý (oba Sokol Doubravka) 

3-4.místo: Jan Klimaj-Filip Týc (Jiskra Nejdek, BK Kladno) 

3-4.místo: Tomáš Plundrich-Michal Böhm (oba USK Plzeň) 

 

 

Čtyřhra žen: 

1.místo: Valerie Ondrášková-Pavlína Pokorná (obě SuperStars Most) 

2.místo: Nikola Křížová-Kateřina Chmelíčková (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň) 

 

Smíšená čtyřhra: 

1.místo: Přemysl Voráč-Nikol Fridrichová (oba USK Plzeň) 

2.místo: Tomáš Hába-Pavlína Pokorná (oba SuperStars Most) 

3-4.místo: Tomáš Plundrich-Nikola Křížová (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) 

3-4.místo: Petr Odvárka-Kateřina Chmelíčková (oba BKV Plzeň) 

 

Z důvodu pouhých dvou dvojic ve čtyřhře žen, se dle ČBaS jejich bodový příděl 

do celostátního bodového žebříčku redukuje na 50%. Ostatní hráči si připsali do 

celostátního žebříčku body dle výše zmíněného Obrázku 8. 
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5.4.2 Finanční rozvaha turnaje 

 

Příjmy: Startovné –  BKV Plzeň – 480 Kč 

    SuperStars Most – 1060 Kč 

    Proboštov – 100 Kč 

    Radotín – 100 Kč 

    BK Kladno – 100 Kč 

    Jiskra Nejdek – 100 Kč 

    Bílá Hora Plzeň – 220 Kč 

    Spoje Praha – 140 Kč 

    Sokol Doubravka – 500 Kč 

    TJ Slovan Karlovy Vary – 60 Kč 

    USK Plzeň – 680 Kč 

    Goram Teplice – 100 Kč 

 

  Příjmy celkem – 3640 Kč 

 

Výdaje: Ceny – 1000 Kč 

  Pronájem haly – 1500 Kč 

 

  Výdaje celkem – 2500 Kč 

 

Přebytek ve výši 1140 Kč z důvodu pořádání BO TJ Ostrov je předán do pokladny 

oddílu 
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Diskuse 

Zúčastnil jsem se již plejády turnajů jako hráč i jako organizátor. V pozici ředitele 

turnaje jsem však stanul úplně poprvé. Díky radám a zkušenostem  

p. Jiřího Máchy mi byla tato pozice značně ulehčena. Přípravu na tento turnaj 

jsem však nepodcenil a neponechal jsem nic náhodě. Důležité bylo zamluvení 

haly předem, připravení hřišť a přivezení cen pro budoucí vítěze. Díky tomu, že 

šlo o sportovní akci pod záštitou TJ Ostrov, odpadl problém se sháněním 

sponzorů a dalších finančních prostředků pro běh turnaje, a pro pokrytí celého 

turnaje postačil výběr startovného. V porovnání s již absolvovanými turnaji jsem 

neshledal větší rozdíly a turnaj proběhl zcela v poklidu a v duchu fair play. 

Samozřejmě jako na každém turnaji i tady se objevilo pár vyhrocenějších situací 

daných zápalem v zápasu, avšak tyto situace razantně vyřešil ředitel turnaje.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyprojektovat, realizovat a následně vyhodnotit 

badmintonový turnaj pro kategorii GP C-dospělí v Ostrově. Z tohoto hlediska si 

myslím, že se mi cíl podařilo splnit. Cestu do Ostrova si našlo 35 hráčů z 12 

badmintonových oddílů z celé republiky. Hráčská konkurence byla vysoká a proto 

i body do celostátního žebříčku nebyly zadarmo. V této práci jsem postupně 

popsal jednotlivé části, které jsou nutné k organizaci badmintonového turnaje. 

Celá tato práce mi přinesla velké množství zkušeností pro budoucí pořádání 

sportovních akcí všeho druhu, které člověk jinak nezíská. Proto jsem rád, že jsem 

se pro bakalářskou práci tohoto tématu rozhodl. 
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Doporučení pro sportovní praxi 

Tato práce by měla sloužit jako jakési doporučení pro organizátory, kteří se 

rozhodnou nebo jsou pověřeni organizací či přípravou takového turnaje, nejlépe 

tedy v badmintonu. Pokud se seznámí se základními poznatky z oblasti 

projektování sportovních akcí, zhodnotí rizika projektu a seznámí se s teorií 

projektového managementu, je vysoká pravděpodobnost, že turnaj bude kvalitně 

zorganizován a vyhodnocen. V této době je nutné populaci nějakým způsobem 

rozhýbat a to v jakémkoliv sportu. Proto doufám, že tato práce podnítí člověka, 

který si ji přečte, k tvořivosti a organizátorství. 
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Resumé 

The aim of the undergraduate thesis was to project, realize and evaluate a 

badminton tournament of category GP C Adults in Ostrov. 35 registered players 

from 12 badminton clubs from all across the Czech Republic entered the 

tournament. 5 badminton disciplines were played. Men's and women's singles, 

doubles and mixed doubles. The winners nearly copied their standings in the state 

rankings. Milan Karas from Sokol Doubravka club won in men's singles, women 

singles were won by Valerie Ondrášková from SuperStars Most. Jan Štika and 

Daniel Nigrín won men's doubles and Valerie Ondrášková with Pavlína Pokorná 

won women's doubles. Mixed doubles were won by USK Plzeň's pair Přemysl 

Voráč and Nikol Fridrichová.  

The content of the thesis is divided into two main parts. The theoretical part, 

where I describe the theory of the project, history of badminton, rules of 

badminton etc. and the practical part in which I describe the realization of the 

tournament itself and subsequent evaluation. 



 

 

 

Příloha 1 

Termínový kalendář pro Plzeňský a Karlovarský kraj 

Datum U13 U15 U17 U19 Dospělí Ostatní 
Datum U13 U15 U17 U19 Dospělí Ostatní 

27.-28.8.2011       

3.-4.9.2011  GP(C kval.) 
Doubravka 

 GP(C kval.) 
Doubravka 

  

10.-11.9.2011  10. Czech Sokol 
Cup, 25.ZŠ 
Plzeň  

10. Czech 
Sokol Cup, 
25.ZŠ Plzeň 

 GP(B) 
Benátecký 
pohár 

 

17.-18.9.2011    GP(A) Orlová  GP(D) Vodňany  

24.-25.9.2011  GP(A) český 
Krumlov 

  GP(A) Mem. 
Holobradého 
Praha 

GP(D) Bílá 
Hora, JuBH 
Cup 1/4 

 

1.-2.10.2011   GP(C kval.) 
BKV Plzeň  

 MMČR Brno 
Jehnice 

 

8.-9.10.2011 Otevřený 
přebor 
ČOS 
jednotliv
ců 

Otevřený přebor 
ČOS jednotlivců 

GP(A) Beroun  Mixy Kr. Dvůr 
GP(C) Tábor 

 

15.-16.10.2011     1. kolo Extraliga 
1. kolo 1. liga 
1. kolo SKP A 
1. kolo SKP B 
1. kolo SKP M 

 

22.-23.10.2011 Yonex 
Cup 
Brno-
Jehnice 

Yonex Cup Brno-
Jehnice 

GP(C kval.) K. 
Vary 

GP(C kval.) B. 
Hora (neděle) 

 1. kolo Veteran GP,  

Králův Dvůr 

29.-30.10.2011  GP(C kval.) 
Dobřany 

 GP(A) Český 
Krumlov 

GP(B) Most 
GP(D) Jupiter, 

JuBH Cup 2/4 
GP(E) Jupiter 

 

5.-6.11.2011   GP(A) Plzeň 
Doubravka 
(25. ZŠ) 

 ISBT Plzeň U11 Český Krumlov 

12.-13.11.2011 GP(C 
kval.) 
BKV 
Plzeň  

GP(A) Český 
Těšín  

  GP(C) Ostrov První zbrklý úder, Klatovy 

19.-20.11.2011    MMČR juniorů, 
Orlová 

GP(C) USK 
Plzeň  

 

26.-27.11.2011 GP(A) 
Most  

 GP(C) Pohár 
Vlaštovky, 
BKV Plzeň  

 GP(C) 
ZRUŠENO - 
Hradecký lev 

 

3.-4.12.2011 1. kolo 
SKP 
družstev 
U13  

   2. kolo Extraliga 
2. kolo 1. liga 
2. kolo SKP A 
2. kolo SKP B 
2. kolo SKP M 

Turnaj neregistrovaných, čtyřhry a 
mixy, Ostrov 

10.-11.12.2011   Otevřený 
přebor ČOS 
jednotlivců 

Otevřený přebor 
ČOS jednotlivců 

GP(A) Brno 
Jehnice 

Turnaj neregistrovaných BKV Plzeň 
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http://www.zpcbadminton.cz/vysledky/dospeli-jednotlivci#tur411
http://www.zpcbadminton.cz/vysledky/dospeli-jednotlivci#tur411
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Datum U13 U15 U17 U19 Dospělí Ostatní 

17.-18.12.2011 GP(C 
kval.) 
Doubrav
ka 
(neděle) 

GP(C kval.) Bílá 
Hora  

  3. kolo Extraliga 
3. kolo 1. liga 
3. kolo SKP A 
3. kolo SKP B 
3. kolo SKP M 

 

7.-8.1.2012 GP(A) 
Český 
Těšín  

   SKP jednotlivců, 
USK Plzeň  

 

14.-15.1.2012 GP(C) 
Radbuza 
Cup, 
Dobřany 

GP(A) Praha 
Vinoř 

  GP(A) Mem. St. 
Krauze, Český 
Těšín  

 

21.-22.1.2012    SKP Doubravka  Turnaj neregistrovaných Chrást 

28.-29.1.2012 2. kolo 
SKP 
družstev 

   4. kolo Extraliga 
4. kolo 1. liga 
4. kolo SKP A 
4. kolo SKP B 
4. kolo SKP M 

 

4.-5.2.2012    MČR Brno 
Jehnice 

GP(D) Bílá 
Hora, JuBH 
Cup 3/4 

Únorový drive K.Vary 

11.-12.2.2012     MČR 
jednotlivců, 
Plzeň  

 

18.-19.2.2012   GP(C kval.) 
BKV Plzeň 
(neděle) 

 Čtvrtfinále Play-
off Extraligy 

5. kolo 1. liga 
5. kolo SKP A 
5. kolo SKP B 
5. kolo SKP M 

Mem. Z. Kožešníka,  
Vesec 

25.-26.2.2012   GP(A) Orlová    Turnaj neregistrovaných Bílá Hora 

3.-4.3.2012 GP(C 
kval.) 
Dobřany 

   GP(A) VC města 
Plzně  

 

10.-11.3.2012  GP(C) 14. WITTE 
Cup, Nejdek 

 MČR družstev, 
Č. Krumlov 

  

17.-18.3.2012 GP(A) 
Břeclav 

  GP(C kval.) 
Doubravka 

GP(B) Jouda 
Cup, Astra ZM 
Praha 

 

24.-25.3.2012 SKP 
Doubrav
ka 
(neděle) 

SKP Karlovy Vary SKP 
Doubravka 
(neděle) 

 GP(E) 25.ZŠ 
Plzeň 

Mem. P. Proška, 
čtyřhry 
Kr. Dvůr 

Turnaj neregistrovaných, 25. ZŠ 
Plzeň 

31.3.-1.4.2012  SKP družstev 
(neděle), 
POŘADATEL 
ZATÍM 
NEURČEN 

MČR Montas 
Hradec 
Králové 

  Kolonáda (dospělí), Mar. Lázně 
Kolonáda (děti), Mar. Lázně 

7.-8.4.2012     GP(C) 
Jupiterské 
CéDéčko 

GP(D) 
Jupiterské 
CéDéčko, 
JuBH Cup 4/4 

Finále Play-off 
Extraligy 

 

14.-15.4.2012     Play-off SKP A 
Play-off SKP B 
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Datum U13 U15 U17 U19 Dospělí Ostatní 

Play-off SKP M 

21.-22.4.2012  MČR Benátky nad 
Jizerou 

  GP(A) Mem. P. 
Sima, Liberec 

 

28.-29.4.2012 MČR 
Praha 
Vinoř 

  GP(A) Liberec GP(C) Ostrov Turnaj neregistrovaných, Klatovy 

5.-6.5.2012  Otevřený přebor 
ČOS družstev 

 Otevřený přebor 
ČOS družstev 

Baráž o 
Extraligu 

Kvalifikace do 
1. ligy 

 

12.-13.5.2012  MČR družstev, 
Benátky nad 
Jizerou 

  GP(C) 21. Thun 
Cup, Nejdek 

 

19.-20.5.2012  Kyoku Cup, 
Benátky nad 
Jizerou 

   MČR veteránů, Liberec 

26.-27.5.2012 Regionální 
výběry, 
Český 
Krumlov 

GP(C) Dobřanský 
Purkmistr 

  Výroční turnaj 
SK Jupiter 

 

2.-3.6.2012  Falco Cup, reg. 
výběry Liberec 

   Veterání Chropyně 

9.-10.6.2012  Mezinárodní 
turnaj družstev, 
Český Krumlov 

    

16.-17.6.2012       

23.-24.6.2012       

30.6.-1.7.2012       

(zdroj: http://www.zpcbadminton.cz/kalendar) 

  



 

 

Příloha 2 

Propozice na turnaj 

 

Propozice na turnaj dospělých 

GP C – Ostrov 

  
Pořadatel:  Z pověření  ZBaS -  oddíl badmintonu TJ Ostrov  
Termín:                        12. 11. 2011.  sobota 
Místo:                          Hala pod hotelem "Krušnohor"; Studentská 1300 

Časový rozpis:    Prezentace    8.30 – 8.50 

    Losování        9.00 – 9.15 

    Začátek          9.15 – do sehrání 
 Řízení turnaje:            Šula Jan ml. 
 Vrchní rozh.:   Mácha Jiří, Šula Jan st.  
 Právo účasti:        Hráči odpovídající kategorie  s platnou licencí   
 Disciplíny:       DM,DŽ,ČM,ČŽ,SČ - k.o.; v příp. časových možností  
                                      zápasy  o pořadí 
 Míče:                           vlastní péřové dle SŘ 

 Startovné:  60,- dvouhry; 40,- párové discipliny  
 Ceny:   Diplomy 

 Hosp. podmínky:         Hráči startují na vlastní náklady 
  
 Přihlášky:  Pro účastníky mimo zpč. oblast do 10.11.2011, na   
                                     35614956; 607103664; jam.machovi@volny.cz 

  

                                      
  

  

V Ostrově, 1. 10. 2011                                                      Za oddíl badmintonu 

                                                                                                    Mácha Jiří 

  

http://www.tjostrov.estranky.cz/clanky/badminton/propozice---gpc-dospeli-12.11..html
http://www.tjostrov.estranky.cz/clanky/badminton/propozice---gpc-dospeli-12.11..html


 

 

Příloha 3 

Článek o turnaji v denním tisku (Karlovarský deník 14. 11. 2011) 
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