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ÚVOD: 

 

Téma mé bakalářské práce je příprava a následná realizace badmintonového turnaje 

pro neregistrované hráče v Plzni. Toto téma jsem si zvolila z více důvodů. Sama se 

badmintonu věnuji od dětství a provází mě celým životem. Vnímám však, že pro 

profesionální hráče je připraveno mnoho turnajů, zatímco pro amatérské hráče tato 

možnost chybí. Hlavním z cílů této práce je tedy tuto mezeru částečně zacelit. 

Badminton patří mezi nejrychlejší raketové sporty a rychlost míčku při smeči může 

dosáhnout více než 400km/h. Roku 1992 se badminton stal součástí olympijských her a 

Česká republika již zde měla své dva zástupce. I přesto, že média u nás badmintonu 

nevěnují příliš velkou pozornost, je širokou veřejností rok od roku vyhledávanější. 

Hlavním důkazem jsou především výstavby nových badmintonových hal a často zaplněná 

badmintonová centra. 

Ačkoliv možností kde trénovat badminton je stále více, problémem zůstává nedostatek 

amatérských turnajů, kde by neregistrovaní hráči mohli porovnávat svou výkonnost a 

zároveň se tak neustále zlepšovat. V některých městech již jsou pro neregistrované hráče 

zavedené pravidelné turnaje, jako například: Mostecká liga neregistrovaných 

(www.mosteckaliga.cz), Karvinská badmintonová liga (kabal.cz) či badmintonové turnaje 

v rámci Vaší Ligy (www.vaseliga.cz) po celé ČR. Konkrétně v Plzni se však badmintonové 

turnaje pro neregistrované hráče konají minimálně, a když už se nějaké konají, tak za velmi 

nízké účasti. 

Všechny tyto důvody jsou brány v potaz při plánování tohoto turnaje a této práce. Mým 

úkolem bude dostatečná propagace, sestavení realizačního týmu a zúročení mých 

zkušeností z působení na bezpočtu badmintonových turnajích. Hlavním cílem je 

bezproblémová realizace celého turnaje, za co možná nejvyšší hráčské účasti. Věřím, že se 

na turnaj přihlásí dostatek hráčů a budou k vidění kvalitní zápasy. Zároveň doufám, že celý 

turnaj bude přínosem a pomůže rozvoji tohoto sportu u amatérských badmintonistů 

v Západočeském kraji.   
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1. CÍL A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

CÍL PRÁCE: 

Cílem této bakalářské práce je realizace projektu badmintonového turnaje pro 

neregistrované hráče v Plzni.  

 

ÚKOLY PRÁCE: 

1. Sběr informací k danému tématu, zpracování odborné literatury. 

2. Nastínění problematiky projektu, jeho fází a cílů. 

3. Představení badmintonu a seznámení s jeho základními pojmy. 

4. Příprava turnaje – materiální, personální a finanční zajištění. 

5. Realizace turnaje, jeho vyhodnocení a závěrečný report. 

6. Vypracování základních doporučení pro pořádání podobných akcí. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA – PROJEKTOVÁ ČÁST  

 

2.1 PROJEKT 

 

2.1.1 VYMEZENÍ PROJEKTU 

 

V odborné literatuře nalezneme mnoho definic, které se nacházejí pod pojmem 

projekt. Důvodem je, že se tímto tématem zabývá velké množství autorů. Pro ukázku si 

uveďme tři z nich.  

 Drahoslav Dvořák (2008, s. 12) uvádí: „Projekt představuje něco, co se ještě 

nedělalo. Oproti procesům se vyznačuje především pevným časovým 

harmonogramem, rozpočtem nákladů na celý svůj životní cyklus a dočasnou 

organizací zdrojů.“  

 Vladimír Němec (2002, s. 11) říká: „Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění 

určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“  

 Skalický, Jermář a Svoboda (2010, s. 46) ve své publikaci zmiňují: „Projekt je 

časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu, služby 

nebo organizační změny.“ 

Podíváme-li se na výše zmíněné definice, všimneme si, že ačkoliv je každá definice 

jinak formulována, obsah je víceméně totožný. Zjednodušeně tedy můžeme říct, že 

projektem je jakákoliv jedinečná a neopakovatelná akce, která je časově omezena a jejímž 

výsledkem je splnění předem stanoveného cíle. Ani dva na první pohled podobné projekty 

nikdy nebudou stejné. Vždy jsou jedinečné svým časem konání, harmonogramem a 

způsobem realizace. 

V našem případě se jedná o projektování sportovní události. Konkrétně tedy o 

badmintonový turnaj pro neregistrované hráče v Plzni, jehož termín byl vymezen na datum 

8. 10. 2016. Jednalo se o neopakovatelnou akci, kdy unikátnost turnaje spočívala jak 

v lidech, kteří se na turnaji podíleli, ale také v lidech, kteří se turnaje zúčastnili. 

 Doležal, Krátký a Cingl (2013) ve své publikaci radí, jak jednoduše poznat, že se 

skutečně jedná o projekt. Označují jím akci, která je: 
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 Jedinečná — jedná se o nový produkt. 

 Vymezená — je jasně vymezený čas, postup, finance. 

 Různorodá — vytyčeného cíle dosahuje více lidí, s různými dovednostmi. 

 Komplexní — řešení je výsledkem splnění všech předem stanovených úkolů. 

 Riziková — realizace projektu s sebou nese určitá rizika, podílí se na něm množství 

lidí, chce to čas, trpělivost a zkušenosti. Během projektu se mohou vyskytnout 

nepředvídatelné události. 

Doležal, Krátký a Cingl (2013) se také věnují otázkám, které bychom si měli položit na 

začátku každého projektu a které nám mohou pomoci s jeho úspěšnou realizací:  

 Čeho chceme vlastně dosáhnout? 

 Co vše bude projekt obnášet? 

 Jak by měl projekt proběhnout? Co se může stát během realizace? 

 Jak projekt uřídit? 

 Jak projekt správně zakončit? 

 

2.1.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS A FÁZE PROJEKTU 

 

Každý projekt je složen z několika fází, které společně vytvářejí takzvaný životní 

cyklus projektu. Rozdělení jednotlivých fází závisí na druhu a také délce projektu. Obecně 

lze však projekt rozdělit do tří jednoduchých fází, přičemž každá následující fáze by měla 

začínat až po ukončení fáze předcházející (Skalický, Jermář a Svoboda 2010). 

Počáteční fáze je fáze zahájení, kam patří prvotní myšlenka a návrhy.  Dále se týká 

veškeré přípravy a předběžného naplánování celého projektu. Fáze střední zahrnuje již 

samotnou realizaci projektu a do závěrečné fáze zařazujeme report již proběhnuté akce, 

ale také vyhodnocení projektu z jeho finanční stránky. 

Dle Svozilové (2011) nám fáze životního cyklu projektu pomáhají stanovit: 

1. Časové úseky, ve kterých má být proveden konkrétní typ jednotlivých úkolů. 

2. Dílčí cíle, kterých by mělo být dosaženo v každé fázi projektu. 

3. Kdo se do projektu zapojuje a v jakých fázích. 
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Obrázek č. 1: Rozložení fází životního cyklu projektu (zdroj: Svozilová 2011, s. 38) 

 

Co se týče našeho projektu, byl rozdělen do fází čtyř. První byla fáze plánování, 

kdy se vše řešilo jen teoreticky. Druhá fáze byla přípravná fáze, kdy byl projekt řešen 

z hlediska studie proveditelnosti, finančního rozpočtu a vytyčení možných rizik společně 

s jejich eliminací. Třetí fáze byla fáze samotné realizace turnaje. Poslední fází byla fáze 

vyhodnocení a to jak z hlediska zmiňovaného finančního rozpočtu, ale také z hlediska 

zpracování výsledků turnaje a vyhodnocení závěrečného dotazníku. 

 

2.1.3  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

 

Skalický, Jermář a Svoboda (2010, s. 61) uvádí, že řízení projektů je: „Používání 

znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových činnostech tak, aby se splnily 

požadavky a očekávání, které investor klade na projekt.“ 

Uveďme si tedy některé z nejčastěji používaných technik při řízení projektu: 

1) SWOT analýza — je využívána zejména v předprojektové fázi nebo po rozhodnutí o 

realizaci projektu. Zkoumá zejména potencionální možnosti a omezení projektu. 

Vyhodnocuje jak vnější, tak vnitřní faktory, které by mohly úspěšně či neúspěšně 

ovlivnit celý projekt. „Jedná se o silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky, 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats), které jsou spojeny s určitým 

projektem (Posner, Applegarth 2006). 
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2) PEST analýza — je analýza, jejíž název pochází z počátečních písmen oblastí, 

kterými se zabývá. Zahrnuje tedy analýzu politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů. Je známá také jako SLEPT analýza a to v případě, když 

autoři vyčleňují legislativní faktory. Oproti SWOT analýze zkoumá pouze vlivy 

vnějšího prostředí. Nezkoumá jen součastné situace, ale zaměřuje se spíše do 

budoucna, jak se bude vyvíjet prostředí a co můžeme očekávat. Umožňuje 

vyhodnotit dopady změn na projekt (Blažková 2007). 

 

3) SMART technika — nám pomáhá zejména ke správnému stanovení cílů. Její název 

je odvozen podle počátečních písmen anglických ekvivalentů. Cíle tedy musejí být 

konkrétní (specific), měřitelné (measurable), dosažitelné (achievable), reálné 

(realistic) a časově omezené (time - based) (Skalický, Jermář a Svoboda 2010). 

 

2.1.4 STANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU 

 

Stanovení cíle je podstatným prvkem a nezbytnou součástí každého projektu. 

Závěrečný cíl by měl být konkrétní, stručný a jasný. Může se však skládat z více dílčích 

cílů. Vytyčení konkrétního cíle je důležité z pohledu komunikace mezi manažerem 

projektu, jeho realizačním týmem a potencionálními sponzory. Mít stanovený cíl již od 

počátku projektu je nezbytné, abychom věděli, co má být výstupním řešením. Projekt je 

úspěšný v případě, byl-li zcela bez výhrad naplněn předem stanovený cíl (Svozilová 2011). 

Svozilová (2011, s. 84) dále uvádí, že by každá definice cílů projektu měla 

obsahovat 4 hlavní charakteristiky:  

 Popis výstupu, který má být vytvořen. 

 Očekávaný časový rámec zhotovení tohoto výstupu. 

 Měřítka, podle kterých se cíl bude považovat za splněný. 

 Podmínky, které upřesňují představy zadavatele o způsobu plnění tohoto 

cíle. 
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2.2 SPORTOVNÍ MARKETING 

 

2.2.1 ROLE MARKETINGU VE SPORTU 

 

Sportovní marketing je oblastí klasického marketingu a američtí autoři Pitts a 

Stotlar (1996) jej definují jako: „Proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, 

oceňovaní, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojené potřeby a 

přání zákazníka a byly dosažené cíle firmy“ (cit. dle Čáslavová 2009, s. 99). 

Sportovní marketing se tedy zaměřuje na propagaci samotných sportovců, 

sportovních událostí, ale především pak produktů spojených se sportem. Marketing ve 

sportu s sebou nese spoustu výhod, ale má i své stinné stránky. Mezi hlavní výhody patří 

neustálé zkvalitňování produktů a nabízených služeb, rozvoj neziskových organizací a 

propagace sportu jako takového. Negativa se objevují zejména v oblasti financí, kdy může 

docházet k ovlivňování sportovních výsledků, nebo pak používání zakázaných látek za 

účelem co nejlepšího sportovního výkonu (Čáslavová 2009). 

Pozitiva Negativa 

Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, 

diváků, sponzorům, státu. 

 

Finance diktují, co má sport dělat. 

 

Diferencuje nabídku sportovních 

produktů na činnosti, které mohou 

přinést finanční efekt a které nikoliv. 

Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost. 

 

Promýšlí propagaci sportu. 

 

Marketing vede ke gigantománii 

sportu, smluvní vázanost na 

sponzory omezuje svobodnou volbu. 

Určuje proporcionalitu a prioritu 

dosažení cílů v rovině cílů 

ekonomických, sportovních, 

sociálních. 

Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků. 

Získává doplňkové finanční zdroje, 

které umožňují rozvoj neziskových 

aktivit. 

 

Show (zaměřená např. na reklamu). 

 

Tabulka č. 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu (zdroj: Čáslavová 2009, s. 98) 
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K dosažení marketingových cílů slouží takzvaný marketingový mix, který je známý 

jako 4P — product (produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagace).  Tyto 

čtyři oblasti musejí být ve vzájemné rovnováze, aby byl produkt pro zákazníka co 

nejatraktivnější (Kotler 2001). 

Nezbytnou součástí sportovního marketingu jsou především sponzoring a reklama. 

Výrazně ovlivňují sportovní odvětví a podílejí se na jeho fungování (Čáslavová 2009). 

 

2.2.2 SPONZOROVÁNÍ VE SPORTU 

 

Sponzorování je výměnný obchod mezi příjemcem a podporovatelem. Jde o 

vzájemnou pomoc, kdy sponzor i sponzorovaný dosahují svých vlastních cílů za pomoci 

druhého. Forma sponzorování je zpravidla finanční či materiální. Z druhé strany 

sponzorující požadují protislužbu ve formě propagace nebo jiné předem dohodnuté služby. 

Například právo na spojení jména s akcí, právo na služby nebo právo na exkluzivní spojení 

s produktem nebo kategorií služeb. Sponzorující má právo být jediným sponzorem ze 

svého zaměření (Čáslavová 2009). 

Anne-Marie Grey a Kim Skildum-Reid (2003) ve své publikaci uvádí: 

„Sponzorování je společná marketingová aktivita, ne pouze metoda pro zvyšování 

finančních zdrojů. Je o vytváření vztahu vítězství — vítězství mezi vaší organizací a 

podnikem sponzora. Jestliže je sponzorování úspěšné, naplňuje marketingové cíle obou 

partnerů“ (cit. dle Čáslavová 2009, s. 191). 

 

2.2.3 REKLAMA VE SPORTU 

 

Reklama patří mezi nástroje marketingové komunikace. Je formou propagace a 

prezentace výrobků, služeb, společnosti či obchodní značky. Reklama nesmí být klamavá, 

nesmí podporovat činnosti ohrožující zdraví či škodlivé výrobky. Oproti dřívější době, kdy 

reklama probíhala především ústní formou, nyní funguje prostřednictvím masmédií, jako 

jsou: televize, rádio, noviny a plakáty.  
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Reklama má několik funkcí: 

1) Funkce informační – má za úkol informovat zákazníka o novém produktu, o 

změně ceny či nových službách.  

2) Funkce přesvědčovací – uplatňuje se především na trhu, kde je velká 

konkurence. Jde o přesvědčení zákazníka, aby si koupil konkrétní značku zboží, 

snaha o získání zákazníků konkurenta a v neposlední řadě posílení image firmy 

v podvědomí zákazníka.  

3) Funkce upomínací – připomíná zákazníkovi produkt, který již dobře zná.  

Sportovní reklama může a nemusí plnit jednu, dvě nebo i všechny tři zmíněné funkce 

(Čáslavová 2009). 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA – CHARAKTERISTIKA 

BADMINTONU 

 

3.1 PŘEDSTAVENÍ BADMINTONU 

 

Badminton je individuální raketový sport. Rychlost míčku při smeči může dosáhnout 

více než 400km/h a díky tomu se řadí mezi nejrychlejší raketové sporty. Badminton se 

hraje po celém světě, má již více než 230 milionů aktivních hráčů a je pátým 

nejpopulárnějším sportem.  Mezi badmintonové velmoci patří zejména asijské země. 

Z Evropy jsou na předních příčkách Dánové, Angličané, Němci a v poslední době také 

Španělé (Mendrek, Novotná 2007).   

Roku 1992 byl badminton zařazen mezi olympijské sporty, kde již měla Česká 

republika své dva zástupce. Jeho popularita neustále roste, čehož si můžeme všimnout 

nejen dle počtu registrovaných hráčů, ale zejména i díky výstavbám nových 

badmintonových hal. Také přibývá různých badmintonových center a spolků. 

V badmintonu se hraje pět disciplin, kterými jsou: dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů 

a žen a smíšená čtyřhra.  V roce 2006 došlo k úpravě systému počítání a nyní se hraje do 

21 bodů na dva vítězné sety. 

Badminton má dvě zcela odlišné stránky pojetí hry.  První z nich je badminton jako 

rekreační sport, který mnozí znají jako sport k vodě, přestože ve své profesionální podobě 

se hraje pouze v krytých halách. V rekreační podobě je badminton nenáročný, zábavný a 

vhodný opravdu pro každého. „Díky relativní jednoduchosti prováděných pohybů je to 

sport, který může člověka provázet od raného dětství až do pozdního stáří“ (Mendrek, 

Novotná 2007, s. 10). 

V profesionální podobě je tomu však jinak.  Ač se to na první pohled nemusí zdát, 

jeden badmintonový zápas často přesahuje čas jedné hodiny. Průměrné utkání trvá zhruba 

třicet až šedesát minut a hráč uběhne něco mezi třemi až pěti kilometry. „Badminton 

z fyziologického hlediska patří do skupiny cvičení střídavé intenzity s velmi rychlou reakcí 

a se schopností dlouhodobého soustředění pozornosti. Zajímavostí je, že v průběhu utkání 

dochází k pravidelnému střídání pohybových činností střední až submaximální intenzity…“ 

(Mendrek, Novotná 2007, s. 10). 
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Souhlasím s tím, co dále Mendrek a Novotná (2007, s. 9) uvádí ve své publikaci a to, 

že i o badmintonu platí věta, kterou kdysi řekl o tenisu Fred Perry: „Tenis je usilovná 

dřina, hodláš-li se stát šampionem, ale báječná zábava, chceš-li si zahrát s přítelem.“  

Srovnáním tenisu a badmintonu se ve své diplomové práci věnoval Tomáš Voves 

(2013), zde přikládám tabulku jeho výsledků. 

Parametr porovnání Badminton Tenis Prvenství 

Délka zápasu (h) 0:41:49 h 1:50:30 h Tenis 

Čistý čas hry (min) 11:03 min 
23:05 
min Tenis 

Počet úderů za zápas 729 1051 Tenis 

Počet výměn za zápas 107 246 Tenis 

Průměrný počet úderů 
za výměnu 

6,87 4,27 Badminton 

Průměrná délka výměny 
(s) 6,2 s  5,6 s Badminton 

Průměrná doba letu 
míčku mezi údery (s) 0,90 s 1,31 s  Badminton 

Intenzita zápasu (%) 26% 21% Badminton 

Průměrná délka pauzy 
mezi výměnami (s) 17:25 s 21:44 s Badminton 

Uběhnutá vzdálenost za 
zápas (km) 2,207 km 1,953 km Badminton 

Uběhnutá vzdálenost za 
jednotku času (km/h) 3,17 km/h 

1,08 
km/h Badminton 

Průměrná SF vyjádřená v 
závislosti na SF max (%) 81% 79% Badminton 

 

Tabulka 2: Srovnání mezi badmintonovým a tenisovým zápasem (zdroj: diplomová práce Tomáš 

Voves 2013) 

 

3.2 STRUČNÁ PRAVIDLA BADMINTONU 

 

3.2.1 LOSOVÁNÍ 

 

Před začátkem každého zápasu probíhá losování. Losování se nejčastěji provádí 

vhozením míčku o síť a hráč, na kterého ukáže hlavička míčku, má právo první volby. 

Vybírá si buď stranu, na které chce začínat hrát, nebo zda chce přijímat či podávat.  Strana, 

která losování prohrála, má zbývající volbu (Český badmintonový svaz 2006). 
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3.2.2 POČÍTÁNÍ ZÁPASU 

 

V roce 2006 došlo k zásadním změnám v pravidlech počítání badmintonového 

zápasu. Důvodů bylo hned několik – zjednodušit samotné počítání, zrychlit průběh hry a 

především udělat zápas atraktivnějším pro diváky. 

Do roku 2006 se hrálo se ztrátami na dva vítězné sety. Hrát se ztrátami znamená, že 

bod může získat pouze hráč, který měl na své straně podání. Pokud výměnu vyhraje 

přijímající hráč, získává podání, nikoliv bod. Hráč musel uhrát 15 bodů, aby si set připsal 

ve svůj prospěch. Pouze v dámské dvouhře to bylo 11 bodů. Za vyrovnaného stavu 14:14 

(respektive 10:10) strana, která jako první získala 14 (10) bodů, měla právo volby – zda 

pokračovat ve hře na vítězných 15 (11) bodů, tedy zápas nenastavovat, nebo zápas nastavit 

a na vítězství uhrát bodů 17 (13). 

Co se týče nových pravidel, nyní se všechny disciplíny hrají na dva vítězné sety do 

21 bodů. Hraje se beze ztrát, to znamená, že bod získává strana, která vyhrála výměnu, 

nehledě na to, kdo právě podával. Při shodě 20:20 vyhrává strana, která jako první získá 

dvoubodový náskok, maximum je však 30 bodů. Právo na minutovou přestávku mají hráči 

v půlce setu, tedy v případě, kdy jeden z hráčů uhrál 11 bodů. Po každém setu hráči mění 

strany, při nutnosti třetí rozhodující sady dochází k výměně stran v polovině setu. Mezi 

sety mají hráči právo na přestávku dvě minuty (Mendrek, Novotná 2007). 

 

3.2.3 PODÁNÍ 

 

Badmintonové podání má následující charakteristiky: 

 Podání se provádí spodním úderem pod hranicí pasu (za což je považováno 

poslední žebro člověka), nelze si míč nadhodit a zasmečovat přímo z podání. 

 Podávající i přijímající hráč musí zaujímat správné postavení, každý ve svém 

stanoveném poli pro podání/příjem. Podává-li hráč z pravého pole, rovněž 

přijímající hráč musí stát ve svém pravém poli. Trajektorie letu je proto vždy 

diagonální. 

 Přijímající hráč se nesmí pohnout až do okamžiku, kdy je zahájeno podání. 
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 Celý míček a hlava rakety musejí být pod úrovní pasu podávajícího hráče, hlava 

rakety musí směřovat směrem dolů. 

 Pohyb rakety je plynulý, míček směřuje vzhůru přes síť až do pole pro podání. 

 Minutí – netrefení míčku se počítá jako chybný pokus. 

 Podávající hráč nesmí zahájit podání, pokud přijímající hráč není připraven. 

Podání ve dvouhře 

 Hra se zahajuje z pravého pole pro podání. 

 V průběhu setu hráč podává dle svého bodového zisku – při dosažení sudého počtu 

bodů, hráč podává z pravého pole pro podání, při dosažení lichého počtu bodů 

zahajuje hru z levého pole.  

 Když přijímající hráč vyhraje výměnu, stává se hráčem podávajícím. 

Podání v párových disciplínách 

 Stejně jako ve dvouhře, i v párových disciplínách se set zahajuje podáním 

z pravého pole. Při sudém počtu bodů, hráči podávají zprava, při lichém počtu 

získaných bodů podávají zleva. 

 Pokud podávající strana vyhraje výměnu, hráči se vymění a stále stejný hráč 

zahajuje podání, ovšem z druhé strany pole. 

 Pokud vyhraje výměnu přijímající strana, stává se stranou podávající a podle 

bodového zisku, zahajuje podání hráč na pravé či levé straně. 

 Zjednodušeně řečeno, dokud jedna strana vyhrává výměny v řadě za sebou, podává 

stále stejný hráč a mění pouze stranu svého podání. 

 Žádný hráč nesmí v jednom setu přijímat dvě za sebou jdoucí podání. 

 Jakýkoliv hráč ze strany, která zvítězila, smí začínat s podáním, stejně jako 

jakýkoliv hráč z přijímající strany může začínat s příjmem podání. 

(Český badmintonový svaz 2006) 

 

3.2.4 CHYBY 

 

K „chybě“ dochází když:  



20 
 

 Není správně provedeno podání. 

 Míček dopadne do autu, tzn. mimo vyznačený kurt. 

 Míček nepřejde síť nebo letí pod či skrz sítě. 

 Míček se dotkne stropu, hráče či jakéhokoliv nevyžádaného předmětu mimo 

dvorec. 

 Hráč se dotkne sítě, jejích sloupků nebo překročí na soupeřovu polovinu hřiště. 

(Český badmintonový svaz 2006) 

 

3.3 ZÁKLADNÍ BADMINTONOVÉ VYBAVENÍ 

 

3.3.1 KURT 

 

Badminton ve své závodní podobě vyžaduje dostatečně prostorné a vysoké haly. 

Rozměry badmintonového hřiště jsou 13,4 x 6,1 m pro čtyřhru a 13,4 x 5,18 m pro 

dvouhru. Čáry, které vymezují badmintonový dvorec, jsou široké 4 cm, musejí být dobře 

viditelné a jsou součástí badmintonového hřiště. Další nezbytnou součástí je síť, která jej 

dělí na polovinu a je vysoká 155 cm. 

Při dvouhře hrajeme tzv. na užší hřiště, kdy platí vnitřní postranní strany kurtu, a 

při čtyřhře hrajeme na „široké“ hřiště, kdy platí čáry vně kurtu. Při všech disciplínách platí 

zadní čára kurtu, výjimku tvoří pouze podání v párových disciplínách, které má svoji 

speciální čáru (Mendrek, Novotná 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2: Badmintonový kurt (zdroj: Český badmintonový svaz 2006) 
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3.1.1 RAKETA 

 

K hraní badmintonu je nezbytná badmintonová raketa. Zatímco dříve se hrálo 

s raketami dřevěnými, dnes už jsou k dostání rakety mnohem modernější. Nejčastěji bývají 

vyrobeny z karbonu či titanu. Inovace raket se projevuje především na její váze, pružnosti 

a odolnosti. Raketa nesmí být delší než 68 cm a širší než 23 cm (Mendrek, Novotná 2007). 

Části rakety máme popsány na obrázku. 

 

3.1.2 MÍČEK 

 

V badmintonu rozlišujeme dva základní druhy míčků: 

1) Míčky plastové jsou míčky ze syntetických materiálů. Jsou charakteristické především 

pro amatérské a rekreační hráče, z důvodu daleko větší odolnosti a trvanlivosti. U 

plastových míčků rozlišujeme tři rychlosti, podle barevného proužku, který se nachází na 

korkové hlavičce. Červené (fast) jsou míčky nejrychlejší, hodící se do chladnějších 

podmínek. Modré (medium) jsou středně rychlé míčky a zelené (slow) jsou míčky 

nejpomalejší.  

Obrázek č. 3: Badmintonová raketa (zdroj: Český badmintonový svaz 2006) 
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Obrázek č. 4: Badmintonové míčky plastové (zdroj: google.com) 

 

2) Míčky péřové jsou charakteristické pro závodní badminton a jsou ukazatelem úrovně 

hráče a jeho technických dovedností. Každý míček se skládá ze šestnácti per usazených do 

korkové hlavy. Jakékoliv poškození pírek znatelně ovlivňuje kvalitu míčků. Míčky mají 

bílou barvu a jejich hmotnost je okolo pěti gramů. Péřové míčky se dělí na několik typů od 

tréninkových až po závodní. Liší se především kvalitou, trvanlivostí, rychlostí, letovými 

vlastnostmi, ale samozřejmě také cenou.  

„Jako perličku lze uvést, že na jeden míček jsou potřeba zvláštní pera – „letky“ ze 

tří až čtyř hus. Na jeden zápas se v průběhu sportovního utkání použije 6-12 péřových 

míčků pro čtyřhru a 3-6 míčků pro dvouhru“ (Mendrek, Novotná 2007, s. 17). 

 

Obrázek č. 5: Badmintonový míček péřový (zdroj: google.com) 

 

3.1.3 OBLEČENÍ A OBUV 

 

Co se týká oblečení na badminton, je především důležité, aby bylo pohodlné a nejlépe 

z funkčního materiálu. Velikost, barva, střih jsou individuální záležitostí každého hráče. 

Pouze na turnajích profesionální úrovně je vyžadováno, aby hráči, hrající spolu jakoukoliv 

párovou disciplinu, měli stejná trika či alespoň jejich barvu.  Rovněž výběr obuvi je čistě 

individuální, předpokladem je sálová obuv, která má světlou podrážku, neklouže a je 

pokud možno co nejlehčí. 
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3.4 ZÁKLADNÍ BADMINTONOVÉ ÚDERY 

 

Každý badmintonový úder má své forhendové a bekhendové provedení. Při hraní 

forhendu směřuje ruka držící raketu dlaní směrem k síti, při bekhendu je tomu naopak. 

Dále pak je každý úder možné odehrát jako útočný či jako obranný. Útočné údery hrajeme 

zpravidla vrchem a jejich křivka je směrem dolů, cílem je především příprava na úspěšné 

ukončení výměny. Obranné údery jsou zahrávané zpravidla spodem, jejich křivkou je 

nejčastěji vysoký oblouk směřovaný na zadní polovinu kurtu, jehož cílem je ubránění se 

soupeřově útoku a následně zahájení útoku vlastního. 

 Zde je výčet základních badmintonových úderů, seřazených dle postupnosti 

badmintonové rozehrávky: 

1) Podání — podáním bezpodmínečně začíná každá výměna, a již malé děti hrající 

badminton často slýchávají, že podání je základ hry. Rozlišujeme podání dlouhé a 

vysoké, které se používá zejména při dvouhře žen a dále pak podání nízké a krátké, 

které se využívá především v párových disciplinách. 

2) Drajv — rychlý, prudký míč, hraný pouze zápěstím, letící těsně nad sítí, 

odehrávaný ze střední části kurtu. 

3) Klír — míč odehrávaný vrchem, směřovaný vysokým obloukem ze zadní části 

hřiště na zadní čáru soupeře. 

4) Drop — úder, při kterém je míč odehrávaný vrchem ze zadní čáry kurtu, směřující 

dolů, co nejblíže k síti. Oproti smeči není do úderu vložena tak velká síla a razance. 

5) Lob — křivka letícího míče je opačná než u dropu. Míček se odehrává spodem, 

z přední části kurtu a letí vysokým obloukem na zadní čáru soupeřova pole. 

6) Krátký míč u sítě — míč odehrávaný a dopadající před čárou na podání. 

7) Smeč — jedná se o nejprudší útočný úder, který je odehrávaný vrchem a směřuje 

z nejvyššího bodu směrem přímo dolů. 

Základním předpokladem pro úspěšné hraní badmintonu, je perfektní zvládnutí 

techniky všech badmintonových úderů, což samozřejmě vychází ze správného držení 

rakety. Držení by nemělo být křečovité, spíše naopak — mělo by být co nejuvolněnější. 

Dalším rozhodujícím faktorem pro úspěšnost je včasné odehrávání všech míčků, což úzce 

souvisí se správnou technikou pohybu po kurtu (Mendrek, Novotná 2007). 
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3.5 PRŮZKUM TRHU — VÝČET AMATÉRSKÝCH TURNAJŮ 

 

Vzhledem k tomu, že je řeč o rekreačním badmintonu, není nikde k dispozici databáze 

či seznam amatérských hráčů ani turnajů. Jak už bylo zmiňováno, přestože často bývají 

zaplněná badmintonová centra a haly, turnajů pro neregistrované hráče v Plzeňském kraji 

se nekoná mnoho, a když už se nějaký objeví, bývá hráčská účast velmi nízká. Uveďme si 

tři turnaje pro neregistrované hráče v Plzeňském kraji, které se konaly v posledních třech 

letech. 

1) Badmintonový turnaj Vaší ligy – březen 2013 

V březnu 2013 Vaše liga uspořádala badmintonový turnaj pro neregistrované hráče. 

Místem konání byl zvolen Malesický Dvůr. Hrály se pouze dvouhry, kdy se mezi 

sebou utkali muži i ženy. Z osmi zúčastněných byly tři ženy, žádné se však nepodařilo 

postoupit do semifinálových zápasů.  

2) Badmintonový turnaj Vaší ligy – září 2016 

Po třech letech se v září 2016 (měsíc před naším turnajem) opět uskutečnil 

badmintonový turnaj pro neregistrované hráče, pořádaný Vaší ligou.  Celého turnaje se 

zúčastnilo deset hráčů, kteří mezi sebou bojovali pouze ve dvouhrách. Po jejich odehrání, 

se odehrál ještě malý turnaj čtyřher, kterého se zúčastnily pouze dva páry. 

3) Župní přebor – listopad 2015 

 Župní přebor 2015 pořádala předsedkyně oddílu Sokol Doubravka Milada Nováková. 

Celého turnaje se zúčastnilo 13 mužů a 6 žen různého věku. Počty startujících 

v jednotlivých disciplínách byly následující:  

 dvouhra mužů: 5 hráčů 

 dvouhra žen: 4 hráčky 

 čtyřhra mužů: 5 dvojic 

 čtyřhra žen: 3 dvojice 

 smíšená čtyřhra: 6 dvojic 

 

V diskuzi (str. 46) se podíváme na hráčské obsazení Župního přeboru 2016, jehož 

pořadatelkou jsem byla já, autorka práce.  
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1   PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA TURNAJE 

4.1.1  STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

Studie proveditelnosti se realizuje před zahájením projektu a slouží k zodpovězení 

otázky, zda projekt přijmout či nikoliv. Hlavním cílem je tedy rozhodnutí, zda má projekt 

šanci na úspěch (Skalický, Jermář a Svoboda 2010, s. 87). 

Při vzniku našeho projektu byla studie proveditelnosti modifikována na tři základní 

body – personální, materiální a finanční zabezpečení. Projekt měl od počátku jasně daný 

realizační tým, čímž byla vyřešena otázka personálního zabezpečení. Co se týče 

materiálních prostředků, veškeré nutné vybavení bylo zapůjčeno společně s pronájmem 

haly na 25. Základní škole v Plzni. Finanční zajištění turnaje bylo nejvíce diskutovanou 

položkou, ale již počáteční podpora sponzorů a zejména Plzeňské Župy sokolské výrazně 

pomohla. Z výše zmíněných důvodů mohl být projekt vyhodnocen jako uskutečnitelný. 

 

4.1.2 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Důležitou součástí plánování jakéhokoliv projektu je vytvoření projektového týmu. 

Mimo peníze a čas jsou lidé v projektu třetím nejcennějším zdrojem, díky kterému můžete 

dosáhnout předem stanovených cílů. A právě lidé v týmu rozhodují o tom, zda k cíli pouze 

doklopýtáte nebo se k němu dostanete se vztyčenou hlavou a úsměvem na tváři (Bergerová 

2008). 

Dle Svozilové (2011) je pro obsazení rolí do realizačního týmu nezbytná odbornost a 

úroveň kvalifikace vzhledem k požadovanému výkonu a také dostupnost a čas vzhledem 

k harmonogramu. 

Je tedy dobré mít u sebe alespoň jednoho člověka, který již má s plánováním projektu 

zkušenosti a je schopný v případě problémů poradit. 

Náš realizační tým se skládal ze tří členů. Já – autorka práce, jakožto organizátorka 

celé akce a manažerka projektu. K sobě jsem si zvolila dvě další pomocné organizátorky. 
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Každá z nás měla předem dané funkce, přičemž ve všech zásadních otázkách jsme se 

radily společně jako tým. 

I. Hlavní pořadatelka, organizátorka akce a manažerka projektu 

 V předprojektové fázi jsem si stanovila několik hlavních úkolů: 

1) Sestavení realizačního týmu. 

2) Shánění sponzorů projektu. 

3) Zajištění propozic a propagačních letáků + zaslání pozvánek všem potenciálním hráčům, 

důsledná propagace turnaje.  

4) Obstarání diplomů, medailí a věcných cen pro vítěze. 

 V době samotného turnaje jsem měla za úkol: 

1) Přivítání hráčů, vysvětlení herního systému a organizačních záležitostí. 

2) Vyhlašování zápasů, doplňování výsledkové tabule a vyhlášení nejlepších hráčů. 

 V závěrečné fázi jsem se věnovala: 

1) Zpracování výsledků + podání závěrečného reportu o průběhu celé akce. 

2) Vytvoření dotazníku spokojenosti s akcí a následné vyhodnocení všech odpovědí. 

II. Pomocné pořadatelky 

Jak už bylo zmíněno, do svého týmu jsem si zvolila dvě pomocné pořadatelky.  

1) První z nich byla Milada Nováková, která je předsedkyní Západočeského 

badmintonového svazu a s pořádáním turnajů má mnoholeté zkušenosti. Byla nápomocná 

zejména v počátcích plánování turnaje, kdy 22. 8. 2016 pomocí emailové komunikace 

trpělivě odpovídala na všechny mé dotazy a zároveň přidala vlastní připomínky a postřehy. 

Také byla pokladníkem turnaje a starala se o vyřizování veškerých financí, včetně vybírání 

startovného. V případě nouze byla připravena zasáhnout i jako lékařka. Naštěstí v tomhle 

ohledu nebyla její pomoc potřeba a celý turnaj se odehrál bez jakéhokoliv zranění. 

2) Druhý člen realizačního týmu – Anna Legátová. Ta je dlouhodobě aktivní hráčkou 

badmintonu. Její hlavní pomoc spočívala především při samotné realizaci turnaje. 

Pomáhala s přípravou haly a zejména při zapisování výsledků jednotlivých utkání a 

sestavování pořadí následujících zápasů.  
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4.1.3 PŘÍPADNÁ RIZIKA A MOŽNOST JEJICH ELIMINACE 

 

S určitými riziky se setkáváme v běžném životě na každém kroku a není tomu jinak 

ani při řízení projektu. „S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté 

události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) jeho průběh“ (Doležal, 

Krátký a Cingl 2013, str. 105). Rizikové faktory mohou být vnitřní (kolize uvnitř 

realizačního týmu) nebo vnější (nedostatečný počet účastníků na sportovní akci). 

„Identifikace rizika znamená určení, které rizikové faktory se mohou vyskytnout na 

projektu“ (Skalický, Jermář a Svoboda 2010, s. 163). 

V našem projektu byla vytyčena tři hlavní rizika, která by mohla nastat a negativně 

ovlivnit celou sportovní akci. 

Prvním z vybraných rizik bylo zranění na turnaji. Abychom se připravily na tuto 

variantu, zajistily jsme lékárničku první pomoci, člověka zkušeného v praxi lékařské 

pomoci a auto, které by v případě potřeby bylo možné použít na převoz zraněného.  

Dalším možným rizikem byla nízká či nedostatečná hráčská účast. Té se dá předejít 

pomocí dostatečné a kvalitní propagace celého turnaje. Jak už bylo zmíněno, vzhledem 

k tomu, že na badmintonových turnajích pro neregistrované hráče v Plzni bývá velice 

nízký počet účastníků, byla této problematice věnována velká pozornost. Naše propagace 

se později ukázala jako velice úspěšná, o čemž svědčí zejména celkový počet zúčastněných 

hráčů. Více o celé propagaci viz kapitola 4.1.6. 

V neposlední řadě je jedním z největších rizik finanční zajištění sportovní akce. Jedná 

se zejména o to, aby akce nebyla ztrátová. Je dobré mít předem vypracovaný finanční plán 

celé akce. S naším projektem pomohla podpora Plzeňské Župy sokolské, která na turnaj 

věnovala částku 5050 Kč a tím byla zajištěna největší část finančního rozpočtu. Díky tomu 

mohlo být pro účastníky sníženo startovné a turnaj byl tak přístupný opravdu každému. Do 

začátku to byl velmi užitečný přínos, ale i tak byla potřeba shánět další sponzory, aby byl 

celý projekt co nejméně nákladný. 
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4.1.4 PLÁNOVÁNÍ MÍSTA A ČASU 

 

Dne 19. 8. 2016 jsem se sešla s Miladou Novákovou, členkou svého realizačního 

týmu, abychom probraly základní informace ohledně celého turnaje. Místo konání turnaje 

jsme měly od začátku jasné. Vybrána byla 25. Základní škola v Plzni na Slovanech a to 

hned z několika důvodů. Obě dvě tělocvičny, které se v této základní škole nachází, jsou 

přímo uzpůsobené hraní badmintonu. Jsou zde vysoké stropy, vyznačené kurty na 

badminton a především veškeré potřebné materiální zajištění na přípravu turnaje. V menší 

z obou tělocvičen je prostor pro dva kurty, v té větší je místo na postavení čtyř kurtů. 

Využití malé haly jsme zpočátku neplánovaly, ale pro jistotu jsme si ji nechaly 

zamluvenou. Nakonec se to s přibývajícím počtem přihlášených hráčů ukázalo jako dobrý 

krok. 

Datum turnaje jsme stanovily na 8. 10. 2016 a zohledňoval krajský a celorepublikový 

badmintonový termínový kalendář. V konkrétním datu se nekonal žádný větší 

badmintonový turnaj, což bylo důležité při zvaní hráčů z nejrůznějších oblastí. Vybraný 

termín zohledňoval prázdniny a státní svátky a především pak ligová a extraligová utkání a 

vrcholy badmintonové sezony, které jsou u jednotlivců v prosinci a lednu a u soutěže 

družstev v březnu. V potaz jsme braly také to, že v září se po letních prázdninách začínají 

plnit rekreační badmintonová střediska a v říjnu již mají amatérští hráči chuť porovnat 

svou výkonnost s ostatními.  

 

4.1.5 ZAJIŠTĚNÍ SPONZORINGU 

 

Prvním naším sponzorem byla Plzeňská Župa sokolská, která úzce spolupracuje 

s naším klubem „Badmintonový oddíl sokol Doubravka“. Plzeňská Župa byla díky Miladě 

Novákové informována o našem turnaji a na turnaj věnovala částku 5050 Kč. Z toho 

důvodu byl turnaj pojmenovaný jako „Otevřený Župní přebor pro neregistrované“. Díky 

podstatné finanční pomoci jsme se dále nemusely obávat o finanční zajištění turnaje. Na 

základě toho nebylo nutné vypracovávat finanční plán a mohly jsme si dovolit nastavit 

velmi nízké startovné. Startovné se na většině badmintonových turnajů pohybuje v rozmezí 

100-150 Kč za disciplinu. Naše startovné činilo 50 Kč za hráče v párové disciplíně a 70 Kč 
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za nástup v singlu. Maximum tedy bylo 170 Kč a to jen pokud hráč nastupoval ve všech 

disciplinách.  

Byla však potřeba zajistit i další sponzory, kteří by turnaj mohli jakýmkoliv 

způsobem podpořit. Pomocí emailu byly během celého září oslovovány firmy z Plzně a 

okolí. Výběr firem byl náhodný a celkem bylo rozesláno kolem padesáti žádostí. Firmy 

byly seznamovány s myšlenkou turnaje a požádány o libovolný příspěvek. Protislužbou 

jim bylo nabídnuto umístění loga na plakát akce, vyvěšení reklamních bannerů či 

reklamních letáků v hale po celý den konání turnaje.  

V závěru se sešlo celkem deset kladných odpovědí a společně s Plzeňskou Župou 

sokolskou tedy jedenáct sponzorů. Sponzoři nám zajistili hodnotné ceny pro vítěze, 

podíleli se na úspěchu celého turnaje a patří jim velký dík. Se všemi firmami byl sepsán 

předávací protokol nebo darovací smlouva.  

Seznam sponzorů Župního přeboru 2016 dle abecedního pořadí: 

SPONZOR SPONZORSKÝ DAR 

Eufrat group 32 dárkových tašek 

Jafra 30 poukázek v hodnotě 500 Kč 

Keepfit 8 reklamních předmětů 

Kavárna na dlani 5 poukázek v hodnotě 100 Kč 

Optimal Účto proplacení tvorby a tisku plakátů 

Paňárova pizza 8 libovolně vybraných pizz 

Pivovar Dimplhbrau sada osmi půllitrových sklenic 

Plzeňské městské dopravní podniky krabice reklamních předmětů 

Plzeňské želvy 12 poukázek v hodnotě 100 Kč 

Plzeňská Župa sokolská 5 050 Kč 

Pronájem kopírek bezplatné zapůjčení tiskárny  
 

Tabulka č. 3: Seznam sponzorů a sponzorských darů (zdroj: vlastní zpracování) 



30 
 

4.1.6 PROPAGACE TURNAJE  

Určitá forma propagace je pro pořádání sportovní akce nezbytná. Čáslavová (2009) 

uvádí, jak by měla vypadat propagační strategie. Musí se odvíjet od: 

1) Základních cílů, tedy čeho chceme propagací dosáhnout. 

2) Cílových skupin, na které má propagace působit. 

3) Výběru médií, kterých bude při propagaci využito.  

4) Finančních prostředků, jenž mohou být na propagaci uvolněny. 

Cílem naší propagace bylo přilákat na turnaj co nejvíce účastníků. Cílovou skupinu 

tvořili studenti a sportovci v jakémkoliv věku. Propagace probíhala pomocí internetu a 

zejména pak pomocí propagačních letáků, které byly vytvořeny pro účely turnaje.  

Poté, co byli známí všichni naši sponzoři, tedy zhruba pět týdnu před zahájením akce, 

byl vytvořen leták turnaje a zahájena důkladná propagace, která se skládala z několika 

kroků: 

1) Tvorba letáku akce a následně jeho rozmístění do sportovních center v Plzni. Leták 

velikosti A4 byl vyvěšen v hale Tj Lokomotiva Plzeň, ve Sportcentru Doubravka, 

v Sokole Plzeň Doubravka a na 25. Základní škole v Plzni. Dále byly letáky ve 

velikosti A5 a A6 rozdávány jednotlivým hráčům, kteří si do daných sportovních 

center přišli zahrát právě badminton.  

2) Vytvoření události (https://www.facebook.com/events/519027398290930/) na 

facebooku , kam byli pozváni především přátelé a známí a ti mohli následovně zvát 

další své přátele. Velkou výhodou bylo, že událost byla sdílena nejen jednotlivými 

lidmi, ale také veřejně oblíbenými facebookovými stránkami, jakými jsou například 

Západočeský badmintonový svaz či Vaše liga.  

3) Zveřejnění letáku a propozic na internetových stránkách. Nejprve byly propozice 

společně s letákem zveřejněny pouze na webu www.zpcbadminton.cz a poté nám 

s propagací pomohla i Vaše liga, na čemž jsme se osobně domluvili 14. 9. 2016 

s Petrem Lundákem, správcem Vaší ligy pro Plzeň.  

4) Zaslání emailu s osobní pozvánkou a letákem s propozicemi v příloze. Email byl 

zaslán všem vedoucím jednotlivých oddílů v Západočeské oblasti. Celkem tak bylo 

odesláno 10 emailů s žádostí o přeposlání neregistrovaným hráčům v daném kraji. 
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4.1.7  VYTVOŘENÍ HERNÍHO SYSTÉMU 

 

Herní systém se určuje především z hlediska počtu přihlášených hráčů a časovým 

možnostem. Uveďme si dva základní herní systémy využívané v badmintonu. 

1) Skupinový systém – každý s každým 

Základním principem skupinového systému je, aby si každý hráč zahrál s co nejvyšším 

počtem jiných hráčů. Hráči jsou zpravidla nalosováni do jednotlivých tabulek neboli 

skupin a utkávají se v předem stanoveném pořadí každý proti každému. Výhodou 

skupinového systému je, že účastníci turnaje poměřují své síly proti všem ostatním 

účastníkům. Konečné umístění hráčů nemusí vždy odpovídat vzájemným zápasům. 

Nevýhodou tohoto systému je velký počet zápasů, který se zvyšuje s počtem přihlášených 

hráčů. Z toho důvodu je tento systém časově velmi náročný. 

2) Vyřazovací systém – ko pavouk 

Vyřazovací systém neboli ko pavouk na jednu porážku je v badmintonu 

nejvyužívanější. Jeho princip spočívá v nalosování hráčů do „pavouka“, kdy do dalšího 

kola postupuje pouze vítězící hráč. Výsledkem je finále, kam se dostanou dva nejlepší 

hráči, kteří za celý turnaj neprohráli žádný zápas. Největší výhoda spočívá v tom, že vítěz 

je jednoznačný, neboť jako jediný vyhrál všechny své zápasy. Další výhoda je zejména pro 

diváky, kdy jednotlivé zápasy postupně gradují a nejzajímavější je pak samotné finále. 

Nevýhodou však je, že někteří hráči odehrají pouze jeden zápas a turnaj pro ně končí. S tím 

souvisí další nevýhoda, kdy nejlepší hráči na sebe mohou narazit již v úvodních kolech.  

V našem turnaji jsme chtěly, aby si hráči co nejvíce zahráli a proto jsme byly 

rozhodnuti pro skupinový systém ve všech disciplinách. Se vzrůstajícím počtem 

přihlášených hráčů jsme však toto rozhodnutí musely změnit. 

Ohledně hracího systému, jsem se 1. 10. 2016 radila se spoluhráčkou Lucií Kolářovou, 

která již má s pořádáním turnajů velké zkušenosti. Vzhledem k tomu, že nejvíce se nám 

hráči hlásili do dvouher, ponechaly jsme zde skupinový systém s tím, že dva nejlepší hráči 

z každé skupiny následně postoupí do vyřazovacího ko pavouka. To nám garantovalo, že si 

každý účastník dvouhry zahraje dostatek zápasů. Ve skupinách se hrál jeden set do patnácti 

bodů, ale hráči postupující do pavouka v něm hráli již na dva sety do patnácti bodů. Párové 
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discipliny jsme se z časových důvodů rozhodly odehrát rovnou v ko pavouku. Aby některé 

páry nehrály jen jediný set, bylo rozhodnuto o hře na dva sety do jedenácti bodů.  

Co se týče pořadí zápasů, na začátek jsme určily mixy a debly, které se měly odehrát 

až do semifinálových kol, poté následovalo odehrání skupin ve dvouhrách. Dále byly 

v pořadí semifinále a finále všech párových disciplin, aby hráči, kteří nehrají dvouhry, 

nemuseli čekat až na konec turnaje. Toto řešení se ukázalo jako dobré a mnozí hráči nám 

za to v závěru turnaje děkovali. 

 

4.1.8  VYTVOŘENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ČASOVÉHO HARMONOGRAMU  

 

Následně po herním systému jsme vytvořily předběžný časový harmonogram. Do 

harmonogramu turnaje byly zahrnuty i dostatečné časové rezervy. 

Náš předběžný časový harmonogram, měli hráči k dispozici na nástěnce a vypadal takto: 

9:00-9:20………….1. kola mixů 

9:20-9:40………….2. kola mixů 

9:40-10:00………...1. kola čtyřher 

10:00-10:20……….2. kola čtyřher 

10:30………... mix a debly v semifinále 

10:20-12:00… dvouhry žen a mužů (ženy dva kurty, muži 4 kurty) 

12:00………...odehrána polovina zápasů dvouher ve skupinách 

Harmonogram turnaje byl vytvořen pouze do dvanácti hodin s tím, že zbytek se 

vytvoří až dle průběhu dopoledních zápasů.  

 

4.2   REALIZACE A PRŮBĚH TURNAJE  

 

4.2.1 PŘÍPRAVA MÍSTA KONÁNÍ 

 

V den turnaje 8. 10. 2016 bylo před zahájením turnaje nutné připravit prostory. Celý 

realizační tým se sešel s řadou dobrovolníků dvě hodiny před začátkem akce. Ve dvou 
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přítomných halách se postavilo celkem šest kurtů. Připravil se i prostor pro organizátory 

turnaje a také mikrofon se zvukovou aparaturou. Zároveň bylo nutné postavit a umístit 

sponzorské bannery a plakáty. Žádné větší úpravy haly nebyly potřeba. 

 Kolem kurtů byl dostatečný prostor pro diváky a v chodbě u větší haly byla umístěna 

nástěnka s časovým harmonogramem a s průběžnými výsledky. V prostorách školy byl 

také pro tento turnaj otevřen bufet, který si mnozí hráči velmi pochvalovali. 

 

4.2.2 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 

 

Hned po příchodu do haly se hráči zaregistrovali u stolku organizátorů, který se 

nacházel u vstupu do větší z hal. Díky dobře umístěnému stolku jsme měly přehled o všech 

příchozích hráčích a nemohlo se stát, že bychom na někoho zapomněly. Hráči se 

prezentovali do všech disciplin. Těm, kteří se na párové discipliny hlásili jako volní hráči, 

byl rovnou oznámen jejich spoluhráč. Zároveň hráči zapsáni jen do párových disciplin, byli 

upozorněni, že oproti dvouhrám se párové discipliny hrají pouze na jednu porážku. Někteří 

se proto na místě přihlásili ještě na dvouhry. Také se na turnaji objevili hráči, kteří nebyli 

přihlášeni vůbec. Po domluvě jim byla povolena účast a konečný počet přihlášených hráčů 

se ustálil na čísle 36 mužů a 26 žen. Prezenční listina všech účastníků – viz přílohy. 

Ihned po prezenci všech účastníků bylo zahájeno losování všech disciplin. Vzhledem 

k tomu, že turnaj byl pro neregistrované hráče, žádný hráč nebyl nasazen a mohl se utkat 

opravdu každý s každým. Po vylosování pavouků a skupin ve dvouhrách, byly veškeré 

tabulky a informace umístěny na nástěnce v chodbě u vstupu do haly. 

 

4.2.3  ZAHÁJENÍ TURNAJE 

 

V 8:50 byli všichni hráči shromážděni na kurt č. 1, kde jsem je já jako vrchní 

pořadatel přivítala, seznámila s organizačními záležitostmi a systémem turnaje. Na závěr 

se hráči dozvěděli o možnosti využití bufetu. Následně bylo vyhlášeno prvních šest zápasů, 

na které byli rozhodčí zajištěni od pořadatele. Ostatní zápasy si již hráči rozhodovali sami 

— hráč, který prohrál svůj zápas, byl vyhlášen jako rozhodčí na zápas následující. 
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4.2.4 PRŮBĚH TURNAJE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 

Po zahájení a přivítání hráčů mohl turnaj začít. Hráči měli na informační tabuli vedle 

haly rozvěšen přibližný časový harmonogram a také rozlosování všech disciplin. Vše 

probíhalo podle plánu. Nejprve se odehrály párové discipliny až do semifinále a po nich 

zápasy dvouher ve skupinách. Po dvouhrách měli hráči, kteří postoupili do ko pavouka 

krátkou pauzu. Mezitím se odehrály semifinálové a finálové zápasy párových disciplin a 

následovalo jejich vyhlášení, předání věcných cen, diplomů, medailí a v neposlední řadě 

také dovezených pizz od sponzora. Turnaj pokračoval zápasy ve dvouhrách, kde dva 

nejlepší hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovacího ko pavouka. Zde byla mírná 

změna v herním systému a místo jednoho setu do patnácti bodů se hrály sety dva.   

Ve tři hodiny začaly semifinále dvouher žen i mužů a k vidění byly opravdu pěkné 

zápasy. Po čtvrté hodině již byly všechny zápasy odehrány a zbývalo jen vyhlásit vítěze 

dvouher. Nejlepší hráči dostali věcné ceny, diplomy, medaile a první z nich ještě poháry. 

Průběžné i konečné výsledky turnaje — viz přílohy. 

 

4.2.5  PODĚKOVÁNÍ, UKONČENÍ TURNAJE A ÚKLID HALY 

 

Po 16 hodině byly zápasy ukončeny a všechny ceny, medaile a poháry předány. 

Proběhlo závěrečné poděkování všem hráčům a sponzorům. Následně jsme společně 

s realizačním týmem uvedly halu do původního stavu. 

 

4.3  VYHODNOCENÍ TURNAJE 

4.3.1  VÝSLEDKY TURNAJE 

 

Turnaje se celkem zúčastnilo 62 hráčů. Z toho bylo 26 žen a 36 mužů. Za celý den 

se odehrálo plných 141 zápasů. 

Odehrané zápasy: smíšená čtyřhra: 16 zápasů 

                                     čtyřhra muži: 14 zápasů 
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                                    čtyřhra ženy:  6 zápasů 

                                     dvouhra muži - skupiny: 45 zápasů 

                                                             - pavouk: 16 zápasů 

                                     dvouhra ženy - skupiny:  36 zápasů 

                                                             - pavouk:  8 zápasů 

                                                = 141 zápasů 

 

4.3.1.1 Nejlepší hráči turnaje 

 

Zde jsou uvedeni medailisté všech disciplin. Kompletní výsledky — viz přílohy. 

Smíšená čtyřhra: 

1. Šula — Šulová 

2. Choc — Přibylová 

3. Sloup — Bezděkovská 

Čtyřhra mužů: 

1. Šula — Šula 

2. Choc — Sloup 

3. Jeslínek — Diviš 

Čtyřhra žen: 

1. Bezděkovská — Přibylová 

2. Julínková — Machová 

3. Šulová — Wiesnerová 

Dvouhra mužů: 

1. Šula st. 

2. Choc 

3. Šula ml. 

Dvouhra žen: 

1. Kosková 

2. Šulová 

3. Legátová 
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4.3.2 FINANČNÍ ROZPOČET 

 

Jedním z úkolů celého projektu bylo, aby turnaj nebyl po finanční stránce ztrátový, 

což znamená, aby celkový rozpočet vycházel v kladných číslech. To se nám bez výhrad 

podařilo naplnit. Jednotlivé finanční položky se nacházejí v níže přiložené tabulce.  

Výdaje:   Příjmy:   

Pronájem haly 2 920 Kč Sokolská župa Plzeňská 5 050 Kč 

Nákup medailí 840 Kč Vybrané startovné 7 050 Kč 

Nákup pohárů 338 Kč Příjmy celkem: 12 100 Kč 

Nákup cen 2 457 Kč     

Tisk diplomů 150 Kč 
  Občerstvení pořadatelů 80 Kč 
  Odměna hlavního pořadatele 1 530 Kč 
  Daň z vyplacení pořadatele 270 Kč 
  Odměna pomocného pořadatele 600 Kč 
  Výdaje celkem: 9 185 Kč 
  

    ROZDÍL: Přebytek 2915 Kč 
  

Tabulka č. 4: Finanční vyhodnocení turnaje (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozdíl v hodnotě 2915 Kč byl ponechán v kase oddílu Sokol Doubravka za 

poskytnutí míčků, zapůjčení badmintonového vybavení, darování věcných cen pro nejlepší 

hráče a organizační pomoc Milady Novákové. 

 

4.3.3  ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK A OHLASY 

 

V neděli 9. října, tedy den po turnaji, všichni zúčastnění hráči obdrželi dotazník, který 

byl vytvořen pomocí stránek survio.com. V dotazníku bylo celkem devět otázek, z toho 

šest uzavřených, kde měli hráči na výběr z pěti odpovědí plus navíc mohli ke každé otázce 

napsat svůj komentář. Následující dvě otázky byly otevřené a hráči odpovídali, co se jim 

líbilo a co naopak ne. Poslední pole bylo nepovinné a byl zde prostor pro připomínky a 

vlastní názory ohledně turnaje. 

Na dotazník celkem odpovědělo 45 hráčů, tedy 72,5% dotázaných.  
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Seznam otázek v rozeslaném dotazníku: 

1) Jak jste se o turnaji dozvěděli? 

2) Jak se vám líbilo zázemí turnaje? 

3) Jak jste byli spokojeni s organizací turnaje? (Pořadí zápasů, zkrácené sety…) 

4) Jaký je Váš celkový dojem z turnaje? 

5) Doporučíte turnaj kamarádům, známým? 

6) Byli byste pro, aby se podobné turnaje konaly častěji 

7) Co byste vyzdvihli, že se Vám hodně líbilo? 

8) Co byste pro příště změnili? 

9) Prostor pro Vaše poznámky. (Nepovinné.) 

 

4.3.1.1 Zpracované odpovědi z dotazníku: 

 

Graf č. 1: První otázka z dotazníku 

 

Celkem dvacet dva lidí odpovědělo, že se o turnaji dozvěděli od svých známých 

nebo kamarádů. Také zafungovala propagace pomocí emailu, kdy předsedům všech 

plzeňských badmintonových oddílů byla odeslána pozvánka s propozicemi a prosbou o 

rozšíření mezi amatérské hráče. Díky umístění plakátů se o turnaji dozvědělo osm hráčů, 

dalším informačním zdrojem v pořadí byl facebook. Pět lidí se o turnaji dozvědělo úplně 

jinak, dva z nich od Milady Novákové, zbylí tři díky Vaší lize. Největším překvapením pro 

mne bylo, že ani jeden z dotázaných se o turnaji nedozvěděl z webových stránek 

Západočeského badmintonového svazu. 

11% 

18% 

22% 

0% 

40% 

9% 

Jak jste se o turnaji dozvěděli? 

Facebook Plakát Email Z webu zpcbadminton Od známých Jinak
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Graf č. 2: Druhá otázka z dotazníku 

 

Celkem dvacet dva hráčů, ohodnotilo zázemí turnaje jako „velmi dobré“ a dalších 

devatenáct hráčů ho ohodnotilo jako „dobré“.  Pouze čtyři dotázaní ohodnotili zázemí 

turnaje jako neutrální a žádný z nich nevybral odpověď „velmi špatné“ nebo „špatné“. 

Jediné připomínky se týkaly studené vody a absence uzamykatelných skříněk. Jeden 

z dotázaných zodpověděl, že kolem kurtů bylo málo místa. 

 

Graf č. 3: Třetí otázka z dotazníku 

 

Organizaci turnaje opět většina dotázaných, celkem čtyřicet hráčů, ohodnotila jako 

„velmi dobrou“ nebo „dobrou“. Čtyřikrát se objevila odpověď neutrální a jeden člověk 

organizaci zhodnotil jako špatnou. Nejčastější připomínky se týkaly zkrácených setů, kdy 

si tři hráči stěžovali, že utkání mělo moc rychlý průběh. Ovšem na druhou stranu se 

43% 

37% 

8% 

0% 
0% 

12% 

Jak se Vám líbilo zázemí turnaje 

Velmi dobré Dobré Neutrální Špatné Velmi špatné Připomínky

41% 

33% 

7% 

2% 
0% 

17% 

Jak jste byli spokojeni s organizací turnaje? 
(pořadí zápasů, zkrácené sety,…) 

Velmi dobré Dobré Neutrální Špatné Velmi špatné Připomínky
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v připomínkách objevovala i chvála na zkrácené sety a to především z hlediska, že si hráči 

díky zápasům ve skupinách zahráli proti více soupeřům. Další z připomínek byla stížnost 

na velké rozdíly v kvalitě hráčů, což se však z organizátorského hlediska u 

neregistrovaných hráčů nedá nijak podstatně ovlivnit. Jinak se objevovala samá chvála, 

zejména pak na to, že nebyly žádné dlouhé prostoje mezi zápasy a všechny kurty byly 

neustále zaplněné. 

 

Graf č. 4: Čtvrtá otázka z dotazníku 

 

Co se týče celkového dojmu z turnaje, opět převažovaly kladné ohlasy. Třicet hráčů 

jej ohodnotilo jako „velmi dobrý“ a čtrnáct hráčů jako „dobrý“. Pouze jedna odpověď byla 

neutrální a nikdo z turnaje neměl špatný nebo velmi špatný dojem. Za zmínku stojí, že se 

v připomínkách často objevovalo, že jsou hráči za uspořádání turnaje vděční, právě kvůli 

nedostatku podobných turnajů. Další kladný ohlas byl na skutečnost, že se turnaje 

zúčastnilo opravdu velké množství hráčů. 

 

63% 

29% 

2% 0% 0% 

6% 

Jaký je Váš celkový dojem z turnaje? 
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Graf č. 5: Pátá otázka z dotazníku 

 

 

Graf č. 6: Šestá otázka z dotazníku 

 

V otázkách číslo pět a šest respondenti odpovídali, zda by turnaj doporučili 

přátelům a známým a zda by byli pro, aby se podobné turnaje konaly častěji. V první ze 

zmiňovaných otázek, všichni dotázaní odpověděli, že by turnaj určitě dál doporučili. Ve 

druhé otázce opět téměř všichni odpověděli, že by chtěli, aby bylo více podobných turnajů. 

Pouze jediný z hráčů odpověděl, že není pro častější pořádání turnajů a jako zdůvodnění 

uvedl, že častým pořádáním turnajů zmizí jejich jedinečnost. Tyto dvě právě zmiňované 

otázky a jejich odpovědi, jsou pro nás jakožto pořadatele a organizátory akce velmi dobrou 

zpětnou vazbou. Zejména pak z důvodu snahy vytvořit z turnaje každoroční tradici, jsou 

kladné odpovědi velkým přínosem a motivací pro pořádání dalších turnajů. 
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Doporučíte turnaj kamarádům, známým?  
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Obrázek č. 6: Sedmá otázka z dotazníku 

 

V sedmé otázce hráči libovolně vypisovali, co se jim na turnaji líbilo a s čím byli 

spokojeni. Hráči si pochvalovali zejména vysoký počet účastníků na turnaji, dále pak 

možnost zahrát si více disciplin, ale také organizaci a atmosféru celého turnaje.  

Velký ohlas měla dovezená Paňárova pizza, na které si po skončení turnaje pochutnávali 

všichni účastníci semifinálových a finálových zápasů. 

 



42 
 

Obrázek č. 7: Osmá otázka z dotazníku 

 

V osmé otázce byl naopak prostor pro vyjádření negativ k turnaji. Jako pořadatele 

nás nejvíce potěšily odpovědi, kdy dotázaní napsali, že je žádná negativa nenapadají. Jinak 

někteří účastníci nebyli spokojeni se zkrácenými sety nebo s rozdílnou výkonností 

jednotlivých hráčů.  
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Obrázek č. 8: Devátá otázka z dotazníku 

 

 

 Poslední, devátá otázka byla věnována libovolným příspěvkům a byla nepovinná. 

Celkem se objevilo sedmnáct komentářů, přičemž zde převažovaly samé kladné 

poznámky, čehož si velmi vážíme a všem hráčům děkujeme. 

 

Vyhodnocení dotazníku přineslo samá pozitiva. Podstatné je především to, že hráči 

byli s turnajem spokojeni, líbilo se jim jak zázemí turnaje, tak dobře zvládnutá organizace. 

Jako velké plus hodnotím, že všichni hráči by turnaj doporučili dál a zejména, že by byli 

pro, aby se podobné turnaje konaly častěji. Veškeré hodnocení a zpětná vazba pro nás bude 

přínosem při plánování dalšího ročníku. 
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DISKUZE 

 

Každý projekt směřuje k naplnění předem stanovených cílů. Cílem mé bakalářské 

práce byla realizace badmintonového turnaje pro neregistrované hráče v Plzni. Turnaj 

proběhl naprosto bez problémů a celého turnaje se zúčastnilo 62 hráčů. Z toho bylo 36 

mužů a 26 žen. Počty hráčů v jednotlivých disciplínách byly následující:  

 dvouhra muži: 30 hráčů 

 dvouhra ženy: 17 hráček  

 čtyřhra mužů: 12 párů 

 čtyřhra žen: 6 párů 

 smíšená čtyřhra: 16 párů 

Z hlediska počtu zúčastněných hráčů, můžeme celý turnaj považovat za velmi zdařilý. 

Hráčská účast byla několikanásobně větší než na obdobných turnajích, které se konaly 

v předchozích letech. Dalším rozdílem byla podpora mnoha sponzorů, kteří se podíleli 

nejen na finančním rozpočtu, ale také na zajištění hodnotných cen.  

Hned na počátku projektu byl důležitý sběr informací a zpracování odborné literatury 

k danému tématu. Zejména pak seznámení s projektovým řízením a jeho cíly, sportovním 

marketingem a fungováním sponzoringu ve sportu. V teoretické části bakalářské práce 

jsem se věnovala také charakteristice badmintonu, objasnění jeho základních pojmů, úderů 

a pravidel. 

Jedním z předem stanovených úkolů byla bezproblémová příprava a organizace 

celého turnaje. Stanovení vhodného data konání akce, včasné zamluvení haly a zajištění 

pomocných organizátorů. Nepodcenila jsem důležitost propagace celé akce a díky tomu se 

našeho turnaje zúčastnilo mnohem více hráčů, než je na akcích podobného typu obvyklé. 

Hráči byli různé úrovně, ale u většiny z nich bylo zjevné, že badminton nehrají poprvé. 

Zejména v semifinále a finále byly k vidění kvalitní a vyrovnané zápasy.  

Díky všem sponzorům, kteří akci podpořili, se podařilo turnaj uspořádat bez 

finančních ztrát a za velmi dobrých podmínek. Pro nejlepší hráče byly přichystány věcné 

ceny, ale také diplomy, medaile a poháry.  

Vyhodnocení turnaje a závěrečný report z akce byl společně s výsledky dotazníku 

zveřejněn na stránkách Západočeského badmintonového svazu.  
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Vzhledem ke zdárnému naplnění cíle práce a splnění všech předem stanovených úkolů, 

hodnotím celý projekt jako úspěšný. Pořádání turnaje pro mě bylo velkým zážitkem a 

zkušeností. Díky závěrečnému dotazníku, který vyplnilo více než 70% zúčastněných, 

můžeme turnaj hodnotit pouze kladně a již diskutovat o plánech na příští rok.  

 

Zde uvádím deset základních závěrečných doporučení, která jsem vypracovala na 

základě vlastní zkušenosti. Jsou určeny pro všechny, kteří se jednoho dne také rozhodnou 

pro organizování sportovní události. 

1) Informuj se o již uskutečněných akcích podobného typu. 

2) Vytvoř si realizační tým, v týmu měj alespoň jednoho člověka, který již má 

s pořádáním větší akce nějaké zkušenosti. 

3) Včas zajisti místo a termín konání. 

4) Pokus se sehnat sponzory, kteří mohou Tvoji akci podpořit finanční částkou či 

věcnými cenami. 

5) Vypracuj si finanční plán, projekt by neměl být z hlediska financí ztrátový. 

6) Vypracuj si plán možných rizik, případně jejich řešení. 

7) Zajisti kvalitní propagaci pomocí různých zdrojů. 

8) Vypracuj si předběžný herní systém a časový harmonogram. Popřípadě omez počet 

startujících hráčů. 

9) Při samotné realizaci buď připraven reagovat na případné problémy či komplikace. 

10) Kvalitně zpracuj výsledky akce a zajisti, aby se společně s fotodokumentací dostaly 

ke všem zúčastněným hráčům. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo uspořádání turnaje pro neregistrované hráče v Plzni. 

Tento cíl se bez výhrad podařilo naplnit a celý turnaj dopadl nad očekávání dobře. Přestože 

se za celý den odehrálo více než 140 zápasů, dokázaly jsme se držet časového 

harmonogramu a vše probíhalo podle plánu. Turnaj se nesl v duchu fair play a po celý den 

nenastaly žádné komplikace.  

Vyhodnocení závěrečného dotazníku nám potvrdilo, že turnaj byl úspěšný nejen 

z hlediska pořadatelů, ale zejména pak i samotných hráčů. Všichni respondenti odpověděli, 

že by byli pro, aby se podobné turnaje konaly častěji. Proto doufám, že příští rok se nám 

podaří uspořádat další ročník, který bude minimálně stejně úspěšný, jako ten letošní. 

Veškerá práce kolem turnaje pro mě byla velikou zkušeností a já doufám, že tato 

bakalářská práce bude přínosem pro všechny, kteří se sami jednou rozhodnou pro pořádání 

či organizování sportovní akce. 
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RESUMÉ 

 

Bakalářská práce se zabývá organizováním sportovní akce. Cílem práce je realizace 

badmintonového turnaje pro neregistrované hráče v Plzni. Celá práce je rozdělena na dvě 

hlavní části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována problematice 

projektu, projektovému řízení a sportovnímu marketingu. Dále se zaobírá charakteristikou 

badmintonu a jeho základními pojmy. Praktická část je věnována přípravě, realizaci a 

vyhodnocení samotného turnaje.  

 

Bachelor thesis is about organization sport action. The aim of the thesis is realization 

of badminton tournament for unregistered players in Pilsen. This thesis is divided into two 

parts: theoretical and practical. Theoretical part contains sports marketing, projects 

solution, typical characteristics of badminton and its basic perceptions. Practical part 

contains preparation, realization and evaluation of the tournament. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Prezenční listina- muži 

Příjmení jméno dvouhra čtyřhra  mix 

Boček ano ano   

Diviš Petr ano ano   

Drnec Jaromír ano     

Faix Míra ano ano   

Hangan Jiří ano ano   

Horner Ivo   ano   

Charvát Luboš ano     

Choc Petr ano ano ano 

Janouškovec Tomáš   ano   

Jeslínek Karel ano ano   

Jíleček Miloš ano   ano 

Kohout Petr ano   ano 

Kříž ano ano   

Malý Josef ano ano ano 

Mráz Ondřej ano   ano 

Nový Jan ano ano   

Pařízek Lukáš ano ano   

Pašekk Michal ano ano   

Pavlíček Stanislav ano     

Peckert Jiří   ano ano 

Plandor Michal ano ano ano 

Pokorný Jiří ano ano ano 

Ritter Kája ano ano   

Sedláček ano ano ano 

Siegl Tomáš ano     

Sloup Vladimír   ano ano 

Sluka Adam ano ano ano 

Suldovský Zdeněk ano ano ano 

Šatoplet Filip     ano 

Šula Jan ml. Ano ano   

Šula Jan st. Ano ano ano 

Úbl Martin ano ano ano 

Úbl Václav ano ano ano 

Vicenda Petr ano     

Weidl Petr ano ano   

Zítek Adam ano ano   



II 
 

Příloha č. 2: Prezenční listina- ženy 

Příjmení jméno dvouhra čtyřhra  mix 

Bezděkovská Eva   ano ano 

Čílová Tereza ano ano ano 

Drobná Veronika ano ano   

Exnerová Lucie ano   ano 

Hornerová Dagmar ano   ano 

Hovorková Kateřina ano ano ano 

Hrádková     ano 

Chocholoušková Veronika ano ano   

Julínková Táňa ano ano ano 

Kalivodová Martina     ano 

Kosková Kristýna ano   ano 

Kostelníková Žaneta ano ano ano 

Legátová Kateřina ano     

Machová Jitka ano ano ano 

Mauritzová Nicole ano ano   

Metličková Lenka       

Mrázová Kristýna ano   ano 

Nováková Veronika ano     

Pohanková     ano 

Přibylová Zdeňka   ano ano 

Přikrylová Lucie ano     

Svobodová Kateřina       

Šperlová Tereza ano     

Šulová Jana ano ano ano 

Wiesnerová Hanka ano ano   

Zítková ano   ano 

  



III 
 

Příloha č. 3: Výsledky - smíšená čtyřhra 

Nový-Hrádková 

  

MIX 

  Nový - Hrádková  

   Sluka- Julínková 6,-6,4 

    

  
Kohout- Hornerová 

  Úbl- Hovorková 5,-10 

    Kohout – Hornerová   

  Kohout- Hornerová 6,6   

   

 
  

Šula, Šulová 

 Peckert- Pohanková 

 

9,2 

   Sedláček - Kosková      

 Sedláček- Kosková 9,5     

  

  
Šula - Šulová    

 Šula- Šulová 8,5   

   Šula - Šulová  

 

  

 Mráz-Mrázová 1,1 

 

  

  

    

Šula, Šulová 

Suldovský- 

Kostelníková 

  

9,2   

VÍTĚZ TURNAJE 

  
Suldovský - 

Kostelníková  

 

  

 Plandor- Exnerová skreč 

 

  

  

  
Sloup-Bezděkov.   

 Pokorný- Machová 2,1   

   Sloup – Bezděkov.     

 Sloup-Bezděkovská 1,2     

  

 
  

Choc -Přibylová 

 Jíleček- Zítková 

 

7,5 

   Jíleček - Zítková    

  Šatoplet-Kalivodová 6,3   

   

  
Choc - Přibylová  

  Choc-Přibylová 3,1 

    Choc - Přibylová  

   Úbl-Čílová 1,4 

    

 

 

 

O 3. místo: 

 Kohout - Hornerová 

   

 
  Sloup - Bezděkovská 

Sloup - Bezděkovská 5,-11,5 



IV 
 

Příloha č. 4: Výsledky - čtyřhra muži 

   

DEBL MUŽI 

  Šula-Šula 

       

    

  
Šula - Šula  

  Malý - Kříž 2,2 

    Malý - Kříž    

  Mráz-Weidl 3,7   

   

 
  

Šula - Šula 

 Sedláček- Boček 

 

8,9 

   Sedláček - Boček      

 Úbl-Faix 7,6     

  

  
Sedláček - Boček    

 Nový- Pařízek 8,2   

   Nový - Pařízek  

 

  

 Pokorný- Plandor 2,6 

 

  

  

    

Šula - Šula 

Suldovský- Ritter 

  

5,1  

VÍTĚZ TURNAJE 

  Zítek - Sluka  

 

  

 Zítek- Sluka 3,2 

 

  

  

  
Jeslínek - Diviš    

 Hangan- Pašek -8,14   

   Jeslínek- Diviš     

 Jeslínek- Diviš 

 

    

  

 
  

Choc - Sloup 

 Choc- Sloup 

 

4,9 

   Choc - Sloup    

  Úbl- Janouškovec -10,3   

   
  

Choc - Sloup  

  

 

4,2 

    Horner- Peckert 

    

 

 

 

 

 O 3. místo: 

 Sedláček - Boček 

   

 
  Jeslínek - Diviš 

Jeslínek - Diviš 9,2 
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Příloha č. 5: Výsledky - čtyřhra ženy 

   
Debl ženy 

   
 

    
  Bezděková - Přibylová 

  
  -9,7 

   

  
Bezděková - Přibylová  

 
Kostelníková- Chochol. 9,7 

 
  Wiesnerová - Šulová    

 
Wiesnerová- Šulová 5,5   

  

   
Bezděkovská - Přibylová 

Drobná- Mauritzová 
 

9,6     

VÍTĚZ TURNAJE 

  Drobná - Mauritzová    
 

Hovorková- Čílová 4,3   
  

  
Julínková - Machová  

 

 
9,6 

 
  Julínková-Machová 

  
  

    

   

   

    

    
O 3. místo 

  

   
Wiesnerová - Šulová 

  
  

  
  Wiesnerová - Šulová 

 
Drobná - Mauritzová 7,5 

 

     



VI 
 

Přílohy č. 6: Výsledky - skupinová část: dvouhra muži 

A Diviš Plandor Ritter Weidl 
  

Diviš   
15:07 15:1  15:5  

1. 

Plandor 
7:15  

  
15:3  15:7  

2. 

Ritter 
 1:15 3:15  

  
12:15  

4. 

Weidl 
5:15  7:15  15:12  

  3. 

 

B Drnec Pavlíček Pokorný Úbl M. 

 

Drnec 
 

15:11 15:7 12:15 
2. 

Pavlíček 
11:15 

 

15:12 5:15 
3. 

Pokorný  
7:15 12:15 

 

6:15 
4. 

Úbl M. 
15:12 15:5 15:6 

 

1. 

 

C Drnec Pavlíček Pokorný Úbl M. 

 

Faix 
 

15:1O 15:5 15:6 
1. 

Pašek 
10:15 

 

15:7 15:11 
2. 

Siegl 
5:15 7:15 

 

7:15 
4. 

Úbl V. 
6:15 11:15 15:7 

 

3. 

 



VII 
 

D Hangan Charvát Šula ml. Vicenda 

 

Hangan 
 

15:8 2:15 7:15 
3. 

Charvát 
8:15 

 

3:15 3:15 
4. 

Šula ml. 
15:2 15:3 

 

15:8 
1. 

Vicenda 
15:7 15:3 8:15 

 

2. 

 

E Pařízek Nový Sluka Zítek 

 

Pařízek 
 

10:15 12:15 8:15 
4. 

Nový 
15:10 

 

15:14 15:11 
1. 

Sluka 
15:12 14:15 

 

15:5 
2. 

Zítek 
15:8 11:15 15:5 

 

3. 

 

E Choc Mráz Boček 
 

 

Choc 
 

15:1 15:6 
 1. 

Mráz 
1:15 

 

5:15 
 3. 

Boček 
6:15 15:5 

 

 2. 

 

   
 

  

 



VIII 
 

G Jeslínek Malý Suldovský Kříž 

 

Jeslínek 
 

15:9 15:10 10:15 
1. 

Malý 
9:15 

 

8:15 14:15 
4. 

Suldovský 
10:15 15:8 

 

15:9 
2. 

Kříž 
15:10 15:14 9:15 

 

3. 
 

H Jíleček Kohout Šula st. Sedláček 

 

Jíleček 
 

9:15 6:15 5:15 
4. 

Kohout 
15:9 

 

4:15 6:15 
3. 

Šula st. 
15:6 15:4 

 

15:8 
1. 

Sedláček 
15:5 15:6 8:15 

 

2. 
 

Přílohy č. 7: Výsledky - skupinová část: dvouhra ženy 

A Přikrylová Legátová  Chocholoušková Šperlová Kosková 
  

Přikrylová  
  

4:15 4:15 9:15 0:15 
 5. 

Legátová  15:4 
  

 15:11 15:3  7:15  
2. 

Chocholoušková 

15:4   11:15 
  

15:5  6:15  
3. 

Šperlová 
15:9   3:15  5:15 

  
2:15  

4. 

Kosková 
15:0  15:7  15:6   15:2 

  1. 



IX 
 

 

C Zítková Čílová Exnerová Hovorková 

 

Zítková 
 

15:3 15:7 15:6 
1. 

Čílová 
3:15 

 

6:15 10:15 
4. 

Exnerová 
7:15 15:6 

 

15:8 
2. 

Hovorková 
6:15 15:10 8:15 

 

3. 
 

D Drobná Hornerová Wiesnerová Nováková Julínková 
  

Drobná 
  

8:15 11:15 7:15 15:8 
 4. 

Hornerová  15:8 
  

 15:2 15:2 15:4  
1. 

Wiesnerová 
15:11  2:15 

  
15:11  15:11  

2. 

Nováková 
15:7  2:15  11:15 

  
15:5  

3. 

Julínková 
8:15  4:15  11:15   5:15 

  5. 
 

B Šulová Mauritzová Kostelníková Mrázová Machová 
  

Šulová  
  

15:2 15:1 15:3 15:5 
 1. 

Mauritzová  2:15 
  

 15:4 15:5 13:15  
3. 

Kostelníková 
1:15  4:15 

  
3:15  0:15  

5. 

Mrázová 
3:15   5:15  15:3 

  
4:15  

4. 

Machová 
15:5  13:15  15:0   15:4 

  2. 
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Příloha č. 8: Výsledky - dvouhra muži 

Diviš 

  

 

  Sluka 

   Sluka 10,5 

    

  
Choc 

  Choc 5,9 

    Choc   

  Sedláček 12,12   

   

 
  

Choc 

 Drnec 

 

-10,14,15 

   Jeslínek     

 Jeslínek 13,13     

  

  
Vicenda   

 Faix 8,6   

   Vicenda 

 

  

 Vicenda 9,9 

 

  

  

    

Šula st. 

Šula st. 

  

12,7   

VÍTĚZ TURNAJE 

  Šula st. 

 

  

 Boček 3,4 

 

  

  
  

Šula st.   

 Plandor 5,5   

   Nový     

 Nový 8,11     

  

 
  

Šula st. 

 Šula ml. 

 

skreč 

   Šula ml.   

  Pašek 6,5   

   

  
Šula ml. 

  Suldovský 11,6 

    Úbl M. 

   Úbl M. 6,11 

    

 

 O 3. místo: 

 Vicenda 

   

 
  Šula ml. 

Šula ml. 13,8 
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Příloha č. 9: Výsledky - dvouhra ženy 

   
 

    Kosková 

     Kosková 

  Wiesnerová 4,2 

   

  
Kosková 

 

 

6,2 

 Machová     

   Machová   

 Zítková 12,12   

  

   

Kosková 

  

11,9 

VÍTĚZ TURNAJE 

Hornerová 

 

  
 

  Legátová   

 Legátová 9,12   

  

  
Šulová 

 

 

14,16 

 Exnerová   

    Šulová 

  Šulová 2,2 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

O 3. místo 

 

  Machová 

   

 
  Legátová 

Legátová 6,8 
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Příloha č. 10: Plakát turnaje (zdroj: vlastní) 
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