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Seznam zkratek 

BTP ............. Badminton Tournament Planner 

ČBaS ...........  Český badmintonový svaz 

GPA ............ grand prix výkonnostní třída A 

GPB ............. grand prix výkonnostní třída B 

GPC ............. grand prix výkonnostní třída C 

GPD ............ grand prix výkonnostní třída D 

GPE ............. grand prix výkonnostní třída E 

IBF .............. Mezinárodní badmintonová federace (International badminton federation) 

KP ............... krajský přebor 

MČR ........... mistrovství České republiky 

OP ............... oblastní přebor 

STK .............  Sportovně technická komise 

TMK ........... Trenérsko-metodická komise 

U13 ............. kategorie turnaje pro hráče do 13 let  

U15 ............. kategorie turnaje pro hráče do 15 let  

U17 ............. kategorie turnaje pro hráče do 17 let  

U19 ............. kategorie turnaje pro hráče do 19 let 
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Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila projektování sportovní akce badmintonového 

turnaje GPB U13. Pro toto téma jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Badminton se 

v dnešní době dostává do popředí, nicméně ucelených zdrojů o pořádání badmintonových 

turnajů různých kategorií není mnoho. Dalším důvodem byla možnost pořádat turnaj na 

vysoké úrovni a zdokumentování průběhu pořádání by mohlo být velkým přínosem nejen pro 

badmintonový oddíl, za který hraji, ale i pro oddíly napříč republikou. A v neposlední řadě 

pořádání takovéto akce je pro mě, jako pro hráčku, velmi obohacující zkušenost, která moji 

badmintonovou kariéru může posunout o krok dále. Vždy jsem byla na badmintonových 

turnajích přítomna jako hráčka, tudíž pro mě bylo velmi zajímavé vidět veškeré přípravy a 

organizaci turnaje z pozice organizátora akce.
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Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je plánování a realizace projektu celostátního 

badmintonového turnaje úrovně „B“ v kategorii do třinácti let pro registrované hráče, který se 

bude konat v Praze. 

Na základě výše zmíněného cíle si vytyčujeme následující úkoly: 

 plánování a příprava projektu (předprojektová fáze) 

 propagace turnaje  

 zajištění financí a sponzoringu 

 realizace projektu  

 vyhodnocení projektu (poprojektová fáze) 



11 

1 Projektový management 

Projektový management neboli projektové řízení můžeme definovat jako „soubor norem, 

doporučení a best of practice zkušeností, popisujících, jak řídit projekt“ (Doležal, 2016). 

Jedná se o určitou filozofii přístupu, jak daný projekt s jasně definovanými cíly řídit. Projekt 

musí být uskutečněn nebo dosažen v požadovaném čase, v požadované kvalitě s určitými 

náklady. Tyto tři parametry jsou v určitém vzájemném vztahu (Obr. č. 1). 

 Při projektovém řízení je více než žádoucí držet se předem určené strategie (Němec, 

2002).  

1.1 Projekt 

Pojem projekt je ve zdrojích charakterizován různě. Důležité jsou však obecné 

charakteristiky projektu, ve kterých se zdroje shodují: 

 projekt má jasně stanovený začátek a cíl a má dočasný charakter 

 projekt má omezené zdroje 

 projekt je (většinou) jedinečný a neopakovatelný 

Projekt 

Čas 

Náklady Kvalita 

Obrázek č. 1:  Parametry projektu (Skalický, 1996) 
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 projekt není práce opakující se periodicky 

 projekt má své nejistoty a svá rizika (Dolanský, 1996) 

 potřeba realizace daného projektu projektovým týmem (několik pracovníků 

různých specializací a oborů) 

 projekt je definován svoji komplexností a složitostí (nejde o triviální problém) 

(Doležal, 2016) 

Pokud zamýšlená akce splňuje daná kritéria, je vhodné ji řídit pomocí nástrojů 

a postupů projektového řízení, protože ty jsou nastaveny a ověřeny právě pro takové situace 

(Doležal, 2016). 

1.2 Fáze projektu  

Obecně lze projekt rozdělit do následujících fází: 

 předprojektová fáze  

 realizace projektu 

 poprojektová fáze (Doležal, 2016) 

Předprojektová fáze se zabývá zejména identifikací příležitostí a vyhledáním priorit 

projektu. Jde o fázi přípravnou, která stojí před samotným uskutečněním projektu. Součástí 

této fáze je vypracování studie možností či příležitostí. Tato fáze slouží například k analýze 

daného odvětví, analýzou budoucí poptávky po daném zboží a podobě. Zároveň nejdůležitější 

částí předprojektové fáze je studie proveditelnosti, tzv. Feasibility study. Tato studie má za 

úkol poskytnout technický, komerční a ekonomický základ pro rozhodnutí o proveditelnosti 

projektu (Skalický, 1996). Realizace projektu je vlastní uskutečňování díla, které bylo v rámci 

předprojektové fáze naplánováno. Fáze poprojektová je fází závěrečného komplexního 

vyhodnocení projektu. V této fázi se získané a informace a data zaznamenávají pro budoucí 
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potřeby (Dolanský, 1996). 

 

1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza se řadí mezi základní nástroje tzv. strategického managementu. Název 

SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: Strenghts (míněno silné stránky např. projektu),  

Weaknesses (slabé stránky projektu), Oportunnities (příležitosti) a Threats (hrozby) (Obrázek 

č. 2). Z toho vyplývá, že SWOT analýza je komplexní metoda zabývající se popisem silných a 

slabých stránek například projektu, pojmenováním přínosů, možností a případných hrozeb pro 

připravovaný projekt. SWOT analýza se zabývá jak vnitřním, tak vnějším prostředím (Posner, 

2006). 

 

 

 

 

Interní  Strenghts (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky) 

Externí Oportunnities (příležitosti) Threats (hrozby) 

 Pozitivní Negativní 

Obrázek č. 2: SWOT analýza (zdroj: vlastní na základě údajů v knize Posner, 2006) 

) 
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2 Badminton 

Badminton je individuální raketový sport a řadí se mezi jeden z nejrychlejších raketových 

sportů vůbec. Badminton doplňuje skupinu individuálních raketových a pálkových sportů. 

Mnoho lidí má badminton zafixovaný jako relaxační sport, který se hraje venku na čerstvém 

vzduchu bez potřeby speciálního vybavení, ale díky rozšiřování sportovních areálů se 

badminton pozvolna dostává do popředí a začíná být čím dále známějším a žádanějším 

sportem. Badminton v pravém slova smyslu je výjimečný v tom, že jej není možné hrát 

venku, protože je zapotřebí úplné bezvětří (Mendrek, 2007). 

2.1 Historie Badmintonu ve světě 

Badminton se řadí mezi nejstarší hry na světě. První záznamy o hře s „opeřeným 

míčkem“ můžeme nalézt v kultuře jihoamerických Inků a středoamerických Aztéků před 2000 

lety (Mendrek, 2003). Detailnější historické informace o hře podobné dnešnímu badmintonu 

jsou popsány v 7. stolení našeho letopočtu v Číně, kde hovoříme o hře „Di-Dšen-Dsi“, kdy je 

míček odbíjen rukou či nohou (Mendrek, 2003). Další záznamy o hře, kde se pera míčku 

nabodávala do bobulí či korku, můžeme nalézt ve 12. století našeho letopočtu v Japonsku a 

v Indii. V Japonsku se tato hra nazývala OIBANE a v Indii POONA. A právě indická 

POONA je považována za přímého předchůdce badmintonu takového, jak ho známe teď 

(Nováková, 2008). V záznamech je uváděno, že v roce 1872 byla hra POONA přivezena do 

Evropy anglickým důstojníkem z Beaufortu, který o rok později uspořádal na svém sídle 

Badminton House v hrabství Gloucestershire první turnaj. Podle tohoto místa dostala hra 

badminton své jméno, které je používání dodnes (Mendrek, 2003). V prvopočátcích byl cíl 

hry udržet míček co nejdéle ve hře. V dnešním badmintonu tomu je naopak. V roce 1877 byla 
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ustanovena první pravidla badmintonu anglickým klubem (Mendrek, 2007) a o 16 let později 

vznikla první Anglická badmintonová asociace, která řídila badminton na mezinárodní úrovni. 

Za důležitý okamžik v historii badmintonu je považován rok 1899, kdy byl uspořádán I. 

ročník All England Championship turnaje, který hráči badmintonu považován za 

neprestižnější badmintonový turnaj připodobňovaný turnaji Wimbledon v tenise (Mendrek, 

2003). V roce 1934 vznikla Mezinárodní badmintonová federace (IBF) a dodnes sdružuje 156 

národních svazů. Za největší úspěch novodobé historie badmintonu se pokládá zařazení 

tohoto sportu do programu Letních olympijských her v roce 1992. Od tohoto roku je na 

olympijských hrách badminton hrán v disciplínách dvouhra žen a mužů, čtyřhra žen a mužů a 

smíšená čtyřhra. Nejčastějšími vítězi olympiády jsou hráči ze zemí Číny, Koreje, Indonésie, 

Malajsie, Dánska, Velké Británie, Nizozemska, Indie, Ruska a Japonska (Mendrek, 2007). 

2.2 Historie badmintonu v České republice 

V našich zemích se historie badmintonu datuje od roku 1957, kdy v Praze vznikají první 

badmintonové oddíly tzv. TJ Spoje Praha. Podle dostupných zdrojů (Nováková, 2008) se 

vůbec první oficiální badmintonový turnaj konal v lednu roku 1958 v tělocvičně TJ Dynamo 

Spoj na pražském Žižkově. V rámci propagace badmintonu pro širokou veřejnost byl v tomtéž 

roce uspořádán turnaj na Střeleckém ostrově v Praze. Velkou zajímavostí bylo, že se jednalo o 

první a pravděpodobně i poslední badmintonový turnaj konaný venku (Nováková, 2008). 

Česká republika měla své zástupce i na Olympijských hrách. V roce 1992 byli na 

Olympijských hrách v Barceloně, kde se poprvé badminton hrál, kvalifikováni čeští zástupci 

Tomasz Mendrek a Eva Lacinová. V letech 2008 a 2012 Českou republiku na Olympijských 

hrách reprezentovali Petr Koukal a Kristýna Ludíková (Mendrek, 2007). 
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2.3 Historie turnaje GPB 

Historie turnajů GPB není nikterak rozsáhlá. První takový turnaj se konal 27. září 2015 

v Pardubicích a od té doby se pořádal pouze pětkrát, přičemž oddíl Hamr Praha měl možnost 

tento turnaj pořádat již dvakrát a to v letech 2016 a turnaj zpracovaný v této bakalářské práci 

v roce 2017. Zbylé turnaje byly pořádány v Praze v Radotíně sportovním klubem Sokol 

Radotín Meteor Praha. Tento typ turnajů se vytvořil z toho důvodu, že stále roste počet 

badmintonových hráčů a badminton se stává čím dále tím více populárnějším. Na tento turnaj 

se můžou přihlásit všichni hráči dané věkové kategorie s výjimkou těch, kteří jsou umístěni 

mezi prvními 8 hráči v žebříčku. Díky tomuto pravidlu dává tento typ turnaje šanci níže 

postaveným hráčům nasbírat potřebné body, které jsou nezbytné pro postup hráče do vyšší 

soutěže (GPA). Tento turnaj také umožňuje hráčům z celé republiky si vzájemně porovnat 

síly (zdroj: https://czechbadminton.cz/vysledky). 

 

2.4 Badmintonové vybavení a pravidla hry 

V této kapitole bude postupně rozebráno vybavení potřebné pro hru stejně tak, jako podrobná 

pravidla hry. 
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2.4.1 Badmintonový dvorec 

Badmintonový dvorec neboli 

badmintonový kurt je pravoúhlé 

hřiště o rozměrech 13,40 m na 6,10 

m na čtyřhru a 13,40 m na 5,18 m 

na dvouhru (Obrázek č. 3). Celý 

kurt je vymezen čarami širokými 

40mm (Mendrek, 2003). Čáry na 

dvorci musí být snadno 

rozeznatelné, nejlépe žluté nebo 

bílé barvy.  Čáry jsou vždy součástí 

pole, které vymezují (Pravidla 

badmintonu, ČBaS, 2006). Kurt je 

rozdělen pomocí sítě, která musí 

být vyrobena z tmavé jemné šňůry 

s oky o velikosti od 15 do 20mm. 

Síť sama o sobě musí mít 

následující rozměry: výška 760mm 

a šířka minimálně 6,10 metru. Síť je 

na dvorci natažená na sloupcích, 

které jsou vysoké 155cm. Sloupky 

jsou umístěny na postranních čarách pro čtyřhru (Mendrek, 2007).  Vzdálenost od povrchu 

dvorce k hornímu okraji sítě musí být 1,524 m. Mezi sloupkem a sítí nesmí být žádná mezera, 

síť musí být ke sloupku pečlivě uvázána (Pravidla badmintonu, ČBaS, 2006).  

Obrázek č. 3: Badmintonový kurt pro 

zápasy dvouhry a čtyřhry (Pravidla 

badmintonu, ČBaS, 2006) 
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2.4.2 Míče 

V badmintonu jsou používány dva druhy míčků lišící se zejména materiálem, z kterého 

jsou zhotoveny. Jedná se míčky péřové a nepéřové. Míčky péřové jsou výhradně používány 

v závodním badmintonu. Jsou zhotoveny z 16 husích per pevně zasazených do korkové 

základny (Obrázek č. 4). Hmotnost takovéhoto míčku se pohybuje v rozmezí od 4,74 g do 

5,50 g. Míčky nepéřové neboli míčky plastové jsou vyrobeny ze syntetických materiálů 

(Obrázek č. 5).  Rozměr a váhu mají stejnou jako míčky péřové, nicméně oproti míčkům 

péřovým se toleruje odchylka 10% od výše uvedených rozměrů (Pravidla badmintonu, ČBaS, 

2006). Výhodou nepéřových míčků je jejich větší trvanlivost a odolnost oproti míčkům 

péřovým. Nepéřové míčky se při badmintonových turnajích nepoužívají. Letové vlastnosti 

míčků jsou závislé na teplotě, vlhkosti a tlaku v tělocvičně (Mendrek, 2003). 

2.4.3 Raketa 

Badmintonová raketa je složena z hlavy, krčku, hřídélka a rukojeti (Obrázek č. 6). 

V minulosti byly badmintonové rakety vyráběny ze dřeva, kovu či z kombinace výše 

Obrázek č. 5: Nepéřový míček (zdroj: 

https://www.sport-thieme.de/Teamsport/ Badminton/ 

Badmintonb%C3%A4lle/art=1172876)  

 

Obrázek č. 4: Péřový míček (zdroj: 

https://www.sport-thieme.de/Teamsport/ 

Badminton/Badmintonb%C3%A4lle/art=

1167900) 
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uvedeného. Postupem času s objevy lehčích a silnějších 

materiálů začaly tradiční materiály nahrazovat grafit, 

boron, karbon, titanová a kevlarová vlákna (Mendrek, 

2003). Díky těmto materiálům jsou dnešní rakety lehčí a 

pružnější. Důležitou částí rakety je výplet, u kterého je 

velmi důležitá jeho jednotnost a rovnoměrnost vlastního 

vypletení. O vhodnosti jednotlivých typů raket, míčů a 

dalšího vybavený rozhoduje Mezinárodní badmintonová 

federace (IBF) (Pravidla badmintonu, ČBaS, 2006). 

2.4.4 Sportovní oblečení 

Sportovní oblečení pro hráče badmintonu není nijak definováno. Je však důležité, aby 

toto oblečení bylo vyrobeno z prodyšných materiálů a nebránilo hráči v pohybu. Výjimku 

tvoří Mistrovství České republiky, kdy je ve všech kategoriích v párových disciplínách 

povinné, aby spoluhráči byli oblečeni alespoň do trik stejné barvy. Ke kontrole a posouzení 

dodržení tohoto ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí (Soutěží řád, ČBaS, 2001). 

Hráči badmintonu by rovněž neměli opomíjet výběr kvalitní sálové obuvi, která umožní 

bezpečný a svižný pohyb po dvorci (Mendrek, 2003). 

2.4.5 Pravidla hry 

Momentálně se badmintonová pravidla řídí Pravidly badmintonu vydanými Českým 

badmintonovým svazem, která jsou platná od 1. června 2006. „Zápas se hraje na dva vítězné 

sety ze tří, pokud nebylo dohodnuto jinak. Vítězem setu se stává ta strana, která jako první 

dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů uvedených níže. Bod získá strana, která vyhrála výměnu. 

Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve 

hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci. Za stavu 20:20 strana, která první 

Obrázek č. 6: 

Badmintonová raketa (zdroj 

Mendrek, 2003) 
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dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set. Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, 

vyhraje set. Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.“ 

(Pravidla badmintonu, ČBaS, 2006). Po každém setu si protihráči mění strany s výjimkou 

třetího setu, kdy si protihráči strany mění již po získání 11 bodů (Pravidla badmintonu, ČBaS, 

2006). 

Při dvouhře se hraje na tzv. „užší a delší hřiště“, tedy hráč se snaží zahrát míče do 

prostoru mezi „postranní čáru pro dvouhru“ a „zadní podávací čáru pro dvouhru“ (viz 

Obrázek č. 3). Při podání ve dvouhře se hráč snaží podat míček z vlastního pohledu z pravého 

pole do pravého pole protihráče na opačné straně dvorce. Toto platí, pokud podávající hráč 

ještě nebodoval nebo dosáhl sudého počtu bodů. Z levého pole podání podává hráč tehdy, 

když ve stávajícím setu dosáhl lichého počtu bodů. Při čtyřhře hráči hrají na tzv. „široké a 

dlouhé hřiště“. Hřiště pro čtyřhru je ohraničeno po stranách „postranní čárou pro čtyřhru“ a 

vzadu „zadní podávací čárou pro dvouhru“ (viz Obrázek č. 3).  Ve čtyřhře existuje výjimka, 

kdy podání musí padat vždy do prostoru ohraničeným „přední podávací čarou“ a „zadní 

podávací čarou pro čtyřhru“ (Mendrek, 2003). 

2.5 Turnaje Grand prix 

Praktická část této práce je věnována přípravě a realizace turnaje GPB U13 (Grand Prix 

B, věková kategorie U13) a proto je tato kapitola ve stručnosti věnována popisu turnajů GP 

pro mládež v České republice. Turnaje GP, neboli Grand prix, je soustava turnajů pořádaných 

v České republice, za které účastníci získávají předem daný počet bodů (viz Obrázek č. 7). 

Díky nasbíraným bodům z těchto turnajů se pak hráči umisťují v žebříčku zveřejněném na 

webových stránkách Českého badmintonového svazu (https://czechbadminton.cz/zebricky). 

https://czechbadminton.cz/zebricky
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Do soustavy turnajů GP jsou řazeny následující turnaje: Mistrovství České republiky 

(MČR), GPA (GP, výkonnostní třída A), GPB (GP, výkonnostní třída B), Oblastní přebor, 

GPC (GP, výkonnostní třída C), Krajský přebor, GPD (GP, výkonnostní třída D), GPE (GP, 

výkonnostní třída E). Výše uvedené turnaje jsou pořádány v následujících věkových 

kategoriích označovaných velkým písmenem „U“ a číslem udávajícím nejvyšší možný věk 

pro účast na turnaji: U13, U15, U17 a U19. Všechny výše zmíněné turnaje se řídí Soutěžním 

řádem, Pravidly badmintonu, ustanovením Rozpisu soutěží mládeže a propozic turnajů 

(Sbírka předpisů, ČBaS, 2017). Na turnajích typu MČR, GPA a GPB mohou startovat hráči 

bez výkonnostního omezení, avšak s platnou hráčskou licencí. Kapacita turnajů je omezená 

(toto omezení je dáno počtem kurtů, viz kapitola 3.2.7 Účastníci). 

Obrázek č. 7: Bodovací tabulka pro hodnocení umístnění na turnajích GP 

(zdroj: https://czechbadminton.cz/zebricky) 
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3 Praktická část 

Praktická část této práce se zabývá samotným plánovaním a následným pořádáním 

turnaje kategorie GPB U13 oddílem Hamr, z.s. V následující části práce jsou podrobně 

rozebrány přípravy projektu, finanční rozvaha, propagace turnaje, vlastní turnaj a 

v neposlední řadě i zhodnocení samotného turnaje spolu se shrnutím pozitivních i negativního 

událostí, které se v průběhu pořádání a plánování turnaje vyskytly. 

3.1 Předprojektová fáze 

Plánování tohoto projektu začalo přihlášením se k pořádání turnaje GPB 2017. Pro 

přihlášení se k pořádání turnaje je zapotřebí vyplnit online formulář Žádost o pořádání turnaj 

GP, který je volně dostupný na stránkách Českého badmintonového svazu 

www.czechbadminton.cz/ke-stazeni. Výše zmíněnou přihlášku mohou vyplnit pouze oddíly, 

které jsou oficiálně vedené pod Českým badmintonovým svazem. Následovalo zvolení 

badmintonového oddílu Hamr Praha, z.s. Pražským badmintonovým svazem jako pořadatele 

turnaje GPB U13 dne 19. května 2017, tj. před začátkem hrací sezóny 2017/2018. Soutěžní 

řád říká, že „ podkladem pro zařazení je žádost pořadatele podaná do 30. 4. běžného roku pro 

následující soutěžní období příslušnému svazu. STK ČBaS vydává pro soutěžní období vždy 

rozpis soutěží a sestavuje termínový kalendář soutěží při respektování potřeb národní 

reprezentace předkládaných prostřednictvím Trenérsko-metodické komise (TMK) ČBaS. 

Následně na úrovni II. resp. III. řídícího stupně zpracovávají oblastní resp. krajský kalendář 

jejich příslušné komise. Kalendář schvaluje Výkonný výbor svazu před zahájením soutěží, a to 

vždy nejpozději do 31. 5. příslušného roku.“ (Soutěží řád, ČBaS, 2001). Konkrétní termín 

turnaje byl určen Termínovým kalendářem pro rok 2017/2018 vydaným a schváleným 
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Sportovně technickou komisí (STK). Termín uskutečnění turnaje byl stanoven STK na 9. a 

10. září 2017. Podle požadavků STK ČBaS je nutné nejméně 3 týdny před samotným 

konáním turnaje zaslat podrobné propozice samotnému Svazu a v elektronické podobě 

správci webových stránek ČBaS. To v našem případě znamenalo, že nejpozději do 18. srpna 

2017 musely být podrobné propozice svazu zaslány, což se nám podařilo splnit a 18. srpna 

2017 byly odeslány Svazu a v elektronické podobně ČBaS.  

Pořádání všech soutěží musí být předem schváleno zejména z hledisek sportovně-

technických. Souhrn závazných sportovně-technických požadavků je k nalezení v Článku 21 

Soutěžního řádu (Soutěží řád, ČBaS, 2001). Dle tohoto dokumentu, nejdůležitějšími 

požadavky jsou: 

a) „podlaha nesmí být kluzká 

b) ve výšce do 7 metrů nad zemí nesmí být žádné překážky 

c) postranní čáry musí být vzdáleny alespoň 30cm od čar sousedního dvorce nebo 

od stěn. Za zadními čarami musí být volný prostor o šířce alespoň 130cm, nad 

kterým nesmí být žádná překážka, kterou by mohl hráč vztaženou raketou ve 

výskoku zasáhnout. 

d) čáry musí být dostatečně vyznačeny tak, aby ze zadní čáry byla jasně viditelná 

protější zadní čára 

e) místo hlavního rozhodčího musí být alespoň 100 cm nad zemí 

f) teplota v tělocvičně musí být nejméně 18 °C 

g) je-li dvorec umístěn proti oknu nebo světlé stěně, je třeba provést úměrné 

zastínění, aby byl míček při hře viditelný 

h) musí být vybavena ukazateli skóre u všech dvorců, na který se hraje  

i) hrací plocha musí být přiměřeně osvětlena“ (Soutěží řád, ČBaS, 2001) 
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Tabulka č. 1: Časový plán aktivit v rámci přípravy turnaje (zdroj: vlastní plán, Hamr z.s.) 

V rámci předprojektové fáze přípravy turnaje bylo zapotřebí si zhotovit časový plán 

s rozvržením jednotlivých aktivit. Pro potřeby pořádaného turnaje byl vytvořen členy oddílu 

Hamr Praha, z.s. následující plán: 

Časový plán aktivit v rámci přípravy turnaje GPB U13 

Zaslání přihlášek k pořádání turnaje Do 30. dubna 2017 

Potvrzení zvolení pořadatele Do 21. května 2017 

Vyřízení financování turnaje (dotace, finální 

rozpočet) 

Do 20. července 2017 

Vybrání a rezervace sportovní haly  Do 1. srpna 2017 

Zaslání propozic ČBaS Do 18. srpna 2017 

Vybrání rozhodčích Do 20. srpna 2017 

Ukončení přijímání přihlášek 30. srpna 2017 

Turnaj 9. a 10. září 2017 

 

3.1.1 SWOT analýza 

Součástí předprojektové fáze je i vyhotovení SWOT analýzy. Pro pořádání turnaje GPB 

U13 byla vytvořena následující analýza: 

Strenghts (silné stránky) – rostoucí oblíbenost badmintonu, malý počet podobných 
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turnajů, zkušený pořadatelský tým, možnost získání finančních dotací, dobré jméno 

pořadatelského oddílu mezi ostatními, stejné podmínky pro všechny hráče – pořadatel turnaje 

poskytuje péřové míče všem hráčům 

Weaknesses (slabé stránky) – vyšší cena startovného, věkové omezení, nutnost být 

členem badmintonového oddílu s platnou hráčskou licencí 

Opportunities (příležitosti) – hala s velkým počtem kurtů, velké parkoviště pro 

návštěvníky, dospělý rozhodčí na každém kurtu, aktuální výsledky turnaje jsou k dispozici 

online  

Threats (hrozby) – hala postrádá kvalitní restaurační zařízení/bistro, chybí vyplétací 

servis pro rakety hráčů, není možnost přímého video přenosu na internetu, v hale není mnoho 

prostoru pro diváky, chybí hlediště 

3.2 Realizace projektu 

3.2.1 Financování turnaje 

Pro částečné financování turnaje se oddíl Hamr Praha, z.s. rozhodl využít možnost 

zajištění dotací od Magistrátu hlavního města Prahy. Dotace pro potřeby pořádaného 

sportovního turnaje spadají do dotační skupiny III. C Sportovní akce celopražského významu 

(soutěžní a nesoutěžní aktivity). Pro vyřízení dotací pro pořádaný turnaj bylo zapotřebí se 

držet pokynů uvedených na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy (zdroj: 

http://www.praha.eu/public/90/43/fd/2263791_693988_Celomestske_programy_podpory_spo

rtu_a_telovychovy_v_hl._m._Praze_na_rok_2017.pdf). Mezi nedílnou součást žádosti 

předložené Magistrátu pro schválení dotace byla žádost v papírové podobě, ve které byl 

uveden účel a popis plánované akce, termín a místo konání akce a položkový rozpočet 

přepokládaných nákladů a příjmů. Přesné znění žádosti zaslané ke schválení dne 20. dubna 

2017 uvádí Příloha č. 1. Pro pořádání výše uvedeného turnaje byla  
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získána dotace ve výši 40 000 Kč.  

3.2.2 Finanční rozpočet 

Finanční rozpočet turnaje souhrnně znázorňuje tabulka č. 2. V první části tabulky jsou 

vypsány veškeré náklady turnaje, v druhé části tabulky jsou vypsány příjmy, se kterými turnaj 

disponoval. V příloze č.5 je přiložena faktura za pronájem haly v pražských Šterboholech. 

   
č.p. Náklady  částka  

1 nájem sportovního zařízení 53 912,00 Kč 

2 poháry, medaile, diplomy, prezentace 5 338,00 Kč 

3 věcné ceny 18 500,00 Kč 

4 organizační zajištění během turnaje 14 000,00 Kč 

5 

technické zajištění – umpire chair, počítadla, rozhlas, přihlášky, výsledky, 

doprava 7 000,00 Kč 

6 sportovní materiál – míče 20 200,00 Kč 

7 kancelářské potřeby 1 130,00 Kč 

  Náklady celkem 120 080,00 Kč 

   

č.p. Příjmy  částka  

1 dotace 40 000,00 Kč  

2 spoluúčast – startovné 81 120,00 Kč  

  Příjmy celkem 121 120,00 Kč  

Tabulka č. 2: Finanční rozpočet turnaje (zdroj: vlastní rozpočet, Hamr Praha, z.s.) 
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3.2.3 Startovné 

Startovné činilo 240 Kč na osobu za disciplínu. Hráči měli v této částce zahrnuty péřové 

míče.  Výše startovného byla vypočítána tak, aby byly pokryty potřebné provozní výdaje 

turnaje. Při výpočtu startovného jsme kalkulovali s následujícím počtem hráčů v jednotlivých 

kategoriích: 57 hráček ve dvouhře dívek, 52 hráček ve čtyřhře dívek, 108 hráčů v disciplíně 

smíšené čtyřhry, 61 hráčů ve dvouhře chlapců a 60 hráčů ve čtyřhře chlapců (Tabulka č. 3). 

Pro publikum a doprovod hráčů byl vstup na turnaj zdarma. Na drtivou většinu 

badmintonových turnajů je vstup pro veřejnost zdarma, protože je v zájmu Svazu, aby se 

badminton dostával do povědomí širší veřejnosti a aby výše vstupného nebyla překážkou pro 

rodinné příslušníky hráčů, kteří se chtějí turnaje zúčastnit jako diváci. Na druhou stranu je 

vhodné uvést, že v badmintonové hale, kde se tento turnaj pořádal, nebylo mnoho místa 

k sezení pro publikum, tudíž by se částka za vstup pro diváky dala považovat za nemístnou. 

 

Disciplína Počet hráčů Startovné celkem 

Dvouhra dívek 57 13 680 Kč 

Čtyřhra dívek 52 12 480 Kč 

Smíšená čtyřhra 108 25 920 Kč 

Dvouhra chlapců 61 14 640 Kč 

Čtyřhra chlapců 60 14 400 Kč 

 Celkem 81 120 Kč 

 

3.2.4 Místo konání 

Jako místo konání pro tento turnaj byl zvolen areál Hamr Štěrboholy. Hala pro pořádání 

turnaje byla vybrána již ze samého začátku z několika důvodů: tato hala je halou oddílu 

Hamr, tudíž to pro pořadatele bylo „domácí“ a velmi známé prostředí. Zároveň tato hala 

Tabulka č. 3: Tabulka pro výpočet částky získané ze startovného hráčů 
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splňuje všechna kritéria, která určuje Soutěžní řád (Soutěží řád, ČBaS, 2001). Zároveň 

výhodou této haly je vysoký počet kurtů (14), tudíž se turnaje může zúčastnit velký počet 

hráčů. Mezi další pozitiva tohoto sportoviště bylo velké parkoviště, které sloužilo pouze 

účastníkům tohoto turnaje. Vzhledem k tomu, že mnoho hráčů cestuje z různých koutů České 

republiky, bylo velké parkoviště vítaným benefitem. Malým nedostatkem této haly byla 

nepřítomnost restaurace či bistra, kde by se mohli hráči a diváci občerstvit. K dispozici byl 

pouze prodej drobného občerstvení. 

3.2.5 Propozice turnaje, propagace 

Propozice každého pořádaného turnaje je nutné vystavit nejméně 3 týdny před daným 

turnajem (Sbírka předpisů, ČBaS, 2017). Propozice musí obsahovat informaci, o jaký typ 

soutěže se jedná (věková a výkonnostní kategorie). Dále musí být uvedeno datum a místo 

konání, časový harmonogram, kontaktní adresa na osobu, která je zodpovědná za přijímání 

přihlášek.  Další podstatnou informací, která na propozicích nesmí chybět, je datum uzávěrky 

přihlášek a výše startovného za jednotlivou disciplínu. Na propozicích rovněž musí být 

uvedené vedení turnaje. Pokud se jedná o turnaj celostátní, na propozice je nutno uvést 

možnosti ubytování a stravování. Do propozic je vhodné zmínit, zda hráči dostanou míče od 

pořadatele turnaje, či jestli hráči budou startovat s vlastními míči (Soutěží řád, ČBaS, 2001). 

Takto vytvořené propoziční letáky je potřeba zaslat e-mailem badmintonovým oddílům, aby 

se na turnaj mohli začít přihlašovat jejich hráči (Příloha č. 2). Dále je nutné zaslat propoziční 

leták STK ČBaS, který leták zveřejní na svých internetových stránkách. V rámci propagace 

turnaje byly propozice turnaje vyvěšené ve všech halách sportovního klubu Hamr. 

Protože byla na pořádání tohoto turnaje získaná dotace od Magistrátu hlavního města 

Prahy, bylo nutné, dle požadavků dokumentu Celoměstské programy podpory sportu a 

tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017 zajistit propagaci loga hlavního města Prahy 

v průběhu konání turnaje. Bylo zapotřebí zajistit: „umístit logo hl. m. Prahy s označením 
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„finančně podporuje“ na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, billboardy, CLV a 

ostatní reklamní plochy) s umístěním na stejné pozici jako loga ostatních partnerů; umožnit 

na vyžádání hl. m. Praze prezentaci v místě konání akce formou stánku, umožnit na akci 

veřejné vystoupení zástupce hl. m. Prahy; zajistit sponzorské vzkazy moderátora akce; zajistit 

zmínky o hl. m. Praze v PR článcích o akci; umístit minimálně 4 m2 bannerů hl. m. Prahy v 

místě akce.“ (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty 

/sport_a_telovychova/granty_sport_2017.html). Tyto požadavky byly při pořádání turnaje 

respektovány viz Příloha č. 3. 

3.2.6 Harmonogram 

Harmonogram tohoto turnaje se držel průběhu drtivé většiny badmintonových turnajů. Ze 

zkušeností nám bylo známo, kolik času je potřeba na prezenci hráčů, jak dlouho trvá losování 

turnaje a s jakou časovou rezervou by se mělo počítat. Velkou výhodou byl velký počet kurtů 

(13), který umožňoval rychlý průběh turnaje se zanedbatelnými časovými prostoji. 

Harmonogram turnaje byl distribuován veřejnosti 3 týdny před začátkem turnaje, jak vyplývá 

z požadavků STK ČBaS. Níže je uvedený harmonogram pořádaného turnaje GPB U 13. 

Sobota 9. 9. 2017 

9:00-9:30 kontrolní prezentace hráčů 

9:45 losování turnaje 

10:00 zahájení turnaje 

19:00 vyhlášení posledního zápasu 

Neděle 10. 9. 2017 

9:30 vyhlášení prvních semifinálových a finálových zápasů 

13:30 předpokládaný konec turnaje  
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Obrázek č. 8. Maximální počet hráčů v turnaji (Rozpis soutěžní sezóny 

mládeže; DCH – dvouhra chlapci, DD – dvouhra dívky, ČCH – čtyřhra 

chlapci, ČD – čtyřhra dívky, SČ – smíšená čtyřhra) 

14:00 vyhlášení výsledků  

 

3.2.7 Účastníci 

Turnaje se mohou zúčastnit hráči kategorie U13 splňující podmínky dle rozpisu soutěží 

mládeže Českého badmintonového svazu pro sezónu 2017.  Pro tento turnaj mohou startovat 

hráči narození v roce 2005-2008. Na turnaj typu GPB můžou startovat hráči dané věkové 

kategorie bez omezení, kdy jedinou podmínkou je platná hráčská licence. Turnaj typu GPB je 

omezen pouze kapacitou účastníků. Tento turnaj měl kapacitu 244 hráčů/startovních párů, 

která byla vypočítána dle tabulky pro výpočet maximálního počtu hráčů/startovních párů 

uvedené v Soutěžním řádu (Soutěží řád, ČBaS, 2001) (Obrázek č. 8).  

  

Turnaj typu GPB se hraje tzv. vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku 

s případnými zápasy o pořadí. Tento systém se využívá zejména z důvodu velké účasti hráčů 

na turnaji. Za zmínku také stojí, že na turnajích tohoto typu se hraje pouze s péřovými míči 

s korkovou hlavou, jak je uvedeno v Rozpisu soutěží mládeže 2017 (Sbírka předpisů, ČBaS, 

2017). Přihlášky na tento turnaj účastníci zasílali na e-mail uvedený v propozicích turnaje. 

Nejpozdější termín k přijímání přihlášek bylo 10 dní před samotným turnajem. 
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3.2.8 Vedení turnaje 

Celý chod turnaje zajišťuje vrchní rozhodčí. Pro tento turnaj byl hlavním rozhodčím 

jmenován Miroslav Loskot. Vrchní rozhodčí se většinou vybírají z vlastních řad pořádajícího 

oddílu. Pokud oddíl takového člověka nemá, může oslovit libovolného rozhodčího z jiných 

oddílů. Směrnice o registrovaných rozhodčích termín vrchní rozhodčí definuje takto: „Vrchní 

rozhodčí v soutěžích jednotlivců odpovídá za to, že soutěž (turnaj) bude sehrána ve všech 

vypsaných disciplínách, rozhoduje s konečnou platností o všech rozporech ve výkladu 

pravidel. Vrchní rozhodčí určuje hlavní rozhodčí pro jednotlivé zápasy a také přijímá námitky 

proti chybnému rozhodování rozhodčích na dvorci. Dopouští-li se hlavní rozhodčí při řízení 

zápasu chyb z neznalosti pravidel a vrchní rozhodčí shledá námitky za oprávněné, může 

provést jeho výměnu. Vrchní rozhodčí musí mít licenci: Vrchní rozhodčí 2. kvalifikační třídy“ 

(Sbírka předpisů, ČBaS, 2016). 

Dalšími členy výkonného týmu pro tento turnaj byla hlavní trenérka Romana Loskotová a 

tým trenérů Hamr Praha, z.s. 

3.2.9 Zdravotní péče 

Dle Sbírky předpisů Českého badmintonového svazu je povinnost pořadatele turnaje 

GPB zajistit lékaře či osobou znalou první pomoci. Oddíl Hamr Praha, z.s. má ve svých 

řadách zdravotnici s potřebnou kvalifikací, paní Elišku Haškovcovou, která zajišťuje 

zdravotnický dozor všem turnajům pořádaných oddíle Hamr Praha, z.s. (Sbírka předpisů, 

ČBaS, 2017). 
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3.2.10   Rozhodčí 

Vrchní rozhodčí tohoto turnaje zaslal žádost ČBaS, zda by nebylo možné tento turnaj 

využít ke školení rozhodčích III. třídy. Tento požadavek byl odsouhlasen ČBaS a tudíž 

všechny kurty byly zajištěny školícími se rozhodčími, kteří se připravovali na praktické a 

písemné zkoušky 

3.2.11  Vybavení haly 

Věcné vybavení haly se zajišťovalo od června 2017. Dle Soutěžního řádu 2001 je nutné 

zajistit na každý kurt vyvýšené lavice pro rozhodčí, tzv. „umpire chair“. Badmintonový oddíl 

Hamr Praha, z.s., disponuje pouze 5 kusy takovýchto lavic, a tak bylo nutné obstarat dalších 7 

umpire chair. Potřebné vyvýšené lavice byly zapůjčeny oddíly TJ Astra Praha Zahradní Město 

a SK Radonice. Zároveň bylo od oddílů uvedených výše zapůjčeno 7 ukazatelů skóre, které 

dle Soutěžního řádu 2001 musím být u všech dvorců, na kterých se hraje. Považuji za vhodné 

zmínit, že mezi badmintonovými oddíly panuje velmi úzká spolupráce a zapůjčování 

vybavení na turnaje je samozřejmostí. Zapůjčené vybavení se sváželo den před turnajem, tj. 

pátek 8. září 2017, do sportovní haly ve Štěrboholech. Ostatní vybavení, jako jsou 

reprobedny, počítač, mikrofon a stupně vítězů má oddíl Hamr Praha, z.s. k dispozici. Toto 

vybavení bylo rovněž do haly přivezeno dne před konáním turnaje. 

Týden před konáním turnaje byly rovněž obdrženy propagační plakáty Magistrátu 

hlavního města Prahy, které se dle požadavků pro udělení dotací musí v halách umístit na 

viditelné místo. Tyto plakáty se v hale vyvěsily rovněž v pátek 8. září 2017. 

3.2.12  Badminton Tournament Planner 

Každý turnaj pořádaných dle platných pravidel ČBaS musí být veden v programu 

Badminton Tournment Planner (BTP), který má každý badmintonový oddíl k dispozici. 
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Týden před turnajem pořadatelský oddíl obdrží od ČBaS unikátní heslo k přihlášení. Pro 

účely našeho turnaje jsme příslušné heslo obdrželi dne 1. září 2017 a bylo platné do úterý 12. 

září 2017. BTP slouží k přehlednému zadávání účastníků turnaje do elektronického programu 

a k jednoduchému losování hráčů. Do tohoto programu se rovněž zadávají veškeré výsledky 

jednotlivých zápasů. Tento program je nedílnou součástí každého turnaje a umožňuje 

pořadateli mít velmi přehledný souhrn všech výsledků a důležitých dat. Jednou z nesporných 

výhod BTP je také jeho připojení k internetu. Výsledky jednotlivých turnajů jsou online 

během několika minut a je umožněno tak každému sledovat aktuální dění na kurtech. 

3.2.13  Vlastní turnaj (9. – 10. září 2017) 

Pořadatelský tým se dostavil v sobotu 9. září 2017 do haly v 7:00 z důvodu finálních 

příprav. Bylo zapotřebí rozmístit dovezené umpire chairs a ukazatele skóre k jednotlivým 

kurtům. Dále bylo nutné zapojit reprobedny a mikrofon a správnost zapojení zkontrolovat. 

Následovalo spuštění a příprava programu BTP. 

Hráči se na turnaj dostavili mezi 9:00 a 9:45. V 10:00 následovalo dle harmonogramu 

soutěže zahájení turnaje spolu s přivítáním hráčů. Během úvodní řeči bylo účastníkům 

zopakováno časové rozložení turnaje. První hrací den byl ukončen v 18:30, což bylo o půl 

hodinu dříve, než se předpokládalo. Na druhý hrací den, tj. neděle 10. září 2017, byly 

naplánovány pouze semifinálové a finálové zápasy. Všechny zápasy byly odehrány do 13:00 

a následovalo slavnostní vyhlášení v 13:30. 

Při slavnostním zakončení jsou vyhlášeny výsledky v jednotlivých disciplínách a hráči 

dostávají medaile, diplomy a věcné ceny. Byly nachystány stupně vítězů. Diplomy a medaile 

předával vrchní rozhodčí Miroslav Loskot, ceny předávala Romana Loskotová (Příloha č. 4). 
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3.2.14  Výsledky turnaje 

Výsledkovou listinu vygeneruje program BTP. Výsledky turnaje je nutné obratem, 

nejpozději však do jednoho týdne, zaslat na předepsaném formuláři, který je vygenerován 

BTP, na adresu STK ČBaS (Sbírka předpisů, ČBaS, 2017). Souhrn výsledků tohoto turnaje 

byl zaslán na příslušnou adresu 12. září 2017. Níže pro přehled je uveden seznam vítězů 

jednotlivých kategorií (Tabulka č. 4). 

Umístění Příjemní a jméno hráče Oddíl 

Smíšená čtyřhra 

1. místo Ovčačík Jan Badminton Akademie Olomouc, z.s. 

Osladilová Kateřina TJ Sokol Klimkovice 

2. místo Prek Štěpán Badminton Sharks Brno, z.s. 

Krulová Lucie Badmitnon Sharks Brno, z.s. 

3.-4. místo Srnec Adam  SK Hamr, s.z. 

Flachsová Markéta Badminton VK Aš 

3.-4. místo Ickert Daniel  BK TJ Baník Most 

Fišerová Karolína Super Stars Most 

Dvouhra chlapců  

1. místo Bláha Tomáš Sokol Radotín Meteor Praha 

2. místo Král Adam  Sokol Radotín Meteor Praha 

3.-4. místo Kovář Milan  Sokol Radotín Meteor Praha 

3.-4. místo Lecian Tobiáš  TJ Astra Zahradní Město, z.s. 

Dvouhra dívek  

1. místo Kortusová Barbora  SK Dobrá Voda u Českých Budějovic 

2. místo Krulová Lucie  Badmitnon Sharks Brno, z.s. 

3.-4. místo Bursová Barbora  Sokol Radotín Meteor Praha 

3.-4. místo Malcová Klára  BK TU v Liberci, z.s. 

Čtyřhra chlapců  

1. místo Bláha Tomáš Sokol Radotín Meteor Praha 

Srnec Adam SK Hamr, z.s. 

2. místo Kozelský Štěpán TJ Sokol Klimkovice 

Ovčačík Jan Badminton Akademie Olomouc, z.s. 

3.-4. místo Kurdiovský Lukáš Badmitnon Sharks Brno, z.s. 

Prek Štěpán Badmitnon Sharks Brno, z.s. 

3.-4. místo Foukal Aleš  TJ Slovan Vesec, z.s. 

Ickert Daniel BK TJ Baník Most 
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Čtyřhra dívek  

1. místo Fišerová Karolína Super Stars Most 

Malcová Klára BK TU v Liberci, z.s. 

2. místo Skařupová Lucie SK Badminton Přerov, z.s. 

Soukupová Natálie Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. 

3.-4. místo Chvalová Helena Sokol Radotín Meteor Praha 

Flusserová Jana SK Prosek Praha 

3.-4. místo Krulová Lucie  Badmitnon Sharks Brno, z.s. 

Skýpalová Natálie TJ Sokol Růžďka 

 

 

 

Tabulka č. 4: Seznam vítězů turnaje GPB U13 
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3.3 Poprojektová fáze a zhodnocení turnaje 

Po vyhlášení výsledků turnaje a uklizení sportoviště následovalo zhodnocení turnaje 

celým realizačním týmem. Průběh turnaje se držel předpokládaného harmonogramu. Tuto 

skutečnost ocenili jak hráči, tak obecenstvo a pořadatelé. Turnaji předcházely velké přípravy, 

což jsme v průběhu turnaje velmi ocenili. Na turnaj dorazili všichni hráči, kteří zaslali 

přihlášky, tudíž nedošlo k žádným nepříjemným situacím například plynoucích ze špatně 

přihlášeného hráče. Celkově se turnaj nesl v pohodové atmosféře, která se odrazila i na náladě 

vše soutěžících. Soutěžící sami velmi ocenili skutečnost, že se hrálo s poskytnutými míči od 

pořadatele, a tak všichni hráči měli na kurtu stejné podmínky. Zdravotnice potvrdila, že 

během celého turnaje nedošlo k žádnému zranění. Jako klady tohoto turnaje celý realizační 

tým považuje přítomnost kvalitních rozhodčích, kteří v rámci turnaje absolvovali i školení 

rozhodčích III. třídy. Dále byl velmi kladně hodnocen vysoký počet kurtů. Díky tomuto faktu 

se turnaje mohlo zúčastnit mnoho hráčů a průběh samotného turnaje byl svižný. Pro realizační 

tým bylo také výhodou, že se turnaj pořádal na domovské půdě a tudíž hala byla všem členům 

realizačního týmu velmi dobře známá. Za záporné stránky lze zmínit, že v hale nebylo 

dostatek místa pro diváky, tato hala postrádá tribunu pro větší počet diváků. Dále někteří hráči 

uvedli, že jim v pořadatelské hale chybělo kvalitnější občerstvení či restaurace. Tuto slabou 

stránku celého turnaje jsme dopředu věděli, nicméně výhody této haly převyšují mnohokrát 

zápory. 

Jako velký úspěch považujeme získání dotace ve výši 40 000 Kč od Magistrátu hlavního 

města Prahy. Tato částka byla použita k částečnému pokrytí nákladů turnaje a po pečlivém 

zhodnocení finančních stránek turnaje jsme uznali, že bez této dotace by příjmy turnaje 

nepokryly náklady. Po uhrazení veškerých nákladů zbylo 1 404 Kč. Tato částka byla 

ponechána v pokladě oddílu Hamr Praha, z.s. na případné další výdaje spojené s pořádáním 
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turnajů v budoucnu. 

Po zhodnocení celého turnaje pořadatelským týmem se shrnulo pár postřehů a doplnění, 

která by byla vhodná pro příští realizaci turnaje vzít v potaz. V první řadě by bylo vhodné 

zajistit vyplétací servis raket přímo na turnaji. Není výjimkou, že výplet při hře hráči praskne, 

a je nutné raketu opravit. Vyplétací servis by byl proto pro účastníky určitě vítaným 

doplňkem. Dalším doporučením je zařízení služeb fyzioterapeuta přímo na turnaji, což by 

opět úroveň turnaje posunulo o třídu výše. Dále po skončení turnaje tým trenérů dospěl 

k názoru, že by bylo vhodné snížit počet kurtů o dva a tímto zvětšit zázemí pro hráče.  Na 

turnajích vyšší kategorie je již standardem, že se turnaj online přenáší pomocí kamer a je tak 

dostupný ke zhlédnutí široké veřejnosti. Proto si myslím, že by bylo vhodné tento standard 

přenést i na turnaje kategorie nižší. 
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4 Diskuse a závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo plánování a realizace projektu celostátního 

badmintonového turnaje úrovně „B“ v kategorii do třinácti let pro registrované hráče, který se 

konal 9. a 10. září 2017 v Praze. Tento cíl byl splněn ve všech aspektech. Na turnaj se 

přihlásil předpokládaný počet hráčů, turnaj probíhal dle předem určeného harmonogramu. 

Spolupráce organizačního týmu byla perfektní a díky tomu se podařil udržet bezproblémový 

chod turnaje po celé dva dny. Podle ohlasů účastníků byl turnaj zhodnocen, až na drobné 

výhrady shrnuté v předchozí kapitole, velmi kladně.  

Pořádání dvoudenního turnaje bylo pro mě a oddíl Hamr Praha, z.s. velkou zkušeností. 

Během organizování tohoto turnaje jsme došli k mnoha návrhům na zlepšení, které se nám 

pro pořádání dalších turnajů budou velmi hodit. Jedním z návrhů na zlepšení kvality turnaje je 

zajištění vyplétacího servisu na rakety, možnost využití služeb fyzioterapeuta přímo v hale, 

kde se turnaj pořádá a v neposlední řadě i zajištění možnosti online přenosu turnaje na 

internetu. Dále jsem dospěla k závěru, že by bylo vhodné snížit počet kurtů určených pro hru 

na úkor zvětšení zázemí pro samotné hráče. Podrobněji jsou návrhy na zlepšení rozebrány 

v kapitole 3.3 Poprojektová fáze a zhodnocení turnaje. Myslím si, že tato práce může 

posloužit jako cenná inspirace pro jakýkoliv sportovní oddíl, který se rozhodne podobný 

turnaj v badmintonu uspořádat. V této bakalářské práci je mnohokrát čerpáno z dokumentů 

vytvořených přímo Českým badmintonovým svazem a myslím si, že odkazy v této práci na 

konkrétní články můžou pomoci případným pořadatelům se v příslušné dokumentaci 

zorientovat. 

Turnaj GPB U13 byl sportovním oddílem Hamr, z.s., pořádán již dvakrát (viz kapitola 
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2.3 Historie turnaje GPB) a rozhodně je v plánu takovýto turnaj v budoucnu znovu pořádat. O 

další pořádání turnaje GPB U13 se bude oddíl Hamr z.s. ucházet pro hrací sezónu 2018/2019. 

Pro sportovní oddíl je to vždy cenná zkušenost a navíc je to pro členy týmu velkou poctou a 

výzvou takovouto akci celorepublikového charakteru pořádat. 
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5 Resumé 

Tato bakalářská práce se zabývá projektováním a následnou realizací celostátního 

badmintonového turnaje úrovně B v kategorie do třinácti let, který byl pořádán v září 2017 

v Praze. Hlavním cílem práce je příprava a realizace výše zmíněného turnaje. V teoretické 

části práce se věnuji historii badmintonu ve světě a v České republice, ale také historii 

samotného turnaje GPB U13 v Praze. Dále se zaměřuji na pravidla hry a badmintonové 

vybavení. Důležitou součástí teoretické části práce je kapitola zaměřující se na projektový 

management. V této kapitole se věnuji fázemi projektu. Praktická část je zaměřena na vlastní 

pořádání daného turnaje. V praktické části jsou podrobně rozebrány přípravy turnaje, 

propagace, samotná realizace, finanční aspekty a vyhodnocení celého projektu. V závěru 

práce je zhodnocen celý projekt se zaměřením na pozitivní i negativní stránky.  

Resume 

This Bachelor theses is focused on projecting and realization of badminton tournment in 

category B for players under 13 years. The tournament was held in September 2017 in 

Prague. The aim of this paper is to describe history of badminton in the world as well as in 

Czech Republic. The project management is important part of the thesis. Phases of the project 

are fully described in the paper. Practical part of the paper is focused on realization of 

badminton turnament. The preparations, propagation, realization, financial calculation and 

summarization of the project are described in practical part. Realization of the tournament 

was summarized at the end of the thesis. Pros and cons of the realization was decribed.  
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Přílohy 

Badmintonový turnaj celostátního významu – GRAND PRIX „B“ U13 

Badmintonové turnaje jsou u mladých hráčů velmi oblíbené a účast na nich je vysoká. 
Turnajů tohoto typu je obecně málo, a proto bychom chtěli umožnit všem hráčům poměřit síly 
s badmintonisty z ostatních krajů, nejenom z Prahy. 

Rádi bychom uspořádali turnaj GRAND PRIX „B“ U13, který bude zaměřen na pokročilé 
hráče ve věku do 13-ti let (ročníky narození 2005-2008). Jeho cílem je poskytnout mladým 
badmintonistům možnost vzájemné konfrontace se svými vrstevníky z celé republiky a navíc získat 
vysoký počet bodů do celostátního žebříčku.  
 

Termín turnaje bude zvolen v září nebo v říjnu roku 2017 s ohledem na celostátní termínový 
kalendář, který v tuto chvíli není k dispozici. Vzhledem k náročnosti na organizaci, počty kurtů i počty 
hráčů, jejich rodinné příslušníky a dojezdovou vzdálenost jsme zvolili Sportovní halu v Praze - 
Štěrboholích.  
 

Sportovní hala Hamr-Štěrboholy poskytuje vhodné zázemí pro uskutečnění tohoto projektu. 
Uvedený turnaj se uskuteční za podpory poměrně širokého týmu organizátorů (pořadatelů, 
rozhodčích, trenérů a asistentů).  

 

Základním motivem celého projektu je představit badminton a jeho závodní podobu tak, aby si ho děti 

oblíbily a vybraly jako svůj hlavní sport. 

Termín turnaje: 

Sportovní hala Hamr-Štěrboholy, U školy 430, 102 00 Praha 10  

září-říjen  9.00-18.00 

 

 

 

 

 
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí dotací zaslaná Magistrátu hlavního města Prahy (zdroj: 

Hamr Praha, z.s) 
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Příloha č. 2: Propozice turnaje GPB (zdroj: Hamr Praha, z.s.) 
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Příloha č. 3: Umístění loga Magistrátu hlavního města Prahy v hale ve Štěrboholech 

(zdroj: vlastní fotografie) 
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Příloha č. 4:  Slavnostní předání cen vítězům turnaje GPB U13 (zdroj: vlastní 

fotografie) 
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Příloha č. 5: Faktura za pronájem haly v Praze Štěrboholech (zdroj: Hamr Praha, z.s.) 

 

 


