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Témata  

- Třikrát mezi elitou? To není náhoda! 

- Profily a ohlasy českých reprezentantů na Mistrovství Evropy družstev   

- Komentář Pavla Floriána 

 

Třikrát mezi elitou? To není náhoda!  

 

Při skvělém úspěchu českého badmintonu, kterým skončilo Mistrovství Evropy družstev, na kterém 

český tým poprvé pronikl mezi osm nejlepších týmů, nemůže být celý newsletter věnován jinému 

tématu.  

 

Anglie, Dánsko, Francie, Německo, Rusko – a Česká republika. Jen tyto země na posledních třech 

evropských šampionátech postoupily mezi elitní evropskou osmičku. V historii českého badmintonu 

nemá podobná hattrick obdoby. Do bojů o medaili se za poslední rok dostaly juniorské výběry  

do devatenácti i sedmnácti let a tento úspěch zopakoval i český mužský tým na Mistrovství Evropy 

družstev v Kazani. 

 

Je to společná práce: Od hráčů a jejich trenérů, kteří je připravují v klubech, až k reprezentačním 

trenérům, kteří je připravují na kempech a vedou na turnajích, a realizačním týmům TMK a celému 

svazu. Každému patří díl v téhle skládačce a podíl na tom, že do sebe všechny díly zapadly. Není 

náhoda, že se to podařilo právě teď.     

Jedním z cílů TMK bylo zaměřit se na velké akce, s čímž také souvisí organizace přípravných akcí 

(kempy a turnaje) a podpora, která se na tyto velké akce věnuje (směřování na akci, 

masér/fyzioterapeut jako pravidelná součástí týmu, hráči k úspěchu motivováni finanční odměnou 

atd.). Českému badmintonu se podařilo dosáhnout na výsledky, na které může být pyšný, které 

můžeme prezentovat a na které můžeme v budoucnu navazovat.  

Všem, kteří na tom mají podíl, velmi děkujeme a gratulujeme. 

 

Český tým na mistrovství Evropy v Kazani 
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Mistrovství Evropy U19, Francie 

„Silný český tým, ale také první nasazené Dánsko ve skupině. Hráče jsme cíleně vedli k tomu, že 

Dány prostě porazí. A nechybělo mnoho, přitlačili jsme Dány až do stavu 2:2, a i díky těsné porážce 

postoupili ze skupiny. Už na tomhle šampionátu jsme ukázali základy naší práce, připravenost, 

pečlivost, směřování k cíli. Vybrali jsme hráče pro konkrétní zápasy a s konkrétními úlohami v týmu. 

Dali jsme důvěru všem, ve skupině si zahrál celý tým, každý měl svůj úkol, na který byl připraven a 

který zvládl. Rozložili jsme síly, posílili vazbu mezi hráči a sepětí celého družstva. Sdílené výhry jsou 

velmi silné.  

A pořád jsme věřili, že můžeme uspět. Za každého stavu, proti každému soupeři,“ vysvětluje Josef 

Rubáš, předseda TMK, který ve Francii vedl tým jako hlavní trenér. „Důležité pro nás bylo zjištění, že 

hráči na turnaj i s odstupem vzpomínají s radostí. Oceňují týmový úspěch, soudržnost týmu, servis, 

který měli k dispozici. To je vedle dosažených výsledků ta nejlepší odměna.“  

Mistrovství Evropy U17, Česká republika 

„Především ladné protančení skupinou s Nizozemskem či Bulharskem se skórem 13:2, to byla skvělá 

práce našeho družstva. U tohoto výběru jsme zvolili model celoroční turnajové přípravy předem 

vybraného týmu. Nejlepší hráče jsme vyslali nasbírat zkušenosti na mistrovství světa juniorů. Hrát 

v domácím prostředí v juniorském věku je vždy velmi ošidné, ale tenhle výběr byl dobře připravený, 

motivovaný a zvládl to výborně. Na závěr dodám „tady a teď“, náš tým už bude vědět,“ říká Josef 

Rubáš.     

Mistrovství Evropy družstev, Rusko 

 „Od letní přípravy jsme avizovali, že tohle je náš cíl, že chceme konečně do čtvrtfinále. Vyhlásili jsme 

to už předem – mimo jiné v rozhovorech pro Czechbadminton – a přemýšleli, jak to zrealizujeme. Pět 

společných kempů za půl roku, snaha vytvořit tým, ale také matematika. Před turnajem jsme si 

spočítali, že 11 bodů by mělo stačit na postup jako nejlepší tým z druhého místa a šli jsme za tím. 

Kluci skvěle zvládli duely s Portugalskem a Itálií, bylo tam několik ošidných koncovek, opravdu 

těžkých momentů. Před posledním duelem byly karty rozdané jasně, musíme vyhrát alespoň jeden 

zápas. Ale takhle se uvažovat nesmí. Zakázali jsme si kalkulovat a ve dvouhrách bojovali o každý bod. 

Nakonec jsme ho získali a jsme velmi šťastní. 11 bodů opravdu stačilo a také tahle parta si užila 

zápas o medaili,“ dodává Josef Rubáš.      

 

Profily a ohlasy českých hráčů na Mistrovství Evropy družstev  

 

Jakub Bitman 

Věk: 29 

Klub:  Sokol Radotín Meteor-Praha 

Trenér: - 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Dokázat něco jako první v historii… Těchto pocitů člověk nikdy 

nemůže mít dost. Po prvotním váhání, zda na turnaj vůbec jet, musím říct, že jsem si celkovou 

atmosféru moc užil. Velmi mě bavila role kouče, hodně cenná zkušenost do budoucna. Asi nejlepším 

zážitkem pak pro mě bylo utkání s Německem. Ne ani tak co se týče badmintonu, ale tím, jak jsme si 

zápas na tribuně užívali. Povzbuzování, skandování, úsměvy. Všem, kteří pak do svých zápasů 

nastoupili to, věřím, velmi pomohlo a bylo to na nich vidět, že i oni si to užívají. Následná oslava pak 

taky stála za to, hodně jsme se na ní vyblbli, zábavy bylo opravdu dost. 
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Koučové českého týmu v Kazani, Pavel Florián a Jakub Bitman. 

Jan Louda 

Věk: 18 

Klub: USK Plzeň 

Trenér: Josef Rubáš 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev:  Na mistrovství Evropy družstev jsem se strašně moc těšil, 

jelikož to byla moje první Evropa za dospělé. Před turnajem proběhlo krátké čtyřdenní soustředění, 

kde jsme už jen dolaďovali detaily a budovali týmového ducha. Po příletu do Ruska jsme měli den na 

aklimatizaci, zatrénovali si v hlavní hale a připravili se na náš první zápas. Do každého zápasu jsme 

všichni dali svoje maximum a zároveň jsme si za vítězstvím šli jako jeden tým, což bylo strašně 

důležité, proto jsme udělali výsledek, jaký jsme udělali. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát všechny 

singly a zároveň i všechny debly, kromě zápasu proti Polsku. Udělali jsme historický výsledek, něco co 

se už nemusí opakovat, proto si toho nesmírně vážím, považuji to jako jeden z největších výsledků v 

mé dosavadní kariéře. Chtěl bych moc poděkovat za práci trenérům, kteří s námi prožívali veškeré 

okamžiky, a Jardovi, díky kterému jsme se měli jako prasátka v žitě. Děkuji všem spoluhráčům a 

celému svazu za přípravu. Toto opravdu není náhoda. 

Milan Ludík 

Věk: 25 let 

Klub: Sokol Radotín Meteor-Praha 

Trenér: Petr Ludík, Jorgen Sovndal 
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Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: ME družstev v Kazani pro mě zůstane nezapomenutelným 

turnajem. Už před turnajem jsme jako tým cítili šanci na úspěch. Snažili jsme se vytvořit dobrý kolektiv 

a stmelit ho dohromady. Zejména hlasitým povzbuzováním jsme se vzájemně vyhecovali  

k perfektním výkonům. Podařilo se nám porazit Portugalsko a Itálii 5:0, což bylo rozhodující pro naši 

šanci postoupit do čtvrtfinále. Dokázali jsme zvládnout a otočit několik koncovek a celkově vyhrát 

velmi těžké zápasy. Celý mužský tým podal perfektní výkony a vzájemně jsme se podrželi na kurtě i 

mimo něj. Profesionálním přístupem a s bojovným srdcem jsme nastoupili i proti Polsku a Německu. 

Nedokázali jsme tyto týmy porazit, ale rozhodně jsme je potrápili a donutili k maximálním výkonům. Je 

to skvělý výsledek a velký úspěch probojovat se mezi nejlepších osm družstev v Evropě. Těch pár dní 

zůstane pro mě opravdu nezapomenutelných. Hrát v tak skvělé partě za Českou republiku a při 

opravdu nepopsatelné atmosféře bylo pro mě velkou odměnou a perfektním zážitkem.  

Ondřej Král 

Věk: 18 

Klub: SK Badminton Český Krumlov 

Trenér: Radek Votava 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Poprvé jsem byl nominován na ME družstev dospělých a turnaj 

jsem si velmi užil. Byl jsem rád členem takto skvělého týmu, který dokázal vybojovat historicky nejlepší 

umístění pro Českou republiku. Všichni jsme na kurtu ze sebe vydali to nejlepší, co jsme měli, a 

postup do čtvrtfinále byl odměnou za vybojované zápasy zejména proti Itálii a Portugalsku. Velkou 

inspirací  

pro mě bylo chodit do rozehrávací haly, kde se rozehrávali nejlepší evropští i světoví hráči jako např. 

Anders Antonsen, Rajiv Ouseph a další. I přesto, že jsme byli početně poměrně malá skupinka, byli 

jsme v hale opravdu slyšet, povzbuzovali jsme se a vytvořili jsme skvělého týmového ducha, který je 

pro týmovou soutěž velmi specifický. S výkony v mých zápasech jsem spokojený. Ve skupině jsem 

přispěl týmu třemi body proti Itálii a Portugalsku. Musím vyzdvihnout výkony Kuby Bitmana, který nám 

v zápasech dával rady z trenérské židle, a sám potom odehrál své zápasy skvěle. Důležitá vítězství 

vybojovali Adam s Milanem ve svých dvouhrách proti Portugalsku a Itálii, kde oba otáčeli nepříznivé 

skóre zápasů.  

Adam Mendrek 

Věk: 22 let 

Klub:  Badminton FSpS MU Brno 

Trenér: Stanislav Kohoutek 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Mistrovství Evropy družstev je vždy pro mě zcela odlišný turnaj. 

Nehraji jen za sebe, ale za celý tým, za naši zemi. A to je ta největší pocta, kterou může z mého 

pohledu hráč dostat. Povedlo se nám uhrát životní výsledek, který vznikl týmovou energií. Všichni 

jsme v každém zápase nechali na kurtě vše a to se nám vrátilo. Nejen na kurtě, ale i za kurtem nás 

bylo slyšet a to je to, co považuji za největší výhru celého týmu. Já osobně jsem rád, že jsem mohl 

týmu pomoci k tomuto historickému výsledku a věřím, že v budoucnu dokážeme ještě více! Pro mě 

tento turnaj znamená největší úspěch v seniorské kategorii.  

Alžběta Bášová 

Věk: 24 

Klub:  TJ Montas Hradec Králové  
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Trenér: Petr Báša 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Velká gratulace patří klukům, kteří i když měli jednu z lehčích 

skupin, dokázali udržet koncentraci a vyhrát spoustu vyrovnaných utkání, což není vždy lehké. Co se 

dámského týmu týká, určitě nás moc mrzí prohra s Polkami. Věřily jsme si a moc jsme chtěly vyhrát. 

Já jsem ráda za odehraný zápas proti anglickému páru, který i přes nepříznivé skóre hodnotím jako 

velmi důležitý pro naši další práci. Zápasy s olympioničkami v párových disciplínách jsou vždy velmi 

náročné a je skvělé zahrát si proti špičkovým hráčům.  

Michaela Fuchsová 

Věk: 18 let 

Klub:  TJ Montas Hradec Králové 

Trenér: Petr Báša 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Byla to moje první reprezentační akce v rámci dospělých. Jsem 

ráda, že jsem měla možnost být v týmu tohoto složení. Akci jsem si opravdu moc užila, atmosféra 

celého turnaje byla skvělá, překvapivě úplně jiná než v kategorii dospělých. Výsledky dívčího týmu 

jsou bohužel slabé, věřila jsem, že se nám podaří porazit polský tým a následně, že budeme bojovat o 

postup  

do čtvrtfinále, což se nám nepovedlo. Opakem je pánské družstvo, kterému se toto povedlo a myslím 

si, že to je velký úspěch!  Na turnaji jsem se ukázala ve třech dámských deblech, z toho byly dva 

prohrané a jeden vyhraný. Proti Polkám jsme nedokázaly udržet hru ve vyrovnaném tempu a přišlo 

spoustu nevynucených chyb, které nás stály koncovku druhého setu a především třetí set. Proti 

Angličankám jsme ochutnaly opravdový debl, kde jsme od začátku měly problém s rozehrávkou  

a dostáním se do hry. Do posledního zápasu jsme šly s úkolem nedělat nevynucené chyby, udržet si 

dobru rozehrávku a vytvářet větší tlak na síti, což se nám dařilo v prvním a třetím setu. Za nejsilnější 

dojem považuji to, že jsem měla možnost vidět na vlastní oči hráče, zápasy, na které se dívám doma 

na internetu. Například dámský debl Juhl/Pedersen, stejně tak spoustu zápasů v ostatních 

disciplínách. Velký dojem na mne udělal týmový duch, který se nejvíc projevil v posledním zápase 

proti Německu, kde jsme si opravdu pořádně zafandili. Jen škoda, že tento duch nedržel po dobu 

celého turnaje. Celou akci beru jako velkou zkušenost! 
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Příprava českého ženského týmu na utkání.  

Sabina Milová 

Věk: 21 let 

Klub:  SK Badminton Český Krumlov 

Trenér: Radek Votava  

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Mistrovství Evropy v Kazani byla moje první reprezentační akce 

v životě. Už samotná nominace mi udělala velkou radost. Se svými výkony jsem spokojená, mrzí mě 

prohry ve čtyřhrách, ale do obou zápasů jsme šly s tím, že jsou soupeřky mnohem sehranější a lepší. 

Ve dvouhrách jsem si ale náladu spravila, když jsem v utkání proti Anglii přispěla alespoň jedním 

vítězným bodem a proti Norsku, kdy jsem pomohla holkám k vítězství. Na kurtu jsem se při zápasech 

cítila dobře a díky trenérům, podpoře týmu a Jardy jsem nebyla nervózní. I když jsme ze skupiny 

nepostoupily, výhry v mých zápasech jsou pro mě důležité do dalších individuálních turnajů. Holky 

předvedly skvělé výkony ve svých zápasech a je velká škoda, že jsme nedokázaly porazit Polsko. To, 

co se podařilo klukům je skvělé. K 5. místu jim moc gratuluji, za zápasy odehrané na turnaji a práci, 

kterou přípravě věnovali, si to rozhodně zaslouží. K vidění bylo spousty zajímavých zápasů top hráčů 

v Evropě, což pro mě byl rozhodně velký zážitek a motivace do budoucna. Myslím, že díky výsledku 

mužského týmu bylo Mistrovství velmi úspěšné a snad se nám v dalších akcích bude dařit podobně.  

Zuzana Pavelková 

Věk: 25 

Klub: SK Badminton Přerov 

Trenér: Stanislav Kohoutek 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: V Kazani jsem byla na ME už potřetí a opět byl turnaj skvěle 

zorganizovaný. Přesto jsem však byla ráda, když jsem se vrátila domů, protože tam byla zima jak  

v Rusku a na jídle si doma taky pochutnám víc. Ale zpět k turnaji. Do svých zápasů jsem dala 
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maximum a mrzí mě, že jsme neuhrály lepší výsledek. Jsem ráda, že se dařilo alespoň klukům, 

kterým jsme hlavně v zápase proti Německu vytvořili kvalitní obecenstvo. Moc děkuji celému týmu za 

skvělou atmosféru, Kubovi s Pavlem za koučování a Jardovi za masérský servis. A samozřejmě všem, 

co nám drželi palce. 

Kateřina Tomalová 

Věk: 25 

Klub: TJ Sokol Klimkovice 

Trenér: - 

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: - 

 

Tereza Švábíková 

 

Věk: 17 let 

Klub:  B.O.CHANCE Klimkovice 

Trenér: Luděk Žídek  

Dojmy z Mistrovství Evropy družstev: Dojem z ME družstev byl celkově ovlivněn zklamáním 

s výsledkem ženského družstva, jehož jsem byla součástí. V ženské části týmu mne zaskočilo, že 

jsme nefungovaly moc jako tým, ale postupem času se to zlepšovalo. Pro mě to byla další zkušenost  

a potvrzení té skutečnosti, že lépe se soustředím na své výkony v individuálních soutěžích a 

v týmových jsem více vtažena do nálad týmu a moc mi to nepomáhá v mých individuálních výkonech. 

Proto musím pracovat lépe na psychické přípravě před zápasy. Další postřehy jsem uvedla výše. 

Jinak jsem byla ráda, že jsem mohla reprezentovat a věřím, že díky nabytým zkušenostem mne příště 

už některé věci nezaskočí a budu platnější, pokud budu nominována, pro celý tým. 

 

Komentář Pavla Floriána  

 

5. místo v Kazani? Skvělý výsledek, mimořádný úspěch – a to si přeji, abych si nejen já a tým, ale celý 

český badminton pamatoval především. Pro mě osobně velká zkušenost – nejen v tom, co se 

v průběhu turnaje povedlo, ale i co jsem mohl jako kouč a vedoucí družstva zvládnout lépe. Vést dvě 

družstva – jedno složené ryze z žen, druhé pouze z mužů; navíc v situaci, kdy se jednomu týmu velmi 

dařilo a druhý nehrál v optimální pohodě – to nebylo vůbec lehké a spoustu věcí bych nyní udělal 

jinak. Ale to není to, o čem bych chtěl psát.  

Jsem rád, že jsem mohl být u toho, jsem vděčný, že jsem díky klukům dostal možnost prožít při 

badmintonu skoro stejně silný pocit štěstí, jako tomu ještě nedávno bývalo na kurtech, než jsem musel 

přestat hrát. Zároveň ale vím, že tenhle úspěch, který vybojovali kluci na kurtech a na kterém i já mám 

svůj malý podíl, není zdaleka jen úspěchem těch, kteří byli v Kazani, ale že je úspěchem nás všech, 

kteří děláme badminton v České republice.  

Nebýt lidí, kteří hráče k badmintonu přivedli, trenérů, kteří se s hráči od mala piplali (ve většině 

případů jich bylo více než jeden), ale stejně tak nebýt klubů, kde se mohli hráči badminton učit,  

a soutěží, kde se mohli na svých soupeřích zlepšovat – žádná Kazaň by nebyla.  

5. místo na ME družstev mužů je především úspěch týmu, ale zároveň také nás všech, českého 

badmintonu. Nechci být neskromný, a tak ještě dodám, že jsme měli i nezbytnou dávku štěstí, jak už 
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to u velkých výsledků bývá, a i když jsme šli výsledku naproti a výkon kluků si čtvrtfinále prostě 

zasloužil, zopakovat podobný výsledek bude v příštích letech velmi těžké.  

Velmi těžké, ale ne nemožné. V Česku máme potenciál. Talentované hráče, odhodlané trenéry, 

fungující klubový systém, velice obětavé rodiče. Máme i potřebné know-how, ano, věřím, že máme, 

jen neexistuje na jednom místě a zatím se neumíme spojit a používat a rozvíjet je společně.  

Často se hádáme nebo i za zády bavíme o tom, kdo z nás je lepší, kdo své hráče připravuje lépe, 

bezdůvodně zpochybňujeme práci jiných. Jindy dokonce pochybujeme o tom, zda své hráče a hráčky 

vůbec svěříme do rukou reprezentace. Jinými slovy každý z nás má pocit, že tak, jak badminton dělá 

právě on, dělá jej lépe než ostatní. Na jednu stranu je to dobře, protože je třeba, abychom byli 

sebevědomí a věřili tomu, co my sami děláme. Na druhou stranu nevraživost, která se mezi námi jako 

průvodní jev potřeby „za každou cenu hájit své vlastní zájmy“ v posledních letech objevuje, může za 

to, že v první stovce světových žebříčků nemáme jediného singlistu a figuruje v ní jen jeden 

konkurenceschopný pár – Jakub Bitman s Alžbětou Bášovou v mixu – a je velkým otazníkem, kdy se 

k nim někdo natrvalo přiřadí. Výběr ČR se v Kazani na paralelně hraném evropském šampionátu  

do 15 let představil bez výraznějšího prosazení. To ale není chyba hráčů ani trenérského vedení na 

akci, ale takový je obraz současného českého mládežnického badmintonu.  

O tom, jakým způsobem bychom mohli tento stav řešit, by šlo každý měsíc napsat mnoho řádků, stran 

a celých newsletterů. Jakékoliv řešení, se kterým ale kdokoliv z nás přijde, má jeden zásadní 

předpoklad: „Musíme začít táhnout za jeden provaz.“  

Měli bychom se navzájem podporovat, respektovat navzájem své výsledky na všech úrovních  

a zároveň vědět, že u prvního vyhraného turnaje na jakékoliv úrovni práce nikoho z nás nekončí, ale 

teprve začíná. Že je třeba neustále jít dál. Hráči, trenéři, představitelé klubů, svazoví činovníci – my 

všichni se potřebujeme posouvat dál, učit se nové věci a zlepšovat se. Hledat řešení společně a ne je 

odmítat proto, že s návrhem přišel někdo, koho někdo druhý nemá rád. Dokud tohle nezměníme, bude 

nám Evropa a svět v badmintonu stále utíkat a my se nikdy nedostaneme dál. Náš společný, obrovský 

potenciál zůstane nevyužitý – a to je to, co se v zájmu nás všech nesmí stát, jinak nebude v budoucnu 

oč hrát. 

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte, nás kontaktovat  

Josef Rubáš (předseda TMK): jrubas@seznam.cz; 775 021 012  

Pavel Florián (vedoucí sportovního úseku / projektový manažer): pavel.florian@czechbadminton.cz; 

721 837 279  

Tomasz Mendrek (člen TMK): tomasz.mendrek@seznam.cz; 603 851 546 
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