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Vážené dámy a pánové,  

 
 

také v roce 2019 jsme se společně snažili, aby byl českokrumlovský badminton v okrese, kraji, České 
republice i na mezinárodním poli vidět. Těší nás nejen zisk 3 cenných kovů z republikových šampionátů v katego-

riích dospělých a U13, ale zejména úspěšná kvalifikace páru Jaromír Janáček – Tomáš Švejda na Evropské hry 

v Minsku, kde pod vedením trenéra Radka Votavy vybojovali vynikající 9. - 12. místo v Evropě!  
Dle počtu získaných medailí ze všech šampionátů nám v roce 2019 patřila třináctá příčka v ČR mezi kluby. 

V dlouhodobém pořadí nám patří výborné druhé místo. Medailový zisk by byl jistě ještě o něco větší, nebýt absence 
již jednou zmiňovaného Tomáše Švejdy na mistrovství ČR v kategorii starších juniorů. Mezinárodní výsledky a 

kariéra v reprezentaci dospělých ale mají přednost. 

Radost jsme měli také z toho, že svou první mistrovskou medaili, navíc na MČR pořádaném doma v Čes-
kém Krumlově, získala ve dvouhře dívek v kategorii do 13 let Eva Fišerová, na kterou, pevně věříme, v příštích 

letech naváží její následovníci.  
Členská základna čítá k 31. 12. 2019 celkem 107 aktivních členů, jejíž pilíř tvoří děti a mládež – 66 hráčů 

ve věku do 18 let (ročník 2001 a mladší). Také letos nám pomohl cílený zářijový nábor na základních školách, 
ovšem o něco méně než v minulosti, když se začátkem školního roku přišlo 8 nových členů.  

O zajištění tréninkového procesu se starala skupina trenérů Votava, Frendl, Černý, Jurný, Švejda, Puffr, 

Janáček. V praxi se nadále daří využívat model, kdy s vedením tréninku jako asistenti pomáhají trenérům starší 
hráči. Tento postup pomáhá dlouhodobě zvyšovat konkurenceschopnost našich svěřenců. Předávání zkušeností a 

osvojování dovedností probíhá rychleji, také „mezigenerační“ kontakt, kdy se v jedné tělocvičně na tomtéž tréninku 
při společné aktivitě potkávají chlapci i děvčata ve věku od 6 do 25, ale někdy i více než 50 let je po sociální 

stránce nenahraditelný.  

Vrcholů v sezóně bylo znovu mnoho. Z individuálních úspěchů je třeba vyzdvihnout již zmíněné výkony 
Jaromíra Janáčka a Tomáše Švejdy, kteří se vedle Evropských her úspěšně kvalifikovali a zúčastnili také mistrovství 

světa ve Švýcarsku (srpen 2019). Pod vedením trenéra Radka Votavy se jim opět podařilo získat několik umístění 
„na bedně“ (Chorvatsko, Slovensko, Řecko, Polsko) – včetně jednoho celkového vítězství (Slovinsko) - na turnajích 

Evropského elitního okruhu a již natrvalo se zabydleli v první stovce světového žebříčku ve čtyřhře mužů.  
Tomáš Švejda byl také oporou reprezentačního družstva ČR, které na říjnovém mistrovství světa juniorů 

dokráčelo k historickým výhrám nad týmy Anglie a Ruska. 

V elitní týmové soutěži, Extralize smíšených družstev ČR, jsme vybojovali velice cenné 5. místo. Pro tým, 
který se potýkal s několika zraněními, to byl velký úspěch a k postupu do finálového turnaje chybělo opravdu 

málo. Posily z Dánska a Indie byly velkou inspirací nejen pro členy družstva, ale i mladší členy klubu a fanoušky. 
Od podzimu 2019 se do kádru Českého Krumlova po několikaleté odmlce vrátila Lucie Černá. 

Významným pořadatelským počinem klubu byla úspěšná organizace 3. ročníku mezinárodního mistrovství 

ČR kategorie U17, které bylo pod názvem FZ FORZA Czech U17 International 2019 zařazeno do oficiálního Evrop-
ského okruhu turnajů v kategorii mladších juniorů. Turnaj se opravdu povedl a nabídl zatím nejpočetnější startovní 

pole. 
Výzvou do příštích let je pokusit se navýšit stav členské základny na čísla jako před 4-5 lety (cca 150 členů 

s téměř 120 dětmi). Digitální technologie a moderní doba tradičním zájmovým aktivitám přejí přece jen méně než 

v minulosti, a proto bude třeba napnout od roku 2020 naše síly právě tímto směrem.  
Podrobnější informace o našem sportovním snažení v roce 2019 Vám poskytnou níže uvedené statistiky. 

Chci zde zmínit, že jsme velice rádi, že se nám pro naši činnost daří získávat nové a držet stávající partnery, 
jejichž počet se trvaleji pohybuje okolo dvaceti. Ze státního sektoru je pak základním pilířem naší práce město 

Český Krumlov. Významně nám pomohl také Jihočeský kraj i dotační program MŮJ KLUB od MŠMT.  
Za všechny tyto pomoci jsme velice vděční, protože dobře víme, jak moc jsou pro naše aktivity důležité. 

I díky tomu jsme totiž každoročně schopni pořádat téměř tři desítky soutěží od krajské až po mezinárodní úroveň. 

Jsou to však právě mnohé turnaje, které pořádáme, a tréninkové zázemí, které poskytujeme nejen našim svěřen-
cům, ale i přespolním hráčům, jejichž prostřednictvím se snažíme do klubu získávat další materiální nebo finanční 

prostředky, abychom mohli i nadále a stále lépe rozvíjet svoji činnost.  
Rok 2019 tak byl po pracovní stránce velmi náročný, ale také úspěšný. Věřím, že my všichni jsme odhodláni 

udělat všechno pro to, aby tomu tak bylo i v novém roce.  

 
Srdečně, 

 
Radek Votava 

Předseda a hlavní trenér SKB Český Krumlov 



Tréninkové skupiny a časy tréninků v roce 2019 
 

Den  hodiny  skupina  trenéři 
Pondělí  15.00 – 16.30  Přípravka II / Žáci I Frendl/Votava 

   16.30 – 18.30 Žáci III / Junioři Votava/Frendl 
 

Úterý  14.30 – 16.00  Přípravka I  Frendl/Švejda/Puffr 

   16:00 – 17:30 Žáci II   Frendl/Votava 
   17.30 – 19.00 Žáci III   Votava/Frendl 

   19.00 – 20.30 Junioři a dospělí Votava/Janáček/Černý 
 

Středa  15.00 – 16.30  Přípravka II / Žáci I Votava/Janáček 

    
Čtvrtek  15.30 – 17.00  Žáci II   Frendl/Votava 

   17.00 – 18.30 Žáci III   Frendl/Votava 
   18.30 – 20.00 Junioři a dospělí Votava/Frendl 

 

Pátek  14.30 – 16.00  Přípravka I  Frendl/Černý/Puffr/Švejda 
   16.00 – 18.00 Žáci II / Žáci III  Frendl/Černý 

   18.00 – 20.00 Dospělí   Kotyza/Černý 

 
Neděle  16.30 – 18.30 Žáci III / Junioři Votava/Švejda/Janáček 

 

Tréninky pro veřejnost  
 

Neděle  16.30 – 19.30  
 

 

- Tréninky vedou kluboví trenéři a jejich asistenti.  

- Nejlepší hráči a hráčky trénuji i v individuálních trénincích v dopoledních hodinách. 

- K tréninku patří pravidelná fyzioterapie a regenerace (plavecký bazén, sauna a u starších 
hráčů masáže a další regenerační procedury). 

- K tréninku patří pravidelná soustředění, od jednodenních minikempů až po týdenní trénin-
kové kempy.  

- Pro ty nejlepší máme zajištěnou celoroční přípravu včetně letního období. Tato forma pří-
pravy těch nejlepších se realizuje v našem klubu už více než deset let.  

 

 
  



Náš klub byl již tradičně aktivním pořadatelem turnajů a soutěží 
 

- 3. ročník FZ FORZA Czech U17 International 2019 – mezinárodní mistrovství ČR v kategorii mladších 

juniorů bylo zařazeno do oficiálního evropského okruhu turnajů Badminton Europe U17 Circuit a bylo 
nejvýznamnější akcí, kterou jsme v uplynulém roce uspořádali. Rekordní účast reprezentantů ze 17 zemí 

Evropy, celkově náš turnaj obdržel 354 přihlášek od 211 hráčů a hráček: z Arménie, Rakouska, Chorvatska, 
Anglie, Estonska, Francie, Německa, Maďarska, Izraele, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovenska, Španělska, 

Švédska a Turecka, ale i domácí špičky. V Českém Krumlově byl k vidění opravdu fantastický evropský 
badminton. 

 

- 34. ročník mezinárodního turnaje družstev žáků (FZ FORZA CUP 2019) – tradičně největší námi 
pořádané akce se zúčastnilo celkem 12 družstev z 6 zemí, včetně pravidelných účastníků ze Slovinska, 

Německa, Dánska nebo Polska. 
 

- Mistrovství České republiky U13 – každoročně pořádáme minimálně jeden republikový šampionát, 

v roce 2019 to bylo mistrovství ČR mladších žáků, kde Eva Fišerová vybojovala bronzovou medaili. 
 

- 31. ročník turnaje regionálních výběrů kategorie U13 o „ČESKOKRUMLOVSKÝ POHÁR“ – kaž-
dým rokem se účastní výběry jednotlivých krajů ČR. Ročníkem 2019 jsme načali čtvrté desetiletí turnaje. 

 

- 14. ročník celostátního turnaje jednotlivců a družstev kategorie U11 (CZECH BADMINTON 

TALENT) – turnaj přilákal i tentokrát značnou pozornost a v Českém Krumlově se představila republiková 

špička badmintonových nadějí. 
 

- 19. ročník Seriálu turnajů přípravek – série třech turnajů pro nejmenší hráče a hráčky z celé země 
se v roce 2018 zúčastnila necelá padesátka účastníků. Seriál byl pionýrem mezi turnaji tohoto typu, napo-

mohl a stále napomáhá rozvoji tohoto typu soutěží po celé ČR. Letošní seriál byl poprvé hrán v minibad-

mintonovém formátu.  
 

- Od roku 1994 pořádáme každý srpen letní badmintonovou školu, tzv. Summer Campy - po-
dobně jako v minulých letech i tentokrát s mezinárodní účastí. Ročníku 2019 se pod vedením trenérů 

Votavy, Frendla, Maňáska zúčastnilo obou kempů na 90 hráčů z Chorvatska, Slovenska a celé ČR.  
 

- Každý rok pořádáme okolo dvaceti krajských turnajů všech věkových kategorií. V roce 2019 

tomu nebylo jinak.  
 

- Klubová soustředění – uspořádali jsme obvyklá klubová soustředění. Po jednom týdenním na jaře a 
v létě, jedno kratší pak o vánočních prázdninách. Nechybí ani další kratší „minikempy“ v průběhu celého 

roku. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MČR jednotlivců 2019, 2018, 2017, 2016 – nejúspěšnější kluby ČR podle medailí  

Umístění na 1. - 3. místě 

 
ROK 2019 MČR dosp. MČR U19 MČR U17 MČR U15 MČR U13 součet Celkem 

Rad. Met. Praha 0,5/1,5/2 0/0,5/1 0/0/2 0/0/2,5 0/0/0 0/0/1 11 

BK 73 Benátky n/J 0/1,5/0 0,5/0/1 0/0/0 0/0/0 2/2/0 0/0/1 8 

SKB ČK (13. místo) 1/0/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 1/0/2 3 

 
ROK 2018 MČR dosp. MČR U19 MČR U17 MČR U15 MČR U13 součet Celkem 

BK 73 Benátky n/J 0/0/3 0,5/0/1 1,5/0/0 0/0/0 1,5/0/1 3,5/0/5 8,5 

TJ Orlová-Lutyně 0/0/0 0/3/1 0,5/0,5/3 0/0/0 0/0/0 0,5/3,5/4 8 

SKB ČK (10. místo) 0/3,5/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1,5 0/3,5/1,5 5 

 
ROK 2017 MČR dosp. MČR U19 MČR U17 MČR U15 MČR U13 součet Celkem 

Astra Praha 0/0,5/0,5 0/1/1,5 1,5/1/1 0/0,5/1,5  1,5/3/4,5 9 

Rad. Met. Praha 2,5/1/0 1/0/0 0/0/0,5 0,5/1/0 0/0/1,5 4/2/2 8 

SKB ČK (5. místo) 1/0,5/1 1/0,5/1 1/0,5/0  0/0,5/0 3/2/2 7 

 
ROK 2016 MČR dosp. MČR U19 MČR U17 MČR U15 MČR U13 součet Celkem 

Sokol Klimkovice 0/0,5/2 3/0,5/1,5 2/0/0  0,5/1/0,5 5,5/2/4 11,5 

Radotín Met. Praha 3,5/0/2,5 0/0,5/1  0/0/2,5  3,5/0,5/6 10 

SKB ČK 0/1,5/0 0,5/2/0,5 0,5/2/0,5 2,5/0/0  3,5/5,5/1 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mistrovské soutěže družstev a jednotlivců 2019 – medailisté SKB Český Krumlov 
 

Medailisté z individuálních mistrovství ČR 2019 - SKB Český Krumlov 
 

 
Dospělí:  Jaromír Janáček 1. místo ve čtyřhře 

    3. místo ve smíšené čtyřhře 

  Tomáš Švejda  1. místo ve čtyřhře  
  Hana Milisová  3. místo ve čtyřhře 

 
U13:   Eva Fišerová  3. místo ve dvouhře 

 

 
Evropské hry, Minsk 

 
 

Jaromír Janáček, 

Tomáš Švejda,   9. místo ve čtyřhře mužů 
trenér Radek Votava   

 
 

 
   Extraligové družstvo SKB ČK 

 

 
Extraliga družstev dospělých:  

1. BK 73 DELTACAR Benátky n. J., 2. Badminton FSpS MU „A“, 3. Sokol Radotín Meteor Praha „A“, 3. 4. SK STA-
VOS Brno Slatina, 5. SK Badminton Český Krumlov (Hana Milisová, Saili Deepak Rane – Indie, Jaro-

mír Janáček, Tomáš Švejda, Patrick Bjerregaard – Dánsko, Mads Emil Kristensen – Dánsko) 

 
MČR družstev dorostu 2019:  

1. TJ Orlová – Lutyně, 2. TJ Sokol Polabiny Pardubice, 3. SK Hamr, 13. SK Badminton Český Krumlov 
(Adam Ječmínek, Adam Marťán, Jaroslav Jelínek, Patrik Fuciman, Linda Šmikmátorová, Anna Hu-

dečková a Kateřina Hudečková) 
 

 

  



MČR jednotlivců – přehled šesti nejúspěšnějších klubů za období 2019-2001 

(od roku 2001 vybojovali medaile na MČR hráči a hráčky ze 72 klubů) 

 

 

KLUB 2019 2018 2017 2016 2015 

Pod-

zim 

2015 

Jaro 

2014 2013 2012 2011 CELKEM 

2019 – 2001 

METEOR PRAHA RADOTÍN 11 7 8 10 6 9 6 4 2 7 195,5 

SKB ČESKÝ KRUMLOV 3 5 7 10 6,5 5,5 7,5 10 8,5 10 170 

TJ ASTRA ZM PRAHA 5,5 7 9 5 4 5,5 11,5 14 11,5 11 143 

TJ ORLOVÁ – LUTYNĚ 4 8 3,5 5,5 6 8 0,5 5,5 1,5 5,5 122,5 

BENÁTKY NAD JIZEROU 8 8,5 3,5 8 6 7 6,5 10 5,5 8 119,5 

BADMINTON FSpS MU 7 7,5 5 4 1,5 5 8 8,5 8,5 7 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 


