
           

TZ: Mistrovství republiky dospělých v badmintonu po osmi letech v Praze  

Republikový šampionát badmintonistů se po osmi letech vrací do hlavního města. 

Přehlídka nejlepších domácích hráčů se koná ve dnech 2. - 4. února 2018 ve Sportovní 

hale v Praze-Štěrboholech. 

Turnaj se koná na stejném místě jako podzimní evropský šampionát do 17 let a stojí za ním 

obdobný organizační tým z Českého badmintonového svazu (ČBaS). 

Slavnostní zahájení MČR dospělých se koná v pátek 2. února v 10:45, o čtvrt hodiny později 

se pak rozehrají první kola všech disciplín. Turnaj vyvrcholí nedělním finálovým blokem, na 

jehož konci budou známi mistři republiky v pěti disciplínách: dvouhře mužů, dvouhře žen, 

čtyřhře mužů a žen a smíšené čtyřhře. 

Loňská vítězství ve dvouhrách obhajují Milan Ludík a Tereza Švábíková. Ludík se od září 

připravuje v badmintonové velmoci Dánsku v prestižním tréninkovém středisku Centre of 

Excellence, v současnosti je ale českou dvojkou. Na světovém žebříčku je totiž před ním, 

konkrétně na 110. místě, Adam Mendrek, loňský i předloňský finalista. 

Tereza Švábíková se na MČR v roce 2017 postarala o jedinečný počin, když překvapivě 

zvítězila na šampionátu dospělých v pouhých šestnácti letech. Letos ji už nelze nepočítat mezi 

favoritky, velkými soupeřkami pro Terezu však budou současná česká jednička Kateřina 

Tomalová či žebříčková dvojka Zuzana Pavelková. 

Sledovanou disciplínou bude i smíšená čtyřhra, kde Jakub Bitman s Alžbětou Bášovou útočí 

už na devátý společný titul v řadě. „Jsme už s Bětkou za lovnou zvěř,“ přiznal Jakub před 

mistrovstvím, jak náročná je každý rok obhajoba.  

Alžběta Bášová pak bude chtít napodobit loňský i předloňský „zlatý double“ – vedle smíšené 

čtyřhry v předchozích dvou letech ovládla i čtyřhru dámskou spolu s Michaelou Fuchsovou. 

Jediná disciplína, která jistě pozná nové mistry, bude pánský debl. Loňští vítězové Jaromír 

Janáček s Petrem Beranem už nyní nastupují každý s jiným partnerem. 



Součástí mistrovství republiky dospělých je každoročně i slavnostní galavečer spojený 

s vyhlašováním ankety Badmintonista roku. Ten se letos uskuteční v sobotu od 19:00 

v pražském hotelu Don Giovanni na Vinohradech. 

Více o mistrovství České republiky v badmintonu dospělých najdete na stránkách turnaje: 

www.mmbadminton.cz 

Místo konání:    Kontaktní osoba: 

hala Hamr Štěrboholy,   Hana Procházková, generální sekretářka ČBaS 

U školy 430, 120 00     Email: badminton@cuscz.cz 

Praha – Štěrboholy    Mobil: +420 737 263 077 
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