Stručný výtah z historie badmintonu
CELOSVĚTOVĚ
Přímým předchůdcem badmintonu je indická hra poona
ještě doby ještě před naším letopočtem. I v jiných zemích
je známa hra s opeřeným míčkem:
- Di-džien-dsi (Čína, 7. století)
- Cibane (Japonsko, 14. století)
- Jeu Volant (Francie, 16. století)
- Indiaca (Latinská Amerika)
1872 – poona byla přivezena do Anglie vévodou z Beaufortu. V Badminton-Hall
na jeho panství
v Gloucestershire se jí bavili hosté a r. 1873 se zde konal první turnaj (odtud
označení
„badminton“)
1877 – vznikla první pravidla badmintonu
1893 – vznikla první národní badmintonová asociace (v Anglii)
1899 – konal se první ročník mistrovství Anglie „All England championship“ – dodnes nejprestižnější
mezinárodní badmintonové mistrovství (obdoba Wimbledonu v tenise)
1934 – byla založena IBF (Mezinárodní badmintonová federace), která dnes sdružuje 142 národních svazů
1948 – založena mezinárodní soutěž družstev „Thomas Cup“ (obdoba tenisového Davis Cupu)
1967 – byla založena EBU (Evropská badmintonová unie) ve Frankfurtu nad Mohanem; tehdejší
Československo bylo mezi 10 zakládajícími členy
1992 – badminton byl zařazen do programu olympijských her v Barceloně (pouze dvouhra a čtyřhra; smíšená
čtyřhra byla přidána až v r. 1996 na OH v Atlantě)
Tradičními badmintonovými velmocemi jsou Čína, Indonésie, Malajsie a Jižní Korea. V rámci Evropy pak
dominuje Dánsko, popř. Německo, Anglie, Švédsko.
V ČESKÝCH ZEMÍCH
1781 – první písemný doklad o hře s péřovým míčkem
(Slabikář pro městské školy v císařských královských zemích)
1862 – badminton byl poprvé popsán v odborné literatuře
a) Tělocvik pro dívky (Bohdan Ardelt)
b) Hra s opeřeným míčkem (Božena Marešová)
Badminton však v té době neměl šanci u nás obstát. Důvodem byla velká
konkurence sokolského nářaďového tělocviku a venkovních míčových her.
1957 – vznik prvních dvou badmintonových oddílů (TJ Spoje Praha a klub na VŠ železniční)
1958 – konal se první turnaj v tělocvičně Spojů Praha
1961 – konalo se první mistrovství ČSSR
1967 – konalo se první mezistátní utkání v zahraničí (Drážďany); prohra s NDR
1968 – konalo se první mezistátní utkání u nás; vítězství 4:3 nad týmem Norska
Od r. 1972 se koná každoročně Mezinárodní mistrovství ČSSR (dnes ČR), které patří mezi oficiální turnaje
IBF.
Josef R. Beneš = „otec českého badmintonu“ (trenér, metodik, propagátor + jako první přeložil pravidla
badmintonu)
Český badmintonový svaz má dnes cca 140 oddílů a 4500 aktivních registrovaných členů.

