
Stanovisko Komise rozhodčích ČBaS k posuzování podání 
 

Komise rozhodčích obdržela vícečetný dotaz stran způsobu posuzování podání v badmintonu. 

V současných pravidlech se hovoří o tzv. fixní výšce podání, tzn. že celý objem míčku musí být 

v okamžiku odehrání podání pod úrovní 115 cm nad kurtem. Nehovoří se tam o pravidle, že míček 

musí v letové fázi směřovat vzhůru (což je dáno logicky pravidlem 115 cm a výškou sítě 155 cm, resp. 

s průvěsem sítě na výšku 152,5 cm), ani o pravidle hřidélky rakety směřující v okamžiku úderu 

směrem dolů. Další pravidla zůstávají nedotčena (chyba nohou, nepřerušený pohyb apod., viz 

pravidla badmintonu, článek 9). 

Tato pravidla jsou vymahatelná za 

splnění dvou podmínek. Tou první 

je měřící systém, kterým se ale 

nutně nemyslí pouze oficiální 

zařízení BWF, viz obrázek č. 1 

vlevo. 
 

 

obrázek č. 1 

 

Měřící systém můžeme vytvořit v našich podmínkách použitím svých pomůcek. Požadovaná je vždy 

přítomnost dvou nebo více měřících bodů, které vytvoří pomyslnou rovinu ve výšce 115 cm. Může to 

být páska nalepená na sloupku sítě, další páska nalepená na stěně haly nebo tyč stojící za kurtem 

s vyznačenou kótou 115 cm, jejichž spojením vznikne rovina ve výšce 115 cm nad povrchem kurtu. 

 

Zařízení držené mužem vpravo na 

obrázku č. 2 je sice zjevně kalibrováno 

na výšku 115 cm a možná je vhodné 

pro trénink, avšak ne pro turnaj. Chybí 

zde druhý měřící bod. Pokud by byla na 

zeleném pozadí haly přilepena na stěnu 

viditelná páska, která by ve spojení 

s pomůckou na obrázku vytvořila nad 

kurtem rovinu ve výšce 115 cm, pak 

ano. 
 

obrázek č. 2 

 

Druhou podmínkou použití těchto současných pravidel je samozřejmě ustanovení rozhodčího pro 

podání, neboť posoudit podání ve smyslu pravidla fixní výšky je z umpiru téměř nemožné. 

 

Pokud by nebyl na turnaji k dispozici žádný systém umožňující měřit fixní výšku podání, pak by se 

uplatnila stará pravidla badmintonu, kde posuzujícím kritériem výšky podání bylo udeření míčku pod 

pasem podávajícího hráče. I zde je nutno podotknout, že k prokazatelnému přiznání chyby je potřeba 

určit rozhodčího pro podání, který zná tato stará pravidla (včetně pravidla o hřidélce rakety směřující 

v okamžiku úderu dolů) a ví, jak je definován pas hráče. 

 

Komise rozhodčích tímto vydává stanovisko, podle kterého doporučuje používat stávající pravidla, 

tj. fixní výšku podání, i za cenu přípravy provizorních měřících systémů, a nepoužívat starý systém 

posuzování, tzv. podání pod pasem. 

 

Olomouc, 12.12.2022, Petr Jedzok, předseda KR, v.r. 


