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Úvodem
Letošní sezóna se 
pomalu probouzí a 
přináší velmi pod-
statnou novinku do 
organizace kuželkář-
ského sportu v Česku. V roce 2016 by 
měla být po více než dvaceti letech 
obnovena společná česko-slovenská 
interliga mužů, které se bude účastnit 
po šesti zástupcích z obou zemí. Její 
zavedení výrazně ovlivní snažení vět-
šiny mužských družstev napříč všemi 
soutěžemi, což může některým dodat 
křídla a vybičovat je k fantastickým 
výkonům, jiné může naopak nervo-
zita srazit. Je otázkou, zda interliga 
bude přínosem. Nese s sebou možné 
potíže finančního, ale i časového a 
výkonnostního charakteru. Na druhou 
stranu přinese pravidelnou konfronta-
ci s velkoklubem z Podbrezové a nové 
obzory pro její účastníky. Každopádně 
boje o interligu začínají již o tomto ví-
kendu a věřme, že se bude na co se 
dívat.

Společná fotografie účastníků Superpoháru ČKA 2015 na čtyřdráze TJ Třebíč

Superpohár uzavřel pětiletku
O víkendu na kuželně v Třebíči pro-
běhly již páté boje o Superpohár 
ČKA, tedy utkání mezi vítězi prvoligo-
vých soutěže a Pro-Tec Cupu — Pohá-
ru ČKA.

Letošní ročník neodřekl ani jeden 
z účastníků, a tak se odehrály jak 
mužské, tak ženské souboje. Nejprve 
svůj zápas odehrály dámy. Střetl se 
v něm ligový mistr Slavia Praha se 
Slovanem Rosice, který vyhrál pohár. 
Rosice zároveň postoupily do nejvyš-
ší soutěže, kde by vzhledem ke svým 

kvalitám mohly patřit k černým koním 
soutěže. Samotné utkání z pohledu 
pražského celku Vám ve svém příspěv-
ku blíže popíše Blanka Mizerová.

Loňský ročník Superpoháru jsme jako 
vítězky ligy nehrály, protože hráčky TJ 
Spartak Přerov odřekly účast. Letos 
nás vzájemným utkáním v Superpo-
háru čekalo první střetnutí s hráčkami 
Slovanu Rosice, které postoupily do 
první ligy a jejichž soupiska rozhodně  
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pokračování ze str. 1

budí respekt. Základ týmu tvoří Naďa 
Dobešová a Lucka Vaverková, tým 
posílila do prvoligové sezony Natálka 
Topičová z Valašského Meziříčí. Lucka 
i Naďa u nás ve Slavii hrály a obě zís-
kaly po dvou ligových titulech. Lucka 
10. a 11. titul v letech 2004 až 2006, 
Naďa 17. a 18. titul v letech 2012 až 
2014.
Na nedělní utkání jsme vyrazili už 
v sobotu odpoledne a strávili krásný 
večer ve Výčapech u Helči Gruszkové 
a její maminy Vlastici Cahové, která se 
historicky podílela na čtyřech ligových 
titulech Slavie.
Z celého utkání se nám nejlépe vydaři-
la první runda, jediná kuželka scházela 
k zisku obou bodů. Vlastička Kohouto-
vá vybojovala cenný skalp porážkou 
Nadi Dobešové, k výhře o sedm ku-
želek pomohla hodovka několik hodů 
před koncem (601:594). Jana Račko-
vá, kterou první šedesátku i přes sluš-
ných 280 Iva Rosendorfová porážela 
2:0 o 29 kuželek, se rozehrála, získa-
la zbylé dva dílčí body. V dramatické 
koncovce Jana dohrávala poslední dva 
hody, na Ivu potřebovala 11 kuželek a 
měla rozehraný lavor. Ten se jí podaři-
lo shodit a posledním hodem padlo 7, 
což znamenalo remízu (583:583).
V prostřední rundě nastoupila Helča 
Gruszková proti Natálce Topičové a 
Vlaďka Šťastná proti Magdě Wintero-
vé. Helena porazila Natálku jenom na 
poslední dráze, to už si Rosice připsa-
ly další bod (552:574). Vlaďce uděla-
la Magda čáru přes rozpočet na třetí 
dráze, kde ji přehrála o 31 kuželek, 
o stejný počet Vlaďka celkově prohrá-
la (532:563).
V poslední rundě nastoupila Blanka 
Mizerová proti Lucce Vaverkové a Šár-
ka Marková proti Andree Axmanové. 
Blanka se překvapivě dlouho Lucky 
držela, ještě po třech drahách vedla 
2:1 o 11 kuželek, pak to ale Lucka na-

kopla a vyhrála o 12 dřev (564:576). 
Šárka porazila Andreu ziskem tří po-
mocných bodů už po třech drahách 
(558:543).
Utkání bylo pěkné, napínavé, k rozho-
dujícímu zvratu ve prospěch Rosic do-
šlo až poslední drahou, kdy Blanka se 
Šárkou spolu prohrály o 51 kuželek, 
celková prohra družstva činí 43 kuže-
lek — 3390:3433, na body 2,5:5,5.
Utkání se hrálo na pěkné kuželně 
v Třebíči, zajímavostí bylo, že občas 
po hodu do plných (v horším případě 
otvírky) padne čest práci nebo zůsta-

nou oba sedláci.
Po utkání žen bylo ještě odehráno 
utkání mužů. SKK Rokycany se jako 
ligový mistr i vítěz poháru pokoušely 
o historický zisk tří nejcennějších tro-
fejí v rámci jednoho roku. Dvě druhá 
místa naopak chtěl odčinit Sokol Hu-
sovice.
Navrch ovšem již od začátku mělo 
rokycanské družstvo. Štěpán Šreiber 
sice těsně podlehl Jiřímu Axmanovi 
(603:610), když mu v závěru chyběly 
pouhé dvě kuželky na zisk bodu, Mi-
chal Pytlík však drtivě porazil Libora  

pokračování na str. 3

Ženy KK Slovan Rosice v dramatickém utkání zvítězily a získaly cennou trofej

KK Slavia Praha — KK Slovan Rosice

Vlasta Kohoutová 601 2:2 594 Naděžda Dobešová

Jana Račková 583 2:2 583 Iva Rosendorfová

Helena Gruszková 552 1:3 574 Natálie Topičová

Vladimíra Šťastná 532 2:2 563 Magda Winterová

Blanka Mizerová 564 2:2 576 Lucie Vaverková

Šárka Marková 558 3:1 543 Andrea Axmanová

3390
2,5:5,5 
(12:12)

3433
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Škoulu 633:527, čímž určil ráz dalších 
fází utkání.
V prostřední fázi hry byl opět jeden 
souboj vyrovnaný a druhý jednoznač-
ný. Pavel Honsa porazil Michala Kel-
penčeva Šimka jednoznačně 600:536. 
Naopak Jan Endršt se o něco více 
nadřel s Dušanem Rybou (557:535), 
když o výhře mladého reprezentanta 
rozhodla až poslední třicítka.
Závěrečná část utkání se již jen do-
hrávala, neboť Rokycany měly velký 

náskok. Navýšil ho Vojtěch Špelina 
svoji výhrou 577:523 nad Janem Ma-
chálkem st. Naopak konečný výsledek 
za brněnský tým korigoval Václav 
Mazur. Ten po krásném výkonu 630 
porazil Romana Pytlíka o 32 kuželek. 
To však byla jen kosmetická úprava 
na jinak jasné výhře Rokycan 6:2 a 
3568:3361. Rokycany se tak mohou 
radovat z úspěšného prvního kroku 
v nové sezóně.

Lukáš Dařílek,
Blanka Mizerová

Historie Superpoháru ČKA
Nejúspěšnějším celkem dosavadní his-
torie Superpoháru je ženský tým KK 
Slavia Praha, který se účastnil všech 
ročníků. Třikrát se radoval ze zisku 
trofeje, naopak dvakrát odešel pora-
žen (v roce 2012 bylo lepší Blansko, 
letos Rosice). 
Mezi muži je statistika zpestřena 
o dva ročníky, kdy některý tým zís-
kal double (prvenství v lize i poháru). 
V roce 2012 to byl Náchod a letos 
Rokycany. Zatímco Náchod ale double 
v Superpohár nepřetavil (radoval se 
až o rok později), Rokycanům se to le-
tos povedlo a jsou tak prvním týmem, 
který má naráz v držení všechny tři 
tituly.

1. SuPeRPOHáR 2011

10. 9. 2011 Nová Bystřice

Muži: TJ Lok. Česká Třebová

Ženy: KK Slavia Praha

2. SuPeRPOHáR 2012

8. 9. 2012 Přelouč

Muži: TJ Sokol Husovice

Ženy: TJ ČKD Blansko

3. SuPeRPOHáR 2013

7. 9. 2013 Praha-Žižkov

Muži: SKK Náchod

Ženy: KK Slavia Praha

4. SuPeRPOHáR 2014

6. 9. 2014 Lomnice

Muži: TJ Sokol Husovice

Ženy: KK Slavia Praha

5. SuPeRPOHáR 2015

6. 9. 2015 Třebíč

Muži: SKK Rokycany

Ženy: KK Slovan Rosice

SKK Rokycany — TJ Sokol Husovice

Štěpán Šreiber 603 2:2 610 Jiří Axman ml.

Michal Pytlík 633 4:0 527 Libor Škoula

Pavel Honsa 600 4:0 536 Michal Kelpenčev Šimek

Jan Endršt 557 3:1 535 Dušan Ryba

Vojtěch Špelina 577 3:1 523 Jan Machálek st.

Roman Pytlík 598 0:4 630 Václav Mazur

3568
6:2 

(17:7)
3361

Muži SKK Rokycany po ligovém a pohárovém vítězství získali i Superpohár
a stali se tak vůbec prvním týmem, který má v držení všechny tři trofeje naráz
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Nový ročník klepe na dveře
Jako již tradičně léto uteklo jako voda 
a opět se zraky kuželkářské veřejnos-
ti netrpělivě upínají na start nového 
ročníku naší nejvyšší soutěže.

Zatímco na přestupovém trhu byl 
v letních měsících relativní klid, na 
poli diplomacie došlo k několika zá-
sadním krokům, které značným způ-
sobem ovlivní průběh nadcházejícího 
ročníku. Tím zásadním je pak projekt 
vzniku interligy, která již nabývá reál-
ných obrysů a je událostí, jež vyvolává 
i mezi prvoligovými týmy velké množ-
ství emocí. Hlavní devízou je pro týmy 
spíše ohrožené sestupem to, že se 
z nejvyšší soutěže letos nesestupuje. 
To může některým týmům vnést for-
mu do žil a silným týmům naopak při-
dat nečekané starosti.
Ze sportovního hlediska pak vzhledem 
k víceméně kosmetickým úpravám 
v jednotlivých kádrech prvoligových 
družstev nelze čekat nějaké převratné 
změny. V ambicích jednotlivých týmů 
ale, jak se již několikrát v minulos-
ti ukázalo, někdy i nepatrná změna 
v kádru může mít velký vliv na dosa-
hované výkony.
Mezi největší favority na zisk titulu tak 
můžeme opět zařadit především týmy, 
které si to o titul rozdaly i v ročníku 
minulém, a to Rokycany a Husovice. 
Velmi nepříjemným soupeřem může 
pro tyto favority být rovněž družstvo 
Olomouce, jak ostatně naznačila již 
jarní část minulého ročníku. Ambici-
ózní tým z Hané, v jehož kádru září 
nejlepší hráč minulého ročníku Martin 
Vaněk sice opustili zkušení Ladislav 
Stárek a Jiří Zezulka, nicméně kos-
tra týmu zůstala stejná a hladová po 
úspěchu. Rovněž jen drobné úpravy 
s cílem omlazení kádru doznala sou-
piska Slavoje. Jedinou letní posilou je 
tak Josef Dvořák přicházející ze Žižko-
va. Rovněž Slavoj se netají ambicemi 
poprat se opět o některou z medailo-
vých pozic.

Cestou omlazení týmu se vydali také 
v Luhačovicích, kde se kromě opory 
Rostislava Goreckého mohou objevit 
další dva junioři z vlastních zdrojů. 
Nová kuželna může být nečekanou 
komplikací v ambicích dalšího morav-
ského klubu Moravské Slávie Brno. 
Zatímco stará dráha platila v minu-
lých ročnících za takřka nedobytnou 
pevnost, změna saduritových drah na 
nové segmentové je pro domácí omla-
zené družstvo velkou výzvou a je urči-
tě velkou neznámou, jak rychle si na 
celkem radikální změnu zvykne. Tým 
navíc opustila jedna z tradičních opor 
Petr Mika, vracející se domů do Ša-
nova. Se stejnými ambicemi a takřka 
totožným kádrem vstupují do sezony 
rovněž ve Valašském Meziříčí. Jejich 
cílem je pohybovat se v klidných vo-
dách, což bude zřejmě i cíl dalšího již 
tradičního týmu ze Stříbra. Zabydlet 
se na delší dobu mezi domácí elitou 
by chtěli pro změnu ve Vrchlabí, po-
sílení mužstva o zkušeného matadora 
Romana Straku by mělo být toho zá-
rukou. K pohodě týmu může rovněž 
přispět nová nekuřácká restaurace. To 
v Červeném Kostelci nedošlo v kádru 
k žádným zásadním změnám, a tak 
tou největší je změna názvu, ze kte-
rého oproti loňskému ročníku vypadl 
Náchod.
A nyní již k nováčkům. Pro většinu 
hráčů Jihlavy, která se vrací do ligy po 
dvou letech, nejsou ligové souboje zas 
tak velkou neznámou, nicméně mladé-
mu týmu oproti minulosti chybí jed-
noznačný tahoun. I tak v Jihlavě sází 
tradičně na skvělou partu a bojovnost. 
To pro Jičín je postup družstva mužů 
velkým úspěchem. Přesto, že většina 
kádru nemá ligové zkušenosti, i zde 
budou sázet na nadšení a bojovnost.  
Více k nováčkům je napsáno ve spe-
ciálním článku, jež přináší rovněž toto 
číslo Kuželkářských listů na straně 6.

Kamil Bednář

Okénko do zahraničí
Jak jste se mohli dočíst v březnovém 
Okénku do zahraničí Petra Holého, do-
jde ke změně v osobě autora této rub-
riky na webu ČKA. Petr Holý se po více 
než deseti letech rozhodl z osobních 
důvodů tuto svoji činnosti ukončit a 
jak sám napsal „uvolnit místo dalšímu 
zájemci“. Podle aktuálních informací 
by na Petrovu práci měl navázat Karel 
Janovský z Přelouče. Budeme se těšit 
na další záplavu zajímavých informací 
a výsledků.
Petrovi bychom na tomto místě chtěli 
jménem všech kuželkářů velice podě-
kovat za výbornou spolupráci!

Valná hromada ČKBF
Valná hromada České kuželkářské 
a bowlingové federace se uskuteční 
v sobotu 17. října 2015 od 10.00 ho-
din v Praze v aule budovy České unie 
sportu. Důvodem svolání je přijmutí 
nutných úprav stanov souvisejících 
s novým občanským zákoníkem. Více 
informací v pozvánce na webu ČKA.

Výsledky ČAH 2015
Ve středu 9. září se na osmidráze 
v Olomouci utkali studentky a studen-
ti v rámci Českých akademických her 
2015. Mezi ženami zvítězila Klára Pe-
kařová z domácí Univerzity Palackého, 
druhá skončila Linda Utikalová (Uni-
verzita Hradec Králové) a třetí Moni-
ka Pavelková (Masarykova univerzita 
Brno). V mužích se pak z prvenství ra-
doval Tomáš Žižlavský (Vysoké učení 
technické v Brně), druhé místo obsa-
dil Kamil Kubeša (Vysoká škola báň-
ská — Technická univerzita Ostrava) a 
na bronzovém stupínku skončil Adam 
Palko z Masarykovy univerzity Brno.
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Trojice favoritů na titul
Prázdniny jsou již minulostí, a to 
může znamenat pouze jediné, opět se 
nám naplno rozjedou všechny ligové 
soutěže. Nový ročník už je za dveřmi, 
tak se pojďme společně podívat, k ja-
kým změnám během léta došlo a na 
co se můžeme nejvíce těšit.

Nevím, jestli už to není otřepaná frá-
ze, ale znovu je nutné ji zmínit. Poda-
ří se pražské Slavie již po několikáté 
obhájit titul? V loňském ročníku už 
měly holky namále, ale v závěru pro-
kázaly své obrovské kvality a titul si 
vzít nenechaly, i když po závěrečném 
kole, byl rozdíl před druhým Přero-
vem pouze jeden bod. Při pohledu na 
soupisku pro novou sezónu se v týmu 
Slavie nic nezměnilo. I když k jedné 
změně vlastně došlo, Naďa Dobešo-
vá, která v uplynulých sezónách háji-
la barvy pražského celku, již nebude 
pouze hostovat, ale tým opouští a 
míří do Rosic.
Když už jsme u celku Rosic, tak si 
troufám tvrdit, že budou žhavým 
kandidátem na titul, a to i navzdory 
tomu, že se jedná o nováčka soutěže. 
Tým během letní přestávky posílil nej-
více ze všech prvoligových celků. Asi 
největším překvapením je přestup Na-
tálie Topičové, která opouští Valašské 
Meziříčí. Další zajímavým přestupem, 
který však jen navazuje na předchozí 
hostování, je příchod Ivy Rosendor-
fové ze Sokola Brno IV. Základ týmu 
budou tvořit zkušené hráčky, Lucka 
Vaverková, již zmíněná Naďa Dobešo-
vá a Andrea Axmanová. No co k tomu 

dodat, medaile by pro tento tým měla 
být základem.
Kámen na kameni nezůstal u celku 
Valašského Meziříčí, na soupisce již 
nefiguruje Alena Kantnerová, Vendula 
Šebková a Natálie Topičová. Po zář-
ných sezónách určitě nepřichází lehký 
úkol. Holky by se měly pokusit hrát 
kolem středu tabulky a hlavním cílem 
bude setrvání v soutěži.
Co do kádru klidné léto prožilo hned 
několik celků, jako první zmíním Zlín. 
Třetí nejlepší celek minulé sezóny si 
určitě nebude klást malé cíle. Tým 
má již pevný základ, plný zkušených 
hráček a není nutné zmiňovat výho-
du domácího prostředí. Pokud holky 
zaberou hned od začátku a nasbírají 
body i venku, nebojím se tvrdit, že 
můžou mířit minimálně za obhajobou 
svého umístění. Nejmladším týmem 
je pro příští sezónu Česká Třebová 
s věkovým průměrem 25 let. V týmu 
nedošlo k žádným velkým změnám a 
po loňském rozjezdu v 1. lize, se hol-
ky můžou pohybovat kolem středu 
tabulky. Druhým nováčkem soutěže 
jsou Rokycany, kde kostru týmu tvoří 
především mládí v podobě Lindy Uti-
kalové, čerstvé mistryně světa Veroni-
ky Wohlmuthové a Daniely Pochylové. 
Necháme se překvapit, kam to tento 
mladý tým v soutěži dotáhne.
Jak jsem již zmiňovala, velká část 
týmů nezaznamenala žádné velké 
změny, příkladem je Zábřeh, který již 
roky drží podobnou soupisku jmen a 
pohybuje se standardně kolem středu 
tabulky. V loňské sezóně sahal i po 

medailových příčkách, tak uvidíme, 
kam to bude stačit letos. Účastník 
nadcházejícího evropského poháru 
Přerov prozatím přišel o jednu z opor 
Zuzanu Machalovou, která se mimo-
chodem věnuje daleko příjemnějším 
povinnostem, než jsou kuželky, nic-
méně podobně jako Slavia, tak i Pře-
rov bude mít cíle nejvyšší. Vylepšit své 
loňské umístění bude chtít celek Kon-
struktivy, který bude táhnout bronzo-
vá medailistka z mistrovství světa Ve-
ronika Petrov. Tým nedoznal během 
léta žádných výrazných změn, tak 
uvidíme, jak si povede v těžké konku-
renci. Naopak Blansko se dočkalo ob-
měny, na soupisce již nefigurují Soňa 
Lahodová a Helena Daňková, místo 
nich tým doplnily věkem juniorky, Mi-
chaela Zajacová a Markéta Ptáčková.
Naposled jsem si nechala celky Ná-
choda a Duchcova, které od sebe dělil 
v minulé sezóně pouhý bod. Duchcov 
pro tuto sezónu přišel o jednu z nej-
větších opor. Tým opustila Olga Buč-
ková, která odešla do německého Re-
gensburgu. Naopak k týmu Náchoda 
se připojila Nina Brožková, která bude 
doplňovat zkušené duo Martina Hrdi-
nová a Aneta Cvejnová. 
V nadcházejícím ročníku se máme 
z pohledu fanouška na co těšit, v boji 
o titul vidím Slavii, Rosice a Přerov. 
Nemůžeme, ale opomenout i týmy Ná-
choda a Zlína. Střed tabulky bude ve-
lice nabitý a vyrovnaný, o to těžší úkol 
všechny týmy čeká i s ohledem na boj 
o setrvání v soutěži.

Renáta Navrkalová

Databáze kuželen na webu
V těchto dnech finišují práce na nové 
interaktivní mapě s kuželnami v Čes-
ké republice pomocí aplikace Google 
My Maps. Jakmile bude vše připrave-
no a spuštěno, budete informování 
na webových stránkách ČKA. Prosíme 
při této příležitosti o spolupráci při 

udržování databáze klubů a kuželen 
v aktuální podobě. Veškeré změny a 
novinky vždy posílejte mailem na ad-
resu kluby@kuzelky.cz. Prosíme také 
o zasílání aktuálních fotografií. Děku-
jeme za spolupráci.

Petr Streubel
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Představujeme nováčky ligy 2015/16
Jak to již tradičně bývá, nový ročník 
znamená radikální změnu hned pro 
čtyři týmy — nováčky naší nejvyšší 
soutěže. Zatímco pro některé týmy 
jde o návrat na výsluní, pro některé 
je naopak postup historickým úspě-
chem. Cílem článku je pak tyto no-
váčky představit a nakouknout i tzv. 
„pod pokličku“ a co úspěchům před-
cházelo a kdo za nimi stojí.

KK PSJ JiHlAVA 
Kuželkářský klub PSJ Jihlava byl za-
ložen v roce 1997 a díky tomu patří 
vůbec k nejmladším oddílům v repub-
lice. Nutno však říci, že i přes krátkou 
historii k velmi úspěšným. Základem 
tehdy byla nová kuželna, pár býva-
lých hráčů ze Startu Jihlava a několik 
amatérů a nadšenců. Velmi dobrá prá-
ce s mládeží a nadšení přinesly brzy 
úspěchy zejména v dorosteneckých 
kategoriích. Tito dorostenci se pak po-
stupně stali základem nově rodícího 
se družstva mužů.
Poprvé do nejvyšší soutěže družstvo 
nastoupilo v sezoně 2006/07. Vrcho-
lem pak byl zisk titulu Mistra ČR v se-
zoně 2008/09. Po odchodu opor do 
zahraničí však následoval pád do dru-
hé ligy v sezoně 2012/13. Plánovaný 
návrat do nejvyšší soutěže se ihned 
nepodařil, a tak družstvo postoupilo 
až v sezoně uplynulé. Mezi nejlepší 
hráče historie patří Jan Kotyza, Robin 
Parkan a Jana Račková. Ti všichni se 
mohou pochlubit řadou národních 
i mezinárodních úspěchů. Klub je zná-
mý svou kvalitní prací s mládeží.
Současný mužský kádr zůstává oproti 
postupové sezoně beze změn. Tým se 
opírá o výkony nejlepšího hráče Dani-
ela Brauna. Základ dále tvoří Jakub 
Zdražil, Tomáš Valík, Jiří Ouhel, Vác-
lav Rychtařík a bratrské duo Partlo-
vých. Cíle týmu budou skromné, avšak 
tím hlavním je postupně se vyrovnat 
týmům ve středu tabulky a hlavně 
udržet výbornou partu. Kuželna ne-

doznala žádných podstatných změn, 
pouze bude osazena novými kuželka-
mi, což by se mohlo projevit na vyšší 
padavosti.

SKK JiČíN
Sportovní kuželkářský klub Jičín byl 
založen v roce 1949 pod názvem So-
kol, což bylo sdružení dvou nejsilněj-
ších místních kuželkářských spolků. 
Později nese název TJ a od roku 1998 
je přejmenován na současný SKK. 
Jičín byl vždy úspěšnou základnou 
zejména ženských kuželek. V padesá-
tých letech patřil Jičín mezi nejlepší 
v republice. Jeho družstva žen a do-
rostu stála na nejvyšších stupních 
v celostátních přeborech a soutěžích. 
Rovněž i družstvo mužů se probojo-
valo mezi družstva kuželkářské ligy 
a ženy, členky oddílu, mnohokráte 
reprezentovaly v mezinárodních utká-
ních a na MS. Z velkých jmen pak lze 
připomenout J. Stehlíkovou, Z. Tětha-
lovou či J. Chaloupského. Na tyto 
úspěchy pak po revoluci navazovaly 
další, především v kategoriích junio-
rek a dorostenek, což svědčí o kvalitní 
práci s mládeží. Tyto úspěchy se pro-
jevily v dlouhodobé účasti týmu žen 
v nejvyšší soutěži. 
Tým mužů se na tyto úspěchy díval 
až na výjimky tak nějak zpovzdálí. 
Milníkem byly pak devadesátá léta, 
kdy s novou čtyřdráhovou kuželnou 
dochází k postupnému vzestupu a 
účasti týmu v druhé či třetí lize. Sou-
časný postupový tým se začal rýsovat 
před třemi lety po sestupu z druhé 
ligy, kdy se změnil přístup a prostře-
dí v týmu. Ihned po návratu do dru-
hé ligy se do sestavy úspěšně začlenil 
Jan Bína, ze kterého se vyklubal lídr 
týmu. Kádr byl úspěšně doplňován, 
což se odrazilo ve výkonech a vyvr-
cholilo postupem. Tým v sestavě Bína 
Jan, Vejvara Josef, Soukup Jaroslav, 
Drábek Jiří, Bureš Roman, Beránek La-
dislav, Kaan Pavel, Vik Lukáš vybojo-

val postup hlavně svou vyrovnaností a 
soudružností. Cílem do letošního roč-
níku je sehrát důstojnou roli a bojovat 
o co nejlepší umístění. Kuželna prošla 
rekonstrukcí v roce 2010 a posledních 
změn doznala pak v roce 2013, kdy se 
zejména díky novému dopadišti a bo-
kům výrazně zvýšila padavost.  

KK SlOVAN ROSiCe
Historie kuželek v Rosicích sahá až 
do předválečného období, kdy zde 
soupeřila družstva na jednodráho-
vých kuželnách. V padesátých letech 
pak vzniká v Rosicích při Kulturním 
domě asfaltová dvoudráha, která poz-
ději prošla klasickými proměnami: 
z ručního stavění na automatické a 
z asfaltu na sadurit. V těch dobách se  
tým pohyboval především v nižších 
soutěžích. Sen místních kuželkářů 
o nové moderní čtyřdráhové kuželně 
se pak vyplnil v roce 2004, což přispě-
lo k rozmachu kuželek ve městě.
Úspěchy na sebe nenechaly dlouho če-
kat, a to zejména v kategorii doroste-
nek, kdy družstvo patřilo na počátku 
tisíciletí k nejúspěšnějším v republice. 
Rovněž družstvo mužů zaznamenalo 
značný výkonnostní růst a v současné 
době patří ke špičce v druhé nejvyšší 
soutěži. Klub je v posledních letech 
známý kvalitní prací s mládeží, což se 
odráží i v doplňování kádru.
Ženské družstvo hrálo druhou ligu od 
ročníku 2009/10. Postupně se zlepšo-
valo, avšak nejvýraznější zlom přišel 
v loňské sezoně s příchodem dvou 
reprezentantek a několikanásobných 
mistryň světa Lucie Vaverkové a Nadi 
Dobešové. Obě se vrátily po úspěš-
ném zahraničním angažmá a stávající 
tým pozvedly a směřovaly k vysněné-
mu cíli – postupu do první ligy. Cíl se 
podařilo naplnit, přičemž bonusem 
bylo rovněž vítězství v Poháru ČKA, 
které navíc zaručuje start na Poháru  

pokračování na str. 7
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Představujeme nováčky ligy 2015/16
pokračování ze str. 6

NBC a také Superpoháru ČKA (Rosice 
v něm porazily Slavii Praha — pozn. 
red). K úspěchu by měla přispět rov-
něž nová posila, další reprezentant-
ka a mistryně světa Natálie Topičová 
z Valašského Meziříčí. Zvučná jména 
v týmu Rosic svádí k vysokým cílům. 
Předností týmu by měla být zkušenost 
a vysněným, avšak ne určitě nereál-
ným cílem pak umístění „na bedně“. 
Neméně důležitou devizou týmu je 
pak skvělá parta a bouřlivé prostředí 
v Rosicích.
Ke kvalitním výkonům by měla rovněž 
přispět rekonstrukce drah, výměna 
křížů či instalace nových kuželek. Zá-
zemí v Rosicích patří k těm nejlepším 
v republice a určitě lze očekávat na 
místní kuželně spoustu kvalitních vý-
konů.

SKK ROKyCANy
Tým ze západu Čech byl dlouholetým 
účastníkem třetí ligy žen. Zlom nastal 
v sezóně 2012/13, kdy celé soutěži 
naprosto dominoval. Hned v nováč-
kovském ročníku týmu jen těsně uni-
kl postup, když se radovalo družstvo 
SKK Jičín „B“. V uplynulém ročníku 
už Rokycany zvítězily, když paradoxně 
oplatily porážku SKK Jičín „B“. Osu 
mladého celku tvoří Terezie Krákoro-
vá s Lindou Utikalovou, které doplňují 
mladé reprezentantky Denisa Pytlíko-
vá a Veronika Wohlmuthová. Kádr cel-
kově má rozhodně kvality na udržení 
se v nejvyšší soutěži.
Bližší informace bohužel nemá redak-
ce k dispozici, neboť klub na výzvy 
o spolupráci nereagoval.

S pomocí klubových informací
připravil Kamil Bednář

Úpravy STP
Výkonný výbor ČKA schválil pár úprav 
Sportovně-technických předpisů.
Hlavní změny jsou dvě. První je na-
výšení počtu náhradnických startů 
za polovinu soutěžního ročníku na 5. 
Další změna je umožnění startu hrá-
če bez registračního průkazu, pokud 
prokáže svoji totožnost občanským 
průkazem, pasem nebo řidičským prů-
kazem. Za toto hráč zaplatí správní 
poplatek ve výši 200 Kč.
Další úpravou, která vyplynula z poky-
nů MŠMT, bude snížení doby platnosti 
prohlášení o zdravotní způsobilosti na 
jeden rok.
Je možné, že se ještě objeví nějaké 
drobnosti, které vyplynuly ze seminá-
řů rozhodčích. Ty ovšem ještě musí 
projít schválením VV ČKA per rollam. 
Vzápětí vydám celé novelizované zně-
ní STP.

Hanuš Slavík
předseda STK ČKA
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Prognóza ligových soutěží 2015/16
Podobně jako v minulém roce by-
chom Vám rádi představili i kandi-
dáty na postup a na boje o záchranu 
i u ostatních ligových soutěží.

Začněme druhou ligou mužů skupi-
nou A. Vzhledem k přípravám na in-
terligu, která by měla odstartovat od 
příštího ročníku, bude letos o něco 
jednodušší zajistit si postup. Pokud 
tedy česko-slovenská soutěž opravdu 
vznikne, bude do vyšší soutěže po-
stupovat hned trojice týmů. Okruh 
celků, které o tuto poctu budou bo-
jovat, tak může být významně širší. 
Ve druhé lize si zálusk na postup výše 
bude jednoznačně dělat korunní princ 
soutěže Sadská, které postup do první 
ligy jen těsně uniká již několik let. Do 
první trojky budou jistě mířit i posíle-
né Trnovany. Dalšími týmy, které na 
medailové pozice pomýšlejí, jsou po 
loňských personálních problémech 
znovu stabilizovaný Duchcov, Kolín, 
který se přesunul po sestupu z první 
ligy do moderní poděbradské kužel-
ny, a jistě také Hořice. Vynikající jaro 
mají za sebou České Velenice. Sestup 
letos potká jen jeden tým. Tradičními 
kandidáty bojů o záchranu bývají pře-
devším nováčci, v tomto případě Lou-
čovice a Liberec, které zřejmě doplní 
pražská Konstruktiva. Pražský celek 
přes léto oslabil, a tak mu záchranář-
ské práce zřejmě dají zabrat.
Moravská skupina druhé ligy mužů 
byla na jaře poznamenána disciplinár-
ním řízením. Jeho výsledek prakticky 
diskvalifikuje Zábřeh z okruhu mož-
ných kandidátů na postup a spíše ho 
zařazuje do bojů o záchranu, kde by 
se mohl utkat s Horním Benešovem a 
oběma brněnskými rezervními celky. 
Naopak o postup výš by mohl usilovat 
druhý z nováčků, Česká Třebová. Té 
jistě napomáhá rozšířený postupový 
klíč. Postup by neměl minout Vyškov, 
který má zkušený a věkově nejvíce vy-
rovnaný kádr. Zapojit se budou chtít 

silné Rosice a i Třebíč bude jistě na 
první ligu pomýšlet. Stále velice mla-
dou sestavu mají na jaře sestoupivší 
Dačice, které budou zapracovávat 
další mladou krev, kterou je úspěšná 
dorostenecká dvojice Brtník — Holec. 
I oni mohou ambice na postup posu-
nout výš.
Hlavním favoritem třetí ligy skupiny 
A je tým Příbrami. Již léta se zlepšující 
celek na jaře těsně nezískal postupo-
vé místo, ale letos by se již radovat 
měl. Doprovodit jej může v podstatě 
kterýkoli další tým, neboť soutěž byla 
loni tak vyrovnaná, že postupujícího a 
sestupujícího od sebe dělilo pouhých 
osm bodů. Silné jistě bude do sou-
těže nově zařazené Ústí nad Labem, 
dále Dobřany či Blatná. Naopak celky 
z Karlových Varů, SKK i Slovan, budou 
spolu se Stříbrem spíše bojovat o pře-
žití.
Skupinu B opustil nejen Liberec, ale 
i Ústí nad Labem, takže hlavní slovo 
by měly mít Kosmonosy a Rychnov 
nad Kněžnou. O postup do vyšší sou-
těže ale jistě bude chtít zabojovat 
i pražský Žižkov , který však opět při-
šel o svého nejlepšího hráče, když Jo-
sef Dvořák přestoupil do prvoligového 
Slavoje. Do soutěže se zapojily i ještě 
na jaře druholigové týmy Benešova a 
Náchoda, které ale zřejmě na postup 
cílit nebudou. Hodně nevyzpytatel-
ní budou nováčci, když Trutnov loni 
vládl své divizi za pomoci navrátilců 
z Náchoda. Podobně si počínala i Čes-
ká Lípa a Tehovec, ovšem liga je od 
divize velmi odlišnou soutěží.
Třetí liga mužů skupina C byla loni, 
alespoň co do postupových bojů, sko-
ro až nudnou soutěží, když Česká Tře-
bová získala 41 ze 44 možných bodů. 
Letos to však bude mnohem otevře-
nější. Svoji sílu na jaře naznačila Hlu-
bina a Rýmařov. Cílit vysoko by jistě 
měly i Přemyslovice. Nováček ze Vsetí-
na se bude opírat o Vlastu Bělíčka a 
mohl by být štikou soutěže. Naopak 

rezerva Olomouce, Rybník či Sedlnice 
budou spíše bojovat o přežití.
Poslední skupina D by měla patřit cel-
ku z Dubňan, kterému druhá liga na 
jaře utekla jen o bod. Ten se i letos 
bude opírat o Ondřeje Ševelu a Micha-
la Kratochvílu. Silní budou jistě hráči 
Kamenice nad Lipou a pozadu by ne-
měly zůstat ani Prušánky, případně 
Ratíškovice. Naopak starosti o přežití 
bude mít i kvůli disciplinárnímu tres-
tu Přerov. Rezerva Dačic, BOPO Třebíč 
a nováčci ze Zlína a Slavonic tak mají 
do těžkých záchranných bojů zajíma-
vý náskok.

Ženské soutěže nejsou interligou 
ovlivněny, a tak z druhých lig do té 
nejvyšší budou postupovat jenom ví-
tězové. V české skupině by se mohly 
„poprat“ dva mančafty Jičína. Tradič-
ní prvoligový celek prožívá turbulentní 
sezóny, které vyústily až v letošní vzá-
jemný souboj obou týmů. Navrch by 
spíš měl mít tým „B“, který se bude 
opírat o mistryni světa Nikolu Portyšo-
vou. Družstvo je navíc posíleno o zku-
šené duo Michaela Kučerová a Ivana 
Kaanová. Favority bude chtít potrápit 
již zkušený tým Českých Budějovic.
Moravská skupina měla podobně jako 
3. KLM skupina C loni obrovského fa-
vorita v celku Rosic, které letos v prv-
ní lize mohou útočit i na titul. Pole 
se tedy otevírá pro jejich loňské pro-
následovatele. Hlavním favoritem tedy 
je Moravská Slávia Brno a spolu s ní 
Nová Bystřice. Ostatní týmy asi budou 
spíše ztrácet. Pozlobit favority by ale 
mohl tým z hanácké metropole, který 
měl velmi vydařené jaro.

Všechno jsou to ovšem pouze papíro-
vé prognózy, které mohou být násle-
dujícím zhruba půlrokem úplně roz-
metány.

Ve spolupráci s vedoucími soutěží 
připravil Lukáš Dařílek
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Zajímavé hráčské přesuny

PŘeSTuPy V ČR

Kamil Bartoš KK Hranice Æ HKK Olomouc

Naděžda Dobešová KK Slavia Praha Æ KK Slovan Rosice

Josef Dvořák SK Žižkov Praha Æ KK Slavoj Praha

Jaromír Hendrych TJ Horní Benešov Æ HKK Olomouc

Ondřej Němec KK Blansko Æ KK Moravská Slávia Brno

iva Rosendorfová TJ Sokol Brno IV Æ KK Slovan Rosice

Martin Sitta KK Zábřeh Æ HKK Olomouc

Natálie Topičová TJ Valašské Meziříčí Æ KK Slovan Rosice

PŘeSTuPy V ZAHRANiČí

Milan Blecha  FAF Hirschau Æ  SPG SKH-Post SV 1036 Wien

Jiří Němec  Aufwärts Donauperle Straubing Æ  SK Wessely Dämmt. Neunkirchen

NáVRATy Ze ZAHRANiČí

Jan Ambra  SKC Goldener Anker Kasendorf Æ TJ Elektrárny Kadaň

Tomáš Čožík  Polizei SV Wels Æ TJ Sokol Benešov

ODCHODy DO ZAHRANiČí

Olga Bučková KK Zábřeh Æ  SG Walhalla Regensburg

Pavlína Procházková TJ Sokol Husovice Æ  SPG SKH-Post SV 1036 Wien

Josef Šálek KK Hvězda Trnovany Æ  SKC Goldener Anker Kasendorf

Jan Ševela KK PSJ Jihlava Æ  KV Auerstahl

Josef Touš SKK Jeseník Æ  MKK Slovan Galanta

ladislav urban SKK Rokycany Æ  SKC Goldener Anker Kasendorf

Roman Weiss TJ Sokol Kolín Æ  SK Sparkasse Lambach

Nová sezóna již klepe na dveře, tak si 
pojďme představit nejzajímavější tu-
zemské i zahraniční přestupy.

Nejprve nakoukneme do nejsledova-
nějších kuželkářských klubů. Nutno 
podotknout, že tentokrát nedošlo 
k žádnému velkému překvapení. Mezi 
nejzajímavější jména na přestupové 
scéně se tedy řadí Igor Kovacic, který 
míří ze své rodné země do maďarské-
ho Szegedu. Dále stojí za zmínku ná-
vrat rumunského objevu z mistrovství 
světa v Maďarsku v roce 2013. Jedná 
se o Paula Cipriana Rohotina, který se 

po svém neúspěšném zahraničním an-
gažmá, vrací do Rumunska, a to sice 
do klubu CS CFR Olimpia ACB lasi. Ani 
v Rakousku se pro tentokrát neudál 
žádný hvězdný přestup, a tak mě těší, 
že mezi nejzajímavější přestupy mů-
žeme zařadit především naše hráče. 
Na obhajobě titulu loňského mistra 
se v Neunkirchenu bude podílet další 
český hráč Jirka Němec, který vytvoří 
velmi silné duo s Radkem Holakov-
ským. Naopak přiblížit se medailovým 
příčkám bude chtít Milan Blecha, kte-
rý v týmu SPG Post Vídeň, nahradí 
Slováka Libora Čecha.

Výkonný výbor ČKA
Na červnové Výkonné radě ČKA zazněl 
souhrn změn, ke kterým došlo za po-
slední rok ve složení Výkonného vý-
boru ČKA. Předsedou Komise rozhod-
čích je po Alžbětě Harcové nyní Lukáš 
Hlavinka, Ekonomickou komisi po od-
stoupení Petra Vrubela povede Naďa 
Dobešová a pozici předsedy Komise 
mládeže bude zastávat Petr Bína, kte-
rý vystřídá Zdeňka Jaroše.
Zbývající část VV zůstává beze změn. 
Složení i kontakty na členy VV na-
leznete na webových stránkách ČKA. 
Mandát současného VV vznikl 1. čer-
vence 2013 a vyprší na konci června 
2017.
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Kuželny od Aše po Žirovnici
i letos se na kuželkářské mapě obje-
vily nebo ještě objeví zcela nové nebo 
rekonstruované kuželny.

TJ JiSKRA AŠ
Zbrusu nová kuželna postupně roste 
na západu Čech v Aši. Podzimní část 
soutěže odehraje tamní klub na drá-
hách soupeřů, neboť v současné době 
probíhá výstavba nové čtyřdráhové 
kuželny. Investorem je město Aš a ku-
želna bude součástí městské sportov-
ní haly. Finanční prostředky na stavbu 
byly uvolněny z městského rozpočtu 
a náklady dosáhnou 14 milionů Kč. 
Technologii dodá firma J&R Digi-
tal. „Stavba byla zahájena v květnu 
2015 a předpokládané ukončení je 
v říjnu 2015,“ dodává Martina Pospí-
šilová z místního klubu.

KK MORAVSKá SláViA BRNO
„Rozhodnutí o totální rekonstrukci 
kuželny Moravské Slávie Brno padlo 
již v dubnu 2014 na valné hromadě 
klubu. Na podzim byli osloveni doda-
vatelé a začali jsme pracovat s jejich 
nabídkami,“ vysvětluje Jan Bernatík, 
předseda KK MS Brno.
Paradoxně nejtěžší na celé rekon-
strukci bylo pro brněnské kuželkáře 
rozhodnutí o výběru dodavatele. Jed-
nání s nimi, precizace nabídek, vyhod-
nocování všech aspektů bylo časově 

hodně náročné a složité. Finální volba 
padla nakonec na firmu J&R Digital. 
Důležité bylo, aby rekonstrukce pro-
běhla co nejdříve a mohlo se na no-
vých dráhách začít brzy trénovat, a 
to se beze zbytku podařilo. Přípravné 
práce dodavatele začaly již v květnu, 
kdy se zvedalo dopadiště, protože 
bylo rozhodnuto nevybourávat staré 
betony, ale nové dráhy postavit na ty 
staré.
„Samotná montáž nových drah byla 
provedena v rekordně krátké době, a 
tak jsme v podstatě v půli června byli 
hotovi. Práce probíhaly podle smlou-
vy a spolupráce s dodavatelem fun-
govala na jedničku,“ popisuje průběh 
rekonstrukce předseda brněnského 
klubu. Kromě automatů, které zůstaly, 
je všechno nové, včetně elektroniky. 
Kuželna má kolaudaci ve skupině A. 
„Chtěli jsme se také trochu odlišit, a 
tak máme novou čelní stěnu s foto-
tapetou — všem se moc líbí, přijeďte 
se podívat,“ zve Jan Bernatík na nově 
zrekonstruovanou kuželnu do Brna.

KK SlOVAN ROSiCe
V jihomoravských Rosicích přes léto 
dosavadní lité dráhy nahradily seg-
menty od firmy Pro-Tec. Vyměněny 
byly i desky a kříže pod kuželkami a 
byly instalovány nové odrazové gumy 
v prostoru kuželek. Hrací materiál byl  

také vyměněn, když dosavadní kužel-
ky s dřevěným jádrem nahradily opět 
plastové Vollmer Tornádo plus. Pro-
běhla i oprava šaten a sprch. Většina 
prací byla provedena svépomocí členy 
klubu. „Finančně se na moderniza-
ci podílel Jihomoravský kraj, město 
Rosice a KK Slovan Rosice,“ dodává 
předseda klubu Pavel Mecerod.

KK SlAVOJ ŽiROVNiCe
Poměrně unikátní projekt vyvrcholil 
v těchto dnech v Žirovnici. Do prosto-
ru původní dvoudráhy byla instalová-
na čtyřdráha.
„Problém rekonstrukce spočíval 
v tom, že se do stávající místnosti 
vejdou čtyři dráhy, ale už nezbývá 
místo na dva vraceče koulí a dva 
stojany na koule. Tento problém jsme 
vyřešili tak, že jsme zvedli podlahu 
asi o 30 cm a koule se budou vracet 
pod podlahou. Za hracím prostorem 
hráčů bude malý elektromechanický 
výtah a stojan na koule, kde se bu-
dou řadit koule ve dvou řadách, čímž 
se stojan zkrátí na polovinu,“ uvádí 
se na klubovém webu.
Rekonstrukci kuželny provedla firma 
SCI s.r.o. z Vyskytné nad Jihlavou, 
technologie Vollmer. Kompletní fi-
nanční náklady ve výši 2 miliony Kč 
hradilo město Žirovnice. Akce probí-
hala od poloviny letošního dubna do 
konce srpna.

pokračování na str. 11

Práce na rekonstrukci drah v Rosicích

Čtyřdráhová kuželna Moravské Slávie Brno prošla zdařilou rekonstrukcí
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Kuželny od Aše po Žirovnici
pokračování ze str. 10

Poděkování žirovnických kuželkářů  
patří hlavně městu Žirovnice a všem 
subdodavatelům provádějícím jednot-
livé práce a v neposlední řadě členům 
kuželkářského oddílu KK Slavoj Žirov-
nice, kteří odvedli velký kus práce a 
přispěli ke zdárnému dokončení. Pod-
le žirovnických však největší dík patří 
především členu výboru klubu, panu 
Jiřímu Tučkovi, který celou rekon-
strukci plánoval a řídil, a bez kterého 
by asi rekonstrukce vůbec neproběhla. 
Slavnostní otevření je plánováno na 
11. 9. 2015 za účasti zástupců města 
a čelních představitelů Kuželkářského 
svazu kraje Vysočina a zástupců dru-
žebního města Trstená ze Slovenska.

Větší či menší rekonstrukce, opravy 
a údržba proběhly i na dalších kužel-
nách. Například ve Vlašimi kompletně 
rekonstruovali kuželnu (desky, nové 
stavěče, elektronika), v Hradci Králo-
vé opravili kříže pod kuželkami. Nové 
sociální zařízení mají v Nové Pace a na 
nové rozběžiště a segmentové dráhy 
se mohou kuželkáři těšit na kuželně 
Cháb Jihlava. Nové automaty mají 
v Bohumíně, Chvalíkovicích, Michál-
kovicích, Kostelci nad Černými Lesy 
nebo v Trutnově. Menší rekonstrukce 
proběhly také v Rokycanech, Spoři-

cích, v Praze na Meteoru a na Kon-
struktivě.
Uvidíme, jak v následujících letech 
ovlivní rekonstrukce dalších kuželen 
také skutečnost, že (už) za tři roky, 
od soutěžního ročníku 2018/19, bude 
v 1. KL mužů a žen povinná kuželna 
se segmentovými deskami. Situace se 
každým rokem mění k lepšímu. Sadu-
rit už není na Moravské Slávii v Brně, 
Slavia Praha a Slavoj Praha už nehrají 
v Edenu ale na segmentech na Žižkově 
a Rosice už mají také nově segmento-
vé dráhy místo litých. Klasický sadurit 
tak už je ze současných prvoligových 
kuželen pouze ve Vrchlabí a v Duchco-
vě. Podle vyjádření Technické komise 
ČKA však požadavku na segmentové 
dráhy nevyhovuje například také ku-
želna ve Valašském Meziříčí. 
V rámci aktuálně druholigových ku-
želen už je to o něco horší, zejména 
v Čechách. Segmenty nemají napří-
klad v Ústí nad Labem (Trnovany), 
Bohušovicích, Táboře a v případě žen-
ských družstev by se to mohlo týkat 
třeba Kutné Hory, Lokomotivy České 
Budějovice nebo Kosmonos (Neratovi-
ce). Třebíči, pokud by za tři roky hrála 
první ligu, už díky loňské rekonstrukci 
a novým drahám problém nevznikne.

Štěpán Koblížek (s využitím informa-
cí klubů a Technické komise ČKA)

Slavnostní otevření čtyřdráhové kuželny v Žirovnici je naplánováno na 11. září 

Semináře rozhodčích
O víkendu 5. a 6. září 2015 se usku-
tečnily v Praze a v Blansku semináře 
ligových rozhodčích a školení nových 
rozhodčích 2. třídy.

Závěry ze semináře (hlavní body):

1. V novele STP se projeví:
• ustrojení hráčů při nástupu — netr-

vat na tom, že všichni musí být buď 
v teplákové soupravě nebo v dresu, 
možná je kombinace obojího vzhle-
dem k tomu, že někteří již budou 
při nástupu připravení ke hře, po-
dobně při závěrečném nástupu

• rozhodčí musí mít dovršen věk 18 
let

2. Závěry ze seminářů:
• ustrojení hráčů na MČR jednotliv-

ců: dres mateřského klubu, tedy ne 
zahraničního klubu, příp. dres bez 
označení

• opotřebená koule natolik, že nelze 
ověřit číslo koule (dle pasu) — roz-
hodčí je oprávněn nepřipustit hru 
hráče s touto koulí

• upřesnění postupu rozhodčího při 
startu hráče na občanský průkaz, 
cestovní pas či řidičský průkaz

• povinnost rozhodčích kontrolovat 
na vrcholných soutěžích jednotliv-
ců oprávněnost osob vstupujících 
do prostoru za hráče, tj. registrační 
průkaz

• stanoven postup rozhodčího v pří-
padě, že koule přeskakuje fotobuň-
ku ASK a není tak registrován usku-
tečněný hod

• označení počátečního místa roz-
běhu hráče — výhradně pomůcky 
připevnitelné, ale bez následků od-
stranitelné z prostoru rozběžiště, tj. 
např. lepicí pásky, náplasti, nikoliv 
např. pivní tácky či lahvové uzávěry

• start hráče se sluchátky v uších — 
není možné připustit (není schopný 
registrovat pokyny rozhodčího)

Lukáš Hlavinka
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rozhodčí

Kuli blahopřeje
ivo Blaževič (TJ Lokomotiva Liberec), 
dlouholetý ligový hráč a reprezentant, 
držitel titulu mistr světa z roku 1968 
a bývalý úspěšný reprezentační trenér 
mužů, oslaví v září 75 let.

Hana Barborová, členka TJ Sparta 
Kutná Hora, hráčka, trenérka, rozhod-
čí, funkcionářka klubu a krajského 
svazu oslavila v září polokulaté naro-
zeniny.

Václav Koplík, člen SK Baník Ratíško-
vice, dlouholetý ligový rozhodčí, oslaví 
tento měsíc jubilejní 70. narozeniny.

lucie Vaverková z KK Slovan Rosice, 
mnohonásobná česká reprezentantka, 
oslaví v měsíci září kulaté narozeniny.

Vlasta endrštová, bývalá reprezen-
tační trenérka a členka výboru Sokola 
Duchcov oslavila v červnu kulaté na-
rozeniny.

Jaroslav Harca, předseda okresní-
ho svazu Hodonín a předseda SKK 
Dubňany, oslavil v červnu kulaté pa-
desáté narozeniny.

Rozhodčích je nedostatek
Před časem došlo ke změně na postu 
předsedy Komise rozhodčích ČKA, 
když Alžbětu Harcovou nahradil lu-
káš Hlavinka. Před startem nového 
ročníku jsme ho požádali o rozhovor.

lukáš Hlavinka
předseda Komise rozhodčích

Co je aktuálně největší prioritou Ko-
mise rozhodčích?
Priorit pro právě začínající sezonu má 
komise několik. Tím zřejmě největším 
problémem, který bylo třeba urgentně 
řešit, byla nejednotnost a neúplnost 
dvou paralelně vedených databází roz-
hodčích. V současnosti na tom stále 
ještě pracujeme. Seznam rozhodčích 
nám výrazně zeštíhlí, na druhou stra-
nu bude aktuální. Bude jej však tře-
ba průběžně udržovat. Dále aktuálně 
poměrně citelně vnímáme nedostatek 
rozhodčích, zvláště v některých regio-
nech, což komplikuje delegace na ligo-
vá utkání. Snažíme se tak individuálně 
jednat s kluby, aby nám pomohly řady 
rozhodčích opět rozšířit. Také proto 
jsme se rozhodli uspořádat školení 
nových rozhodčích na dvou místech, 
aby to měli zájemci blíže.

Jak hodnotíš kvalitu rozhodčích, po-
kud to vůbec lze objektivně měřit, 
a jakou váhu přikládáš například 

hodnocení rozhodčích jednotlivými 
družstvy? Nebo chceš spíše osobně 
navštěvovat mistrovská utkání a sou-
těže, abys viděl rozhodčí „v akci“?
Kvalitu rozhodčích samozřejmě objek-
tivně změřit nelze. Na druhou stranu 
mnohdy již po pár minutách utkání se 
dá poznat, jestli rozhodčí řádně plní 
to, co se od něj očekává. Hodnocení 
rozhodčích od družstev se nám příliš 
nedostává. Pokud nenastane nějaký 
problém, většinou nikdo nemá potře-
bu činnost rozhodčího hodnotit. Roz-
hodčí bychom skutečně raději hodno-
tili osobně. V souvislosti s tím také 
letos plánujeme zvýšit počet rozhod-
čích 1. třídy, protože tento institut má 
podle mě právě největší smysl v tom, 
že označí rozhodčí, kteří mají zájem a 
odvádí kvalitní práci.

Jaké vidíš možnosti pro udržení či 
zvýšení kvality rozhodčích?
Podle mého názoru je potřeba vzbudit 
zájem mladší generace, která je napří-
klad přístupnější novým technologiím. 
Bohužel mladí rozhodčí zase mají lec-
kdy problém s respektem starších hrá-
čů. Sám jsem s tím několikrát bojoval, 
ligová utkání jsem rozhodoval už v 18 
letech. Na druhou stranu toho teď 
rozhodně nelituji.

Velice kladně lze hodnotit fakt, že 
naši rozhodčí jsou nasazováni na me-
zinárodní soutěže, včetně MS. Chys-
táš se Ty sám udělat si licenci pro 
funkci mezinárodního rozhodčího?
Nechystám. Dorozumívacím jazykem 
při mezinárodních soutěžích je totiž 
němčina a já němčinou nevládnu. 
Samozřejmě zájemce o mezinárodní 
licenci budu podporovat, ale obávám 
se, že jich bude čím dál méně. Moje 
generace už se totiž němčinu učila 
maximálně jako druhý jazyk.

Děkuji za rozhovor!
-ŠK-


