
GC 85 Rakovník po roce opět bronzový, oslabení senioři bronzoví ! 
 

Mistrovství ČR na Moravě znamená vždy problémy se sestavou rakovnického týmu a bylo tomu 
tak i po oznámení, že se 34. Mistrovství ČR uskuteční v Olomouci. Postupně odřekli David Christu, 
Milan Souček a nakonec i Petr Vosmík. Takže šestici s náhradníkem vytvořili Ondřej Škaloud, Michal 
Šlapák, Václav Vitner, Zdeněk Andr, Jaroslav Řehák, Stanislav Staněk a náhradník Milan Bláha. 

První okruh naznačil, že to slavné mistrovství nebude. Výkon 145 úderů na eternitu sice stačil na 
čtvrté místo, ale ztráta na vedoucí dvojici MGC Olomouc a SK Tempo Praha byla 12 úderů. O to větší 
překvapení z pohledu Rakovníka přinesl filcový druhý okruh. 193 úderů obsahovalo i jeden výkon přes 
40, ale byl ze všech filcových okruhů nejlepší a vynesl GC 85 Rakovník na druhé místo za MGC 
Olomouc, kteří byli v kole jen o jeden úder horší.. SK Tempo Praha kleslo na čtvrté místo, když ztratilo 
na filcu na Rakovník neskutečných 28 úderů. Třetí Hradečtí Orli ztráceli na Rakovník jen šest úderů. 
Poslední okruh prvního hracího dne na eternitu rakovničtí golfisté byli jen o dva údery lepší než v kole 
prvním, přesto druhou příčku udrželi. Ztráta na první MGC Olomouc narostla na celých 26 úderů, 
náskok na třetí Hradecké Orli se ztenčil na dva údery, na čtvrtý 1. DGC Bystřice pod Hostýnem pak 12 
úderů. Na pátém místě si s jistě neklidným spaním usadilo SK Tempo Praha se ztrátou na čtvrtou 
Bystřici 3 údery. 

Druhý a poslední den extraligového finále se srovnal do očekávané podoby. Rakovničtí borci 
ztráceli čím dál tím více půdu pod nohama, o čemž svědčí první filcový okruh. Ostatní týmy se přeci 
jenom vzchopily, takže výkon Rakovníka 202 úderů byl podle očekávání nejhorší. Také znamenal 
pokles na dělené třetí místo s Hradeckými Orli. Na druhé místo se vyšvihlo Tempo o jeden úder před 
uvedenou dvojici. Naopak Olomouc měla na Tempo náskok už 33 úderů. Poslední eternitový okruh už 
byl pro Rakovník katastrofální (153 úderů) a zajistil sešup na poslední, páté místo, o dva údery za 
Bystřici pod Hostýnem. Vedoucí Olomouc si vybudovala nedostižný náskok 41 úderů na Tempo Praha, 
které stíhal tým z Hradce Králové. V tomto okruhu se týmy srovnaly do konečné podoby finále, 
poslední filc už nic nezměnil, jen potvrdil bídu rakovnických výkonů. Filc za 219 úderů byl hodně 
špatný a poslední místo nekompromisně ztvrdil. Ztráta na čtvrtou Bystřici narostla na čtrnáct úderů. 
Třetí skončil tým Hradeckých Orlů, o 13 úderů za druhým Tempem. Suverénní byli hráči Olomouce. 

Celkově se v tabulce nic nezměnilo, medailové pozice zůstaly zachovány. Zlato pro SK Tempo 
Praha, stříbro pro MGC Olomouc a bronz pro GC 85 Rakovník. Čtvrtý skončil 1. DGC Bystřice pod 
Hostýnem, pátým týmem byly MGC Hradečtí Orli. Sestupující MGC 90 Brno nahradí další 
jihomoravský tým ME Blansko. Pro udržení extraligy v Jedovnici, v podobě MGC Jedovnice, se museli 
snažit hlavně funkcionáři. Vzhledem k odmítnutí extraligové účasti TJ MG Cheb se to podařilo. 

To u seniorů se projevilo oslabení týmu výrazněji. Sestava Václav Vitner, Zdeněk Andr, Jaroslav 
Řehák a náhradník Milan Bláha se horko těžko držela v dosahu seniorů MGC Hradečtí Orli a MGC 
Olomouc, dvou v daném momentě nejsilnějších družstev. Po prvním hracím dnu ztráceli rakovničtí 
golfisté na první Olomouc 13 úderů a na druhý Hradec jen čtyři. Mimo hru o medaile se ocitli senioři 
MGC Jedovnice, kteří obrovskou ztrátu po prvních dvou okruzích nedohnali, naopak na konci byla ještě 
větší. Druhý den už rakovničtí senioři na vedoucí dvojici nestačili a usadili se tak bez problémů na 
bronzovém stupínku. Olomouc ve čtvrtém okruhu výrazně klopýtla a ztrácela po čtyřech okruzích na 
seniory z Hradce Králové už 11 úderů. Přes veškerou snahu se olomouckým hráčům nepodařilo 
Hradecké Orli překonat, jen snížit ztrátu na konečné 2 údery. 

V druhé sezóně dlouhodobé soutěže žen zvítězilo ve finále družstvo MGC 90 Brno, ale výsledek 
stačil pouze na druhé místo celkově. Vítězkám a potencionálním účastnicím Europacupu v Portugalsku 
z Bystřice pod Hostýnem druhé místo ve finále v pohodě stačilo. Domácí ženy nestačily na soupeřky 
v průběhu celé sezóny a finále na tom nic nezměnilo. Ve finále juniorské extraligy byli nejlepší mladíci 
z Olomouce, přesto celkově nejlepší byli junioři 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. 

 

Finále extraligy Olomouc Konečný stav extraligy (ročník 2011 – 2012)  

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 10 968

2. SK Tempo Praha 8 1002

3. MGC Hradečtí Orli 6 1015

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 4 1044

5. GOLFCLUB 85 Rakovník 2 1055

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 50,5 2886

2. MGC Olomouc 42,5 2910

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 31 3062

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 26,5 3056

5. MGC Hradečtí Orli 24 3067

6. MGC Jedovnice 17 2062

7. MGC 90 Brno 16 2060

8. ŠK Adara 2000 Trnava (SK) 7,5 2110



Rakovník má jedno zlato a dvě stříbra z věkových kategoriích! 
 

Po dvou hracích dnech a šesti odehraných okruzích byli vyhlášeni Mistři České republiky 
v soutěžích družstev, v jednotlivých věkových kategoriích a také určena finálová dvaatřicítka mužů a 
šestnáctka žen. U žen byla šestnáctka jasně, u mužů musela do rozstřelu pětice s výkonem 174 úderů o 
jedno postupové místo. Tím šťastným byl Doležálek z ME Blansko. Rakovník měl mezi muži čtyři 
zástupce. Nejlepší výkon po šesti okruzích 157 úderů zahrál Staněk a další čtyři hráči. Čtyři muži se tak 
museli utkat o titul a medaile. Vozár z Tempa Praha esem rozhodl o svém titulu, Staněk dvojkou o 
stříbrné medaili. Rozstřel musel podstoupit v boji o titul seniorského mistra také Andr. S filcovým 
specialistou Hybnerem z Děkanky Praha však prohrál hned na první překážce. Oproti loňským čtyřem 
titulům tak získal GC 85 Rakovník letos jen jeden. Obhájil ho v kategorii žáků Ondřej Škaloud 

Čtveřice mužů postupovala do K. O. z 2. místa Staněk, z 10. Andr, z 19. Škaloud a z 27. Řehák. 
První kolo se poměrně vydařilo vzhledem k postupu trojice rakovnických hráčů, Staněk se jasně poradil 
s Jiřím Bednářem z MGC 90 Brno, Andr také jasně s Kamilem Rousem z Hradce Králové a Ondřej 
Škaloud překvapil vyřazením Stančíka z MGC Olomouc. Pouze Řehák podlehl domácímu Marku 
Smejkalovi, ovšem po tuhém boji až na dodatečné překážce. Druhé kolo znamenalo stopku pro Ondřeje 
Škalouda, kterému vynikajícím výkonem nedal čuchnout ve skvělé formě hrající Radek Doležel starší 
z Holešova. Androvi stopku vystavil Ivan Macho hájící barvy německé Bochumi po opravdu tuhém boji 
na sedmé překážce dodatečného rozřazování. Jen Staněk si poradil s přehledem s mladým Martinem 
Skoupým z Blanska. Ve čtvrtfinále se mu podařilo Andra pomstít, když porazil Macha. V semifinále 
bohužel narazil na rozjetého Radka Doležela staršího, který ho také výrazně porazil. V boji o 
bronzovou medaili viditelně zklamaný Staněk prohrál s Pavlem Geržou z MGC Olomouc. Finále svedlo 
k sobě hráče postupující ze 4. místa (Josef Vozár – Tempo Praha) a  30. místa (Radek Doležel st. – 
Holešov). Na obou hráčích byla znát velká nervozita, šťastnější byl nakonec holešovský hráč. 

Mezi ženami se prosadilo mládí, reprezentované Lucií Pavelkovou z Bystřice pod Hostýnem, 
která porazila Evu Libigerovou z Tempa Praha. V boji o bronz pak nestačila další juniorka Ema 
Blažková z MGC Olomouc na zkušenou ženu Petru Kouřilovou z Bystřice pod Hostýnem. 

 

Jednotlivci 

Absolutní kategorie 
 Pořadí mužů [91 úč.]:   Pořadí žen [22 úč.]:  

 1. Doležel R. sen. (Holešov)    1. Pavelková (Bystř. p. H.)    
 2. Vozár (Tempo Pha)    2. Libigerová (Tempo Pha)    
 3. Gerža P. (Olomouc)     3. Kouřilová (Bystř. p. H.)    
     

Věkové kategorie 
  

  Muži (20 – 45 let) [34 úč.] (6 okruhů)  Ženy (20 – 45 let) [8 úč.] (6 okruhů)  
 1. Vozár  (Tempo Pha) - 157 úderů 1. Nakládalová (Brno 90) - 164 úderů 
 2. Staněk S. (Rakovník) - 157    “  2. Tietzová (Brno 90) - 169    “ 
 3. Straško (Olomouc) - 157    “  3. Handlová (Brno 90) - 173    “ 
  - - - - - - - - - -           
 31. Šlapák (Rakovník) - 197    “  Seniorky (46 let a více) [10 úč.] (6 okruhů) 
       1. Hirschmannová (Cheb) - 177 úderů  
  Senioři (46 – 58 let) [25 úč.]  (6 okruhů) 2. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 184    “ 
 1. Hybner (Děkanka P) - 163 úderů 3. Dočkalová D. (Fr. Lázně) - 196    “ 
 2. Andr (Rakovník) - 163    “       
 3. Vančura (Hr. Králové) - 164    “  Juniorky (16 – 19 let) [3 úč.] (6 okruhů) 
  - - - - - - - - - -     1. Jandová (Bystř. p. H.) - 168 úderů 
 7. Řehák (Rakovník) - 168    “ 2. Blažková (Olomouc) - 181    “ 
 18. Vitner V. (Rakovník) - 201    “ 3. Pavelková (Bystř. p. H.) - 185    “ 
 21. Bláha (Rakovník) - 205    “       
        Žákyně (do 15 let) [1 úč.] (6 okruhů) 
  Senioři II (59 let a více) [18 úč.]  (6 okruhů) 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 187 úderů 
 1. Švihel L. (Olomouc) - 164 úderů       
 2. Hála J. (Fr. Lázně) - 174    “       
 3. Bireš (Fr. Lázně) - 174    “ 
             
  Junioři (16 – 19 let) [9 úč.] (6 okruhů)   Žáci (do 15 let) [5 úč.] (6 okruhů) 
 1. Gerža P. (Olomouc) - 157 úderů 1. Škaloud O. (Rakovník) - 166 úderů 
 2. Staněk J. (Olomouc) - 166    “ 2. Toman J. (Kopřivnice) - 184    “ 
 3. Doležálek (Blansko) - 174    “ 3. Rous A. (Hr. Králové) - 195    “ 
    


