
Na úvod extraligy  GC 85 Rakovník bezpečně třetí ! 
 

Po zisku bronzových medailí v loňské sezóně si chtěli rakovničtí hráči získat co nejlepší pozici 
pro jarní boje s vrcholem na Mistrovství ČR 2013, které se uskuteční rovněž v Rakovníku. Domácí 
prostředí tomu výrazně nahrávalo. 

Sestavu určil kapitán Staněk následující: Michal Šlapák, Ondřej Škaloud, Zdeněk Andr, Jaroslav 
Řehák, Stanislav Staněk a náhradník David Christou. A první okruh naznačil, že je možné bojovat 
o prvenství s oběma favorizovanými týmy SK Tempo Praha a MGC Olomouc. Celá pětice zahrála 
vyrovnaně s celkovým součtem 144 úderů. Výkon to byl na druhé místo, jeden úder za SK Tempo 
Praha (143 úderů), ale čtyři před MGC Olomouc (148 úderů). Další týmy už měly výraznější ztrátu. 
Nejlepší z nich na čtvrtém místě byl MGC Jedovnice se 154 údery, pátý 1. DGC Bystřice pod 
Hostýnem (155 úderů), šestý nováček ME Blansko (162 úderů), sedmý MGC Hradečtí Orli (169 úderů) 
a poslední slovenský tým ŠK Adara 2000 Trnava (170 úderů). 

Druhý okruh v podání rakovnických borců už tak dobrý nebyl. Rozjezd prvních třech hráčů se 
povedl, ovšem Řehák se Staňkem vyloženě propadli. Výkon 152 úderů byl sice třetí ze všech družstev, 
ale na Tempo i Olomouc to znamenalo ztrátu. Tempo s Olomoucí se dělilo o vedení (292 úderů), 
Rakovník ztrácel na třetím místě čtyři údery (296 úderů). Ztráta zbylých týmů narostla, takže bylo 
zřejmé, že medailisté vzejdou z trojice Tempo, Olomouc, Rakovník. Čtvrtý zůstával překvapivě MGC 
Jedovnice (308 úderů) před 1. DGC Bystřice pod Hostýnem (311 úderů), šesté bylo ME Blansko (317 
úderů), sedmý Hradec Králové (328 úderů) a poslední zůstala Trnava (332 úderů).   

Poslední okruh opět vynikajícím způsobem rozjeli Šlapák se Škaloudem (oba 27 úderů), Andr se 
však nepřipojil (31), Řehák opět propadl (35). Staněk naštěstí navázal na první dvojici. Celkově 
zahraných 148 úderů byl dobrý výkon, ale na nejlepší dvojici to nestačilo. Fantasticky hráli poslední 
okruh hráči MGC Olomouc (138 úderů) a to je vyneslo o 9 úderů do čela před SK Tempo Praha (okruh 
za 147 úderů). GC 85 Rakovník byl třetí se ztrátou 5 úderů na pražské Tempo. Tým na čtvrtém místě, 
kterým se nakonec stal 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, ztratil na Rakovník plných 21 úderů. Páté 
Jedovnice, šesté Blansko a zejména sedmý Hradec Králové a poslední Trnava už byly za vedoucí trojicí 
doslova o parník. 

Svou soutěž zahájila i družstva ženská a juniorská. Počet družstev se výrazně snížil, což je 
u mládeže obzvlášť alarmující. Dříve hrálo až pět týmů juniorů, nyní jsou jen tři z oddílů, kde s mládeží 
pracují, to je 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, MGC Olomouc a MGC Hradečtí Orli. Souboj Bystřice 
pod Hostýnem a Olomouce byl velmi zajímavý a hodně těsný. Po prvních dvou kolech vedli hráči 
Olomouce o jediný úder, aby po je po třetím okruhu přespurtovali junioři Bystřice. Hradecké mládí na 
oba týmy nestačilo. Mezi ženami zbyly jen týmy 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a MGC 90 Brno. Tady 
vedlo po dvou okruzích o dva údery Brno, ale vítězem se stala Bystřice, která zahrála v posledním 
okruhu o čtyři údery lépe.   

 
 
 
 
 

I. kolo extraligy – Rakovník (beton) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 9 430

2. SK Tempo Praha 7 439

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 6 444

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 5 465

5. MGC Jedovnice 4 474

6. ME Blansko 3 478

7. MGC Hradečtí Orli 2 490

8. ŠK Adara 2000 Trnava (SK) 1 499



5. Grand Prix Rakovník 
 

Podzimní Grand Prix přilákala do Rakovníka 70 hráčů a 13 hráček. Rakovnických bylo jen 10 ve 
třech kategoriích a navíc jen mužského pohlaví, tedy žádná žena ze dvou hrajících v klubu. 

V prestižní absolutní kategorii mužů rakovničtí hráči výrazně zabodovali, ovšem ti, od kterých se 
to vůbec nečekalo. Tou nejvýraznější postavou rakovnického klubu se stal čtrnáctiletý Ondřej Škaloud. 
Nejen, že výrazně pomohl družstvu, ale také se prosadil v soutěžích jednotlivců. Jeho výkon 82 úderů 
na tři okruhy dokázali zopakovat další dva hráči, Michal Říha z SK Tempo Praha a Marek Smejkal 
z MGC Olomouc. O absolutním vítězi a navíc vítězi ve věkové mužské kategorii musel rozhodnout 
rozstřel uvedené trojice. Na Ondrovi byla znát nervozita z možného superúspěchu a také podle toho 
úder na dráze č. 1 vypadal. Míčku nedal žádnou šanci skončit v jamce, kdežto soupeři zaskórovali. I tak 
je třetí místo pro tak mladého hráče obrovským úspěchem. Zbylá dvojice esujíc postoupila na dráhu č. 
4, která rozhodla o vítězi. Šťastnější, ne lepší, byl Michal Říha z Tempa Praha. Tím druhým 
překvapením byl Michal Šlapák, který zahrál jen o dva údery hůř než Ondřej Škaloud, což ho vyneslo 
na pátou příčku. Od ostatních to byl maximálně průměrný výsledek, od některých výsledek 
podprůměrný.  

V absolutní kategorii žen se prosadily hráčky MGC 90 Brno Tietzová s Nakládalovou před 
čtveřicí z Bystřice pod Hostýnem. Tietzová s Nakládalovou zahrály pod hranicí špičkové kvality, tj. 90 
úderů na 3 okruhy. 

Ve věkových kategoriích bral samozřejmě pohár za 1. místo Ondřej Škaloud mezi žáky. Druhého 
Rouse z Hradce Králové porazil o 22 úderů. Nejblíž k dalšímu poháru za umístění na stupních vítězů 
měl Zdeněk Andr mezi seniory. Jeho výkonu náleželo 3. místo, ovšem stejného čísla dosáhli i Vítek 
z Olomouce a Pokorný z Tempa Praha. Andr nezvládl první překážku jako Škaloud a protože stejně 
dopadl i Pokorný, třetí místo připadlo olomouckému Vítkovi. Vítězem se stal, také v rozstřelu, Jan 
Metyš z MGC Olomouc. Šlapáka z bronzového stupínku mezi muži odsunul až mimořádný finiš Macha 
z Olomouce. 

Zajímavostí turnaje je, že se ve věkových kategoriích prosadili hráči moravských klubů. 
Z celkem devíti kategorií Moraváci zvítězili v šesti a jen v kategorii mužů, žáků a seniorek se to 
podařilo hráčům českých klubů.  

 
 
Absolutní pořadí mužů (70 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Říha [M] (Tempo Pha) - 82 úderů              
 2. Smejkal [M] (Olomouc) - 82    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 
 3. Škaloud O. [ZA] (Rakovník) - 82    “  1. Říha (Tempo Pha) - 82 úderů 
 4. Macho [M] (Olomouc) - 83    “       
 5. Šlapák  [M] (Rakovník) - 84    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  
 6. Molnár K. jun. [M] (Tempo Pha) - 84    “  1. Tietzová (Brno 90) - 84 úderů 
 7. Lipmann [M] (Tempo Pha) - 84    “       
 8. Straško [M] (Olomouc) - 84    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 
 9. Gerža P. [J] (Olomouc) - 85    “ 1. Metyš (Olomouc) - 88 úderů 
 10. Dvořák [M] (Bystř. p. H.) - 86    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více):  (4 okruhy) 
 16. Vosmík [M] (Rakovník) - 90    “   1. Karásek (Šternberk) - 90 úderů 
 22. Andr [S] (Rakovník) - 91    “       
 25. Christou [M] (Rakovník) - 92    “   Seniorky (46 a více):  (4 okruhy) 
 28. Staněk S. [M] (Rakovník) - 92    “ 1. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 97 úderů  

 35. Souček [S] (Rakovník) - 94    “  
 37. Řehák [S] (Rakovník) - 95    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 
 56. Vitner V. [S] (Rakovník) - 99    “  1. Gerža P. (Olomouc) - 85 úderů 
 64. Kropáček [S] (Rakovník) - 103    “ 
         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 
  Absolutní pořadí žen (13 hráček): (4 okruhy) 1. Jandová (Bystřice p. H.) - 91 úderů 
 1. Tietzová [Z] (Brno 90) - 84 úderů   
 2. Nakládalová [Z] (Brno 90) - 88    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 
 3. Jandová [JU] (Bystř. p. H.) - 91    “  1. Škaloud O. (Rakovník) - 82 úderů 
          
         Žákyně (15 a méně): 
        1. Doleželová A. (Bystřice p. H.) - 95 úderů 
              

 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 


