
GC 85 Rakovník dosáhl stříbro, senioři bez ztráty květinky zlatí ! 
 

Ve finále byla pro čtveřici týmů jedna jistota. Mistrovský titul pro MGC Olomouc. O stříbro, bronz 

a bramboru si to rozdala trojice GC 85 Rakovník, SK Tempo Praha a MGC Hradečtí Orli. Nejlepší výchozí pozici 

měl Rakovník, který byl druhý. Sice jen díky lepší úderové bilanci s Tempem. Hradec ztrácel jen dva body. 

Rakovnický tým byl sestaven z nejlepších hráčů dlouhodobé soutěže, tedy Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, 

Ondřej Škaloud, Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník David Christou. A ti se také hned 

v prvním okruhu představili fantastickým výkonem na betonovém hřišti. Výsledný součet 160 úderů ukázal 

ostatním týmům, že rakovničtí borci za stříbrnou medailí tvrdě půjdou. Olomouc ztratila 11 úderů, Tempo 14 

a Hradec Králové dokonce 28 úderů.  Hradečtí Orli naznačili, že účast ve finále je jejich konečným úspěchem a boj 

o stříbro ponechali na domácích golfistech a golfistech pražského Tempa. Ve druhém, eternitovém okruhu, 

nepředvedl Rakovník nic světoborného, ale na druhé Tempo navýšil náskok na 15 úderů, na Olomouc to už bylo 

17 úderů. V nastoupeném trendu pokračovali rakovničtí borci i ve 3. a 4. okruhu, které dovršily první soutěžní den. 

Slibný náskok do druhého dne byl shodný jak na Tempo, tak i na Olomouc. Oba týmy totiž ztrácely 21 úderů. Pro 

zajímavost čtvrtý Hradec už 54 úderů. 

Úvod druhého dne, kdy se hrálo v pořadí eternit – beton, však ukázal, že v žádném případě rozhodnuto 

není. Ranní eternitový okruh se vůbec rakovnickým hráčům nepovedl a rázem se na velmi krátký dohled pěti úderů 

dostala Olomouc, Tempo ztrácelo 10 úderů. Druhý okruh na betonu vyšel pohádkově Tempu a rázem to bylo 

Tempo, které ztrácelo na Rakovník 5 úderů, Olomouc 14 úderů. Naštěstí se hráči GC vzchopili a žádné drama 

nepřipustili. Podařil se jim totiž poslední eternitový okruh, který odsunul soupeře opět do patřičné vzdálenosti. 

Tempo 14 úderů a Olomouc 17 úderů. V posledním okruhu na betonu to už byl v podání Rakovníka udržovací 

výkon, který potvrdil finálové vítězství a první porážku MGC Olomouc v sezóně. Tato výhra také po dlouhých 

letech přinesla po době bronzové stříbrnou radost. Bronz připadl SK Tempo Praha. 

Kromě finálových bojů dlouhodobých soutěží se hrála v rámci Mistrovství ČR i baráž o účast v extralize za 

účasti pátého týmu extraligy 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a vítězů I. ligy v Čechách a na Moravě – SK GC 

Františkovy Lázně a MGC Holešov. Suverénem byly hráči z Bystřice pod Hostýnem, svým soupeřům nedali 

pražádnou šanci. O druhém postupovém místě se rozhodlo až ve druhém hracím dnu, kdy byli úspěšnější hráči 

z Holešova a do nového ročníku vstoupí jako po dlouhých letech jako nováček.  

V sedmé sezóně dlouhodobé soutěže žen zvítězilo ve finále družstvo MGC 90 Brno před týmem 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem. Účast na Europacupu tak patří ženám z Brna. V jednorázové soutěži žákovských družstev 

byli lepší mladí hráči z MGC Olomouc před žáky MGC Hradečtí Orli.   
 

Finále extraligy Rakovník Konečný stav extraligy (ročník 2016 – 2017)  

 

Senioři měli před finále titul jistý, už celkem devátý, sedmý v nepřetržité řadě. Šlo jen o to vyšperkovat 

celou sezónu poslední výhrou a zůstat tak neporažen v průběhu celé sezóny.  A to se jim podařilo na domácím 

kolbišti měrou vrchovatou. 

Zasloužila se o to sestava Zdeněk Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. Už 

první okruh ukázal, že soupeři budou hrát druhé housle. Výkon 86 úderů na betonu znamenal náskok na druhé 

seniory MGC Hradečtí Orli 10 úderů, na třetí seniory MGC Olomouc to bylo 101 úderů, protože hráli jen ve dvou 

a byli tak odsouzeni ke konečnému třetímu místu. Po druhém okruhu na eternitu nebylo co řešit (64 úderů). Na 

druhý Hradec činil náskok rakovnického družstva už 19 úderů. Třetí betonový okruh se hradečtí senioři sice zvedli, 

ale stáhli jen jeden úder. Poslední eternitový okruh prvního hracího dne už byl opět ve znamení rakovnických 

seniorů, kteří po prvním dnu vedli o 22 úderů. 

Druhý hrací den pokračoval Rakovník ve stejném duchu. Náskok na druhý Hradec postupně narůstal, aby se 

zastavil na konci finále po osmi okruzích na čísle 42 úderů. Zlato tak v seniorských družstvech získal už podeváté 

v průběhu jedenáctii let GC 85 Rakovník. Stříbro nakonec připadlo MGC Hradečtí Orli, bronz MGC Olomouc. 
 

Finále extraligy seniorů Rakovník Konečný stav extraligy seniorů (2016 – 2017)  

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GOLFCLUB 85 Rakovník 8 1251

MGC Olomouc 5 1264

SK Tempo Praha 5 1264

4. MGC Hradečtí Orli 2 1332

2.

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 45 3869

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 28 3991

3. SK Tempo Praha 25 4016

4. MGC Hradečtí Orli 20 4100

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 9 2861

6. MGC Jedovnice 8 2862

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 631

2. MGC Hradečtí Orli 3 673

3. MGC Olomouc 1 1445

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 35 1995

2. MGC Hradečtí Orli 21 2102

3. MGC Olomouc 17 2924

4. SK Tempo Praha 11 1518

5. 1. MGC Děkanka Praha 4 2787



Absolutním Mistr ČR je Dita Škaloudová, Staněk stříbrný! 
 

Mistrovství ČR přilákalo do Olomouce celkem 122 hráčů, 97 mužů a 25 žen. Po dvou hracích dnech a osmi 

odehraných okruzích byli vyhlášeni Mistři České republiky v soutěžích družstev, v jednotlivých věkových 

kategoriích a také určena finálová dvaatřicítka mužů a šestnáctka žen. V letošním roce byla u mužů dvaatřicítka 

jasně dána. Z prvního místa postoupil domácí Bohumil Pokorný, z pátého Jan Metyš, z devátého Ondřej Škaloud, 

z jedenáctého Michal Šlapák, z dvanáctého Stanislav Staněk a z dvacátého osmého Petr Vosmík.  Do finálové 

šestnáctky žen se prosadila ze sedmého místa Dita Škaloudová a z patnáctého Petra Vosmíková. 

Nejlepší výkon po osmi okruzích 147 úderů zahrál senior Bohumil Pokorný z domácího GC 85 Rakovník 

a jasně získal titul ve své kategorii. Na stupních vítězů ho doplnil po prohraném rozstřelu s Josefem Vozárem z SK 

Tempo Praha domácí Jan Metyš. Další titul a poslední v mládežnických kategoriích (3 x mezi žáky a 2 x mezi 

juniory) získal junior Ondřej Škaloud. Další tři medaile pro domácí tým ve věkových kategoriích byly stříbrné. 

Mezi žákyněmi se prosadila na stříbrný stupínek Gabriela Krumhanzlová a mezi seniorkami Dita Škaloudová. 

V kategorii seniorů II vybojoval po roční pauze Zdeněk Andr po rozstřelu s Ladislavem Švihelem z MGC Hradečtí 

Orli. 

Vyvrcholením Mistrovství ČR je hra na jamky, tzv. K. O. systém. V prvním kole vypadl nejlepší muž na 

rány Bohumil Pokorný, který tak potvrdil, že hra na jamky není jeho šálek kávy. Vypadl také Petr Vosmík 

v souboji se svým oddílovým kolegou Janem Metyšem. Dalšími postupujícími do osmifinále byli po celkem 

jasném průběhu Ondřej Škaloud, Michal Šlapák a Stanislav Staněk. I druhý okruh byl ve znamení rakovnického 

souboje, ve kterém jasně porazil Šlapák Metyše. Staněk si poradil s Matějem Novákem z Bystřice pod Hostýnem, 

Škaloud nestačil na Majkuse z SK Tempo Praha. I čtvrtfinále přineslo rakovnický souboj, mezi Šlapákem 

a Staňkem. Po vyrovnaném souboji byl vítězem Staněk. V semifinále narazil Staněk na Majkuse, který mu nekladl 

vážnější odpor. Ve finále měl od první překážky Staněk do 14. navrch, vedl 2 : 0, ale pak si v nejnevhodnější chvíli 

vybral slabší chvilku, pustil Michala Stančíka do vedení, který nabídkou nepohrdl. I druhé místo je však úspěch. 

Mezi ženami zopakovala svůj triumf po osmi letech Dita Škaloudová. Postupně si poradila v osmifinále se 

Sylvií Švehlíkovou z Bystřice pod Hostýnem, ve čtvrtfinále s Kateřinou Tietzovou z MGC 90 Brno, v semifinále 

se seniorskou reprezentantkou Dagmar Hirschmannovou a ve finále s další seniorskou reprezentantkou Evou 

Kadlecovou z TJ MG Cheb. Fantastický úspěch, který přinesla příprava koncentrovaná na domácí MČR. 
 

Jednotlivci 

Absolutní kategorie 

 Pořadí mužů [97 úč.]:  Pořadí žen [25 úč.]:  

 1. Stančík (Olomouc)    1. Škaloudová (Rakovník)    

 2. Staněk S. (Rakovník)    2. Kadlecová (Cheb)    

 3. Straško (Olomouc)     3. Hirschmannová (Siusi-I)     

   

Věkové kategorie 

  

  Muži (20 – 45 let) [44 úč.] (8 okruhů)  Ženy (20 – 45 let) [14 úč.] (8 okruhů)  

 1. Stančík (Olomouc) - 198 úderů 1. Jandová (Holešov) - 207 úderů 

 2. Straško (Olomouc) - 201    “  2. Tietzová (Brno 90) - 210    “ 

 3. Ječný Mar. (Hardenberg-D) - 203    “  3. Havlíková (Brno 90) - 211    “ 

  - - - - - - - - - -      - - - - - - - - - -     

 8. Š1apák (Rakovník) - 209    “ 9. Vosmíková (Rakovník) - 239    “  

 29. Christou (Rakovník) - 231    “ 

 43. Miler (Rakovník) - 262    “   Seniorky (46 let a více) [6 úč.] (8 okruhů) 

 44.  Krumhanzl (Rakovník) - 277    “  1. Hirschmannová (Siusi-I) - 219 úderů 

       2. Škaloudová (Rakovník) - 223    “ 

  Senioři (46 – 58 let) [26 úč.]  (8 okruhů) 3. Kadlecová (Cheb) - 227    “ 

 1. Pokorný B. (Rakovník) - 197 úderů       

 2. Vozár (Tempo Pha) - 204    “  Juniorky (16 – 19 let) [1 úč.] (8 okruhů) 

 3. Metyš (Rakovník) - 204    “ 1. Doleželová (Bystř. p. H.) - 161 úderů 

  - - - - - - - - - -      

 4. Staněk S. (Rakovník) - 209    “  Žákyně (do 15 let) [4 úč.] (8 okruhů) 

 9. Vosmík (Rakovník) - 216    “ 1. Minaříková (Olomouc) - 277 úderů  

 14. Řehák (Rakovník) - 226    “ 2. Krumhanzlová (Rakovník) - 302    “  

       3. Tupá (Tempo Pha) - 324    “ 

  Senioři II (59 let a více) [19 úč.]  (8 okruhů)  

 1. Hála J. (Fr. Lázně) - 221 úderů   Žáci (do 15 let) [3 úč.]  (8 okruhů) 

 2. Andr (Rakovník) - 225    “ 1. Červinka (Hr. Králové) - 254 úderů 

 3. Švihel L. (Hr. Králové) - 225    “ 2. Jaroš (Hr. Králové) - 301    “ 

  - - - - - - - - - -     3. Pokorný J. (Olomouc) - 313    “  

 9. Kropáček (Rakovník) - 244    “   

 10. Vitner V. (Rakovník) - 252    “ 

 14. Bláha (Rakovník) - 266    “ 

  

  Junioři (16 – 19 let) [5 úč.] (8 okruhů)    

 1. Škaloud O. (Cheb) - 206 úderů  

 2. Kadlec Jan (Rakovník) - 211    “       

 3. Sůsa (Tempo Pha) - 224    “      


