
GC 85 Rakovník bronzový, senioři potvrdili zlato ! 
 

Ve finále byla pro čtveřici týmů nebyla žádná jistota, ale na 99 % bylo možno pořadí určit.. Mistrovský titul 

pro SK Tempo Praha, stříbro pro MGC Olomouc, bronz pro GC 85 Rakovník a brambory pro 1. DGC Bystřice 

pod Hostýnem.  

Rakovnickou sestavu kapitán Staněk určil do podoby:  Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Jan Metyš, Zdeněk 

Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník David Christou. Hned v prvním okruhu se oddělil od zbylé 

trojice 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, který výrazně ztratil a usadil se na 4. příčce. V dalších okruzích poslední 

místo neopustil a jeho ztráta na trojici Olomouc, Rakovník, Tempo okruh za okruhem narůstala. Nejlépe si poradil 

s nástrahami betonového hřiště MGC Olomouc (170 úderů) před GC 85 Rakovník (173 úderů) a SK Tempo Praha 

(181 úderů). Ve druhém okruhu na eternitu se pořadí potvrdilo (Olomouc a Rakovník 137 úderů,  Tempo 142 

úderů). Ve třetím okruhu na betonu Rakovník stáhl náskok Olomouce na jediný úder (175 resp. 177 úderů), Tempo 

opět ztratilo (179 úderů). Poslední čtvrteční okruh na eternitu však patřil Tempu (126 úderů) a jeho posun na druhé 

místo za Rakovník, který se dostal do čela průměrným výkonem (140 úderů), protože Olomouc doslova vybouchla 

(149 úderů). Rozdíly však byly po prvním dnu nepatrné a do pátečních bojů ukázaly, že se o finálovou výhru bude 

tvrdě bojovat 

Úvodní páteční okruh byl opět vyrovnaný (Rakovník a Tempo 137 úderů, Olomouc 138 úderů). Zato šestý 

okruh na betonu vyšel nejlépe olomouckým  minigolfistům (165 úderů), kteří se dotáhli na druhé Tempo (171 

úderů). Oba týmy se tak přiblížily vedoucímu Rakovníku (172 úderů) na pouhé 2 údery a mohlo se začít v podstatě 

od začátku. Sedmý a poslední okruh na eternitu vyzněl pro všechny 3 týmy vyrovnaně, Rakovník (136 úderů), 

Olomouc (137 úderů) a Tempo (138 úderů). O pořadí při finále extraligy tak musel rozhodnout poslední okruh na 

betonu. Ten vůbec nevyšel rakovnickým minigolfistům (181 úderů) a znamenal nekompromisní sešup na třetí 

příčku. Naopak zazářil MGC Olomouc (167 úderů) a tento výkon je vynesl až na nejvyšší stupínek. Solidní výkon 

Tempa (173 úderů) tak stačil jen na stříbrnou příčku. Na celkové pořadí však finálové výsledky žádný vliv neměly. 

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

účasti pátého týmu extraligy MGC Hradečtí Orli a prvních dvou týmů I. ligy v Čechách TJ MG Cheb a SK GC 

Františkovy Lázně. Nejslabším týmem od samého úvody byli Františkovy Lázně, které tak oběma týmům postup 

do extraligy výrazně usnadnily. V závěrečném účtování byli překvapivě lepší minigolfisté z TJ MG Cheb, kteří 

Hradecké Orli dokázali těsně porazit. TJ MG Cheb vstoupí do extraligy jako nováček, MGC Hradečtí Orli 

extraligu udržel.  

V osmé 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. Ovšem ženy 1. DGC Bystřice pod 

Hostýnem jako obhájkyně titulu pojedou také.  
 

Finále extraligy Rakovník Konečný stav extraligy (ročník 2017 – 2018)  

 

Senioři měli před finále titul jistý, už celkem jubilejní desátý, osmý v nepřetržité řadě. Šlo jen o to 

vyšperkovat celou sezónu poslední výhrou, letos ovšem se ztrátou jedné květinky z předchozího kola v Olomouci. 

A to se jim na domácím hřišti pěkně v klídku podařilo. 

Zasloužila se o to sestava Jaroslav Řehák, Zdeněk Andr, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. 

V prvním okruhu se soupeři ještě udrželi v naději (Rakovník a Hradec 88 úderů, Tempo 92 úderů), ale ve druhém 

už na domácí seniory nestačili. 63 úderů oproti 70 úderům Tempa a 76 úderům Hradce znamenalo náskok 11 resp. 

13 úderů. A náskok postupně narůstal. Po prvním dnu vedli senioři GC 85 Rakovník o 19 úderů před seniory SK 

Tempo Praha a 20 úderů před seniory MGC Hradečtí Orli. Druhý hrací den si rakovničtí senioři v pohodě náskok 

nejen udržovali, ale dokázali ještě nějaký ten úder přidat. Bitvu však svádělo Tempo s Hradcem o druhé místo, kde 

nakonec ve prospěch seniorů Tempa rozhodl poslední okruh. Zlato tak v seniorských družstvech získal už podesáté 

v průběhu dvanácti let GC 85 Rakovník. Stříbro nakonec připadlo SK Tempo Praha, bronz MGC Hradečtí Orli. 
 

Finále extraligy seniorů Rakovník Konečný stav extraligy seniorů (2017 – 2018)  

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 8 1240

2. SK Tempo Praha 6 1247

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 1251

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 1316

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 37,5 3629

2. MGC Olomouc 34 3640

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 22,5 3721

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 19 3820

5. MGC Hradečtí Orli 12 2558

6. MGC Holešov 5 2734

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 631

2. SK Tempo Praha 4 657

3. MGC Hradečtí Orli 2 659

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 34 1851

2. SK Tempo Praha 20 2135

3. MGC Hradečtí Orli 19,5 1935

4. MGC Jedovnice 12,5 1374

5. MGC Olomouc 3 5425



Absolutním Mistr ČR je Bohumil Pokorný! 
 

Mistrovství ČR přilákalo do Olomouce celkem 123 hráčů, 91 mužů a 32 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. Rozstřel o postup mezi dvaatřicítku mezi 

Zbyňkem Exnerem z MGC Hradečtí Orli a Matějem Novákem z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem vyzněl hned po 

první překážce pro Exnera. Z prvního místa postoupil domácí Jan Metyš, z jedenáctého Jaroslav Řehák, 

ze sedmnáctého Michal Šlapák, z devatenáctého Bohumil Pokorný, z dvacátého prvního Stanislav Staněk, 

z dvacátého pátého Tomáš Bystřický junior, z dvacátého šestého Zdeněk Andr a z dvacátého devátého David 

Christou.  Do finálové šestnáctky žen se prosadila ze čtrnáctého místa Petra Vosmíková a ze šestnáctého místa Dita 

Škaloudová. 

Nejlepší výkon po osmi okruzích 192 úderů zahrál senior Jan Metyš z domácího GC 85 Rakovník a jasně 

získal titul ve své kategorii. Další titul vybojoval pro GC 85 Rakovník v kategorii senioři 2 Bohumil Pokorný. 

V této kategorii patřili stupně vítězů jen rakovnickým hráčům, protože na stříbrném stupínku skončil Zdeněk Andr 

a bronzovém velké překvapení Václav Vitner. 

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

rány Jan Metyš, který tak potvrdil, že ve hře na jamky se výkonností rozdíly smazávají. Vypadl také Michal 

Šlapák, Jaroslav Řehák a Zdeněk Andr. Postupujícími do osmifinále byli po celkem jasném průběhu Bohumil 

Pokorný a Stanislav Staněk. Těsně zvítězili Tomáš Bystřický junior a David Christou. V osmifinále si se soupeři 

jasně poradili Pokorný a Staněk, těsně prohrál Bystřický, jasně Christou. Ve čtvrtfinále Pokorný pokračoval ve 

vítězném tažení a jasně přehrál Martina Bednáře z MGC Hradečtí Orli. Staněk nestačil na Ivana Macha z MGC 

Olomouc. V semifinále narazil Pokorný na Michala Říhu z SK Tempo Praha, který dlouho vedl, ale Pokorný 

skvělým závěrem Říhu předstihl. Ve finále měl Pokorný za soupeře Macha, který už porazil 2 rakovnické hráče. 

Vyrovnaný souboj musela nakonec rozhodnout dodatečná překážka, kde se zaskvěl Pokorný a získal tak největší 

úspěch ve své kariéře na domácí půdě. 

Mezi ženami se rakovnickým hráčkám nedařilo a vypadly hned v prvním kole. Vosmíková však sváděla 

tuhý boj s Petrou Kouřilovou Machovou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, pozdější vítězkou. To Škaloudová 

jasně prohrála. Ve finále se Kouřilová Machová utkala s obrovskou nadějí českého minigolfu z MGC Olomouc, 

ještě žákyní Monikou Minaříkovou. Tentokrát ji jasně přehrála, ale kdoví jak to bude v příštích letech. 
 

Jednotlivci 

Absolutní kategorie 

 Pořadí mužů [91 úč.]:  Pořadí žen [32 úč.]:  

 1. Pokorný B. (Rakovník)    1. Machová Kouřilová (Bystřice p. H.)    

 2. Macho (Olomouc)    2. Minaříková (Olomouc)    

 3. Struhár (Tempo Pha)     3. Kadlecová (Cheb)     

   

Věkové kategorie 

  

  Muži (20 – 45 let) [40 úč.] (8 okruhů)  Ženy (20 – 45 let) [16 úč.] (8 okruhů)  

 1. Škaloud O. (Olomouc) - 194 úderů 1. Handlová (Brno 90) - 210 úderů 

 2. Staněk J. (Olomouc) - 194    “  2. Machová Kouřilová (Bystř. p.H.) - 212    “ 

 3. Ječný Mar. (Hardenberg-D) - 196    “  3. Havlíková (Brno 90) - 212    “ 

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

 11. Š1apák (Rakovník) - 210    “ 9. Vosmíková (Rakovník) - 231    “  

 16. Bystřický T. jun. (Rakovník) - 213    “  13. Bystřická (Rakovník) - 251    “ 

 19. Christou (Rakovník) - 218    “    

 34.  Miler (Rakovník) - 240    “  Seniorky (46 let a více) [7 úč.] (8 okruhů) 

 36.  Krumhanzl (Rakovník) - 258    “  1. Hirschmannová (Siusi-I) - 217 úderů 

       2. Kadlecová (Cheb) - 225    “ 

  Senioři (46 – 58 let) [27 úč.]  (8 okruhů) 3. Nečekalová Jana (Cheb) - 228    “ 

 1. Metyš (Rakovník) - 192 úderů  - - - - - - - - - -      

 2. Vozár (Tempo Pha) - 194    “ 4. Škaloudová (Rakovník) - 232    “ 

 3. Rous K. (Hr. Králové) - 199    “   

  - - - - - - - - - -      Juniorky (16 – 19 let) [1 úč.] (8 okruhů) 

 4. Řehák (Rakovník) - 205    “ 1. Doleželová (Bystř. p. H.) - 161 úderů 

 6. Staněk S. (Rakovník) - 211    “       

 10. Vosmík (Rakovník) - 224    “  Žákyně (do 15 let) [8 úč.] (8 okruhů) 

       1. Minaříková (Olomouc) - 224 úderů  

  Senioři II (59 let a více) [20 úč.]  (8 okruhů) 2. Palánová (Butovice) - 238    “  

 1. Pokorný B. (Rakovník) - 210 úderů 3. Pelánová (TJ Náměšť) - 261    “ 

 2. Andr (Rakovník) - 215    “  - - - - - - - - - - 

 3. Vitner V. (Rakovník) - 224    “ 5. Krumhanzlová (Rakovník) - 278    “ 

  - - - - - - - - - - 

 13. Bláha M. (Rakovník) - 253    “  Žáci (do 15 let) [3 úč.]  (8 okruhů) 

 14. Kropáček (Rakovník) - 253    “ 1. Červinka (Hr. Králové) - 227 úderů 

       2. Pokorný J. (Olomouc) - 236    “  

  Junioři (16 – 19 let) [1 úč.] (8 okruhů) 3. Janík M. (Butovice) - 255    “ 

 1. Kadlec Jan (Cheb) - 198 úderů      


