
Na úvod extraligy senioři nejlepší, smíšenka až pátá ! 
 

Po bronzových medailích ze sezóny 2017/2018 chtěli rakovničtí hráči získat co nejlepší pozici 

pro jarní boje s vrcholem na Mistrovství ČR 2018, které se uskuteční na eternitovém a betonovém hřišti 

pražského Tempa. Hřiště v Příboře je ve velmi kvalitním stavu, je dost náročné a také dráhy jsou těsně 

u sebe. Pro hodně hráčů to byla na tomto hřišti premiéra. 

Rakovnické družstvo nastoupilo v sestavě Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Jan Metyš, David 

Christou, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. První okruh zvládlo za 160 

úderů. Fuj. Překvapivě to nebylo poslední místo, ale páté. Na čele překvapilo družstvo 1. DGC Bystřice 

pod Hostýnem, které se dostalo na první místo, celých 24 úderů před Rakovník. Druhý okruh byl o 

něčem jiném. Přišlo zlepšení o 23 úderů, ale to stačilo jen posun o jedno místo výše. Na čele se už 

rýsoval tradiční souboj MGC Olomouc a SK Tempo Praha o výhru a výhodnější vstup do roku 2019. 

Ve třetím okruhu přišel opět výkonnostní pokles, který však na udržení čtvrtého místa byl dostačující. 

Po třetím okruhu vedlo Tempo o jeden úder před Olomoucí. Boj o třetí místo se zúžil na trojici 

Rakovník, Cheb a Bystřice. Hradec měl od prvního okruhu červenou lucernu, a ta mu zůstala až do 

konce. Finálový okruh bohužel rakovničtí hráči nezvládli. Výkonem 157 úderů ani nelze s úspěchem 

počítat. Třetí místo tak připadlo nadšeně bojujícího nováčka z Chebu. Bystřice zahrála také špatně, ale 

náskok ji stačil, aby byla o jeden úder lepší než Rakovník. Koncovka byla mezi touto trojicí hodně 

těsná, ve třech úderech. K velkému výkonu se vyburcovala Olomouc a Tempo jasně přehrála. 

Co k prvnímu kolu říci? Rakovničtí hráči podali hodně mdlý výkon a s takovým bude těžké 

vybojovat medaili, jak jsou po léta zvyklí. Zopakovat takový výkon by znamenalo naopak hazardovat 

s účastí v extralize pro příští ročník. Navíc další extraligová kola se budou hrát na hřištích největších 

soupeřů. Doufejme, že nepovedené vystoupení je jen ojedinělým excesem. 
 

1. kolo extraligy – Příbor 

 

To v dlouhodobé extraligové soutěži už jen čtveřice seniorských družstev má GC 85 Rakovník, 

obhájce titulu, opět ty nejvyšší ambice, které měla v Brně naplnit sestava Jan Metyš, Zdeněk Andr, 

Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. První okruh jasně ukázal, že Mistr ČR jde úspěšně za svým 

cílem. Po prvním okruhu jasně vedl (71 úderů) o 13 úderů před seniory MGC Hradečtí Orli, o 18 před 

seniory SK Tempo Praha a o 19 úderů před seniory MGC Jedovnice. 

Druhý okruh rakovničtí senioři opět dominovali, i když ne tak výrazně jako v prvním okruhu. 

Výkon 68 úderů byl jen o tři údery lepší než výkon, který podali zmátořivší se senioři MGC Hradečtí 

Orli. I ve třetím okruhu byli senioři z Rakovníka nejlepší (74 úderů) a navýšili náskok na druhý tým, 

kterým bylo Tempo na 24 úderů. V posledním okruhu byli rakovničtí senioři až třetí, ale jen těsně, 

takže suverénně extraligové kolo vyhráli před seniory z Hradce Králové. Rozdíl číselně vyjádřený byl 

20 úderů. 

Ze dvou ženských družstev nastoupily oba týmy kompletní. Sváděly tuhý boj, který nakonec 

skončil lépe pro tým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem před loňským Mistrem ČR MGC 90 Brno. Mezi 

juniory nastoupil jeden tým, a to z MGC Olomouc. O jeho prvenství tak nebylo pochyb. 
 

1. kolo extraligy seniorů – Příbor 
 

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 550

2. SK Tempo Praha 5 567

3. TJ MG Cheb 4 600

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 602

5. GOLFCLUB 85 Rakovník 2 603

6. MGC Hradečtí Orli 1 632

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 292

2. MGC Hradečtí Orli 3 312

3. SK Tempo Praha 2 314

4. MGC Jedovnice 1 363



5. Grand Prix Příbor 

 

Podzimní Grand Prix v severomoravském městě Příboře (09.09.2018) přilákala jen 56 mužů a 11 

žen, tedy celkem 67 hráčů. Počasí bylo hodně přívětivé, takže se odehrály všechny čtyři okruhy, i když 

se hrálo až do tmy. Rakovnických bylo 8 mužů ve třech kategoriích a pro všechny to bylo premiéra na 

tomto obtížném hřišti. 

V prestižní absolutní kategorii mužů se dařilo bývalému rakovnickému hráči, nyní už muži 

v barvách MGC Olomouc Ondřeji Škaloudovi. Zbytek startovního pole deklasoval způsobem 

nevídaným. První okruh začal na vysoké úrovni (22 úderů). Postupně se však dokázal zlepšovat (21 

úderů ve druhém a 20 úderů ve třetím okruhu), aby svůj výkon korunoval absolutním výkonem, 

„osmnáctkou“ ve čtvrtém posledním okruhu. Náskok na druhého hráče, kterým byl jeho oddílový 

kolega muž Ivan Macho, byl propastných 7 úderů. Stejný výkon zahrál i muž Karel Molnár junior hájící 

barvy německého týmu BGS Hardenberg-Pötter. Rozstřel mezi nimi vyšel lépe na druhé překážce pro 

Macha. Pokud se týká rakovnických borců, odrazilo se neúspěšné vystoupení extraligového týmu i na 

výsledcích mezi jednotlivci. Lepší standard předvedl jen senior Stanislav Staněk, i když se také 

nevyvaroval několika chyb. Jeho výkon tak stačil jen na desáté místo. Ostatní rakovničtí hráči dosáhli 

pouze na konec druhé a třetí desítku a dva dokonce jen na čtvrtou desítku.    

V absolutní kategorii žen vládly členky ženských týmů 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a MGC 

90 Brno. Po čtvrtém okruhu měli nejlepší součet Lucie Pavelková z bystřického klubu a Jana Havlíková 

z brněnského. Rozstřel mezi nimi byl hodně krátký, skončil hned na první překážce. Na bronzový 

stupínek pak vystoupila s výkonem o jeden úder horším než výše zmíněná dvojice žena Kateřina 

Tietzová z MGC 90 Brno. 

Ve věkových kategoriích má GC 85 Rakovník dva vítěze. Desáté místo v absolutním pořadí 

stačilo mezi devatenácti seniory Stanislavu Staňkovi na vítězství. To mezi seniory 2 to měla dvojice 

Zdeněk Andr a Bohumil Pokorný mnohem lehčí. Senioři 2 totiž byli jen čtyři. A protože se hrálo na 

Moravě, zvítězil Andr před Pokorným a Ladislavem Švihelem z TJ Start Brno. Pro zajímavost, pokud 

se hrálo Grand Prix v Čechách, bylo vždy pořadí na prvních dvou místech opačné se Švihelem na třetím 

místě.  

 
Absolutní pořadí mužů (56 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 81 úderů              

 2. Macho [M] (Olomouc) - 88    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Molnár K. jun. [M] (Hardenberg-D) - 88    “  1. Škaloud O. (Olomouc) - 81 úderů 

 4. Novák M. [M] (Bystřice p. H.) - 89    “       

 5. Čibik [M] (Bystřice p. H.) - 90    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Struhár [M] (Tempo Pha) - 90    “  1. Pavelková (Bystřice p. H.) - 93 úderů 

 7. Skoupý M. [M] (Tempo Pha) - 91    “       

 8. Říha [M] (Tempo Pha) - 92    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Myšák [M] (Příbor) - 94    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 94 úderů 

 10. Staněk S. [S] (Rakovník) - 94    “  

  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více):  (4 okruhy) 

 18. Šlapák [M] (Rakovník) - 97    “   1. Andr (Rakovník) - 99 úderů 

 22. Metyš [S] (Rakovník) - 99    “       

 23. Andr [S2] (Rakovník) - 99    “   Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 27. Řehák [S] (Rakovník) - 101    “ 1. Kadlecová (Cheb) - 100 úderů  

 28. Vosmík [S] (Rakovník) - 101    “  

 33. Christou [M] (Rakovník) - 102    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 42. Pokorný [S2] (Rakovník) - 105    “  1. Kadlec Jan (Cheb) - 94 úderů 

   

  Absolutní pořadí žen (11 hráček): (4 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 1. Pavelková [Z] (Bystřice p. H.) - 93 úderů  1. Doleželová Al. (Bystř. p. H.) - 99 úderů 

 2. Havlíková [Z] (Brno 90) - 93    “    

 3. Tietzová [Z] (Brno 90) - 94    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Červinka (Hr. Králové) - 114 úderů  

           

         Žákyně (15 a méně)  (4 okruhy)  

        1. Minaříková (Olomouc) - 98 úderů 

             
 

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

 

 

 


