
Na úvod extraligy senioři nejlepší, smíšenka jasně třetí ! 
 

Po roce, díky nucené přestávce způsobené koronavirem, se opět v Olomouci 13.09,2020 sešla 

česká minigolfová špička, aby sehrála 1. kolo extraligy nového ročníku 2020/2021. Doufejme, že 

nebude poslední jako v loňském ročníku. Koronavirová přestávka vyvolala velkou změnu, v extralize 

smíšených družstev totiž nastoupil nebývalý počet osmi družstev. Kromě smíšených družstev sehráli 

extraligové kolo i senioři s pěti týmy a obhájci titulu z GC 85 Rakovník, ženy a junioři se třemi týmy.  

V extralize smíšených družstev rakovnický tým nastoupil v sestavě Jaroslav Řehák, Petr Vosmík, 

Jan Metyš, Bohumil Pokorný, David Chrisou, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. Vstup do 

turnaje, potažmo do nové sezóny měli minigolfisté GC 85 Rakovník očekávaný (141 úderů). Na domácí 

MGC Olomouc (129 úderů) a SK Tempo Praha (135 úderů) nestačili, na zbytek startovního pole si 

vybudovali malý náskok. Ve druhém okruhu svou třetí příčku pojistili (134 úderů), náskok na čtvrtý 

MGC Hradečtí Orli tak navýšili na 11 úderů. Naopak, na druhé Tempo však ztráceli stejně, tedy 11 

úderů. Ve třetím okruhu se vrátil Rakovník na úroveň 1. okruhu, ale i to stačilo na navýšení náskoku na 

čtvrtý tým, kterým už byl MGC Jedovnice, na 15 úderů. Na čele, daleko od zbytku startovního pole, 

zuřil boj o cenné vítězství. Tempo se úderově dotáhlo na Olomouc a o prvenství rozhodoval poslední 

okruh. Ten, k překvapení všech, zvládli lépe hráči pražského Tempa a donutili spolknout hořkou 

pilulku domácímu favoritovi. Třetí místo s přehledem udrželi rakovničtí hráči, i když byl poslední 

okruh nejslabší v jejich podání (143 úderů). Čtvrté místo pro Jedovnici, staronového extraligového 

účastníka, je překvapením. Naopak zklamáním je páté místo Hradeckých Orlů a ještě více sedmé místo 

TJ MG Cheb. Nepřesvědčil druhý nováček DG Fortuna Radotín, standard odvedl tým SK DG 

Františkovy Lázně. 
 

1. kolo extraligy – Olomouc 

 

V dlouhodobé extraligové soutěži je opět pětice seniorských družstev včetně dvanáctinásobného 

mistra GC 85 Rakovník, který má opět ty nejvyšší ambice.  Ty naplnila sestava Petr Vosmík, Jan 

Metyš, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr.  

První okruh jasně ukázal, že Mistr ČR jde úspěšně za svým cílem. Po prvním okruhu jasně vedl 

(68 úderů) o 5 úderů před seniory MGC Jedovnice a o 7 úderů před dvojicí MGC Hradečtí Orli a DG 

Fortuna Radotín. Ve 2. okruhu ještě více zatlačili na pilu (62 úderů). Na Hradec Králové narostl náskok 

na 17 úderů. Třetí až čtvrtý okruh nebyla žádná sláva (73 a 77 úderů), ale náskok byl více než luxusní. 

V závěrečném účtování to bylo propastných 12 úderů náskoku na hradecké seniory. Třetí místo, po boji 

s Jedovnicí, získali senioři z Radotína, s odstupem byli poslední senioři 1. MGC Děkanka Praha. 
 

1. kolo extraligy seniorů – Olomouc 

 

 

Drama proběhlo o vítězství, jako ve smíšených družstvech proběhlo mezi ženami 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem a MGC Olomouc. I tentokrát rozhodoval poslední okruh a opět v neprospěch 

domácího týmu. To v juniorské soutěži byl domácí tým suverénní. Drama o druhé místo proběhlo mezi 

juniory Yamka MC Butovice a TJ MG Cheb. Nakonec rozhodoval pouhý jeden úder ve prospěch 

pražského týmu. 

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 280

2. MGC Hradečtí Orli 4 292

3. DG Fortuna Radotín 3 301

4. MGC Jedovnice 2 302

5. 1. MGC Děkanka Praha 1 308

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 9 527

2. MGC Olomouc 7 530

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 6 558

4. MGC Jedovnice 5 568

5. MGC Hradečtí Orli 4 574

6. SK GC Františkovy Lázně 3 585

7. TJ MG Cheb 2 591

8. DG Fortuna Radotín 1 608



5. Grand Prix Olomouc 

 

Podzimní Grand Prix hrána na olomouckém eternitu přilákala 73 mužů a 14 žen, tedy celkem 

nezvyklý počet 87 hráčů. To ve srovnání s loňským podzimním turnajem, který se hrál v Příboře, 

znamenalo nárůst o 8 hráčů. Rakovnických borců bylo osm, sedm mužů a jedna žena. 

V prestižní absolutní kategorii mužů se rakovnickým borcům nedařilo. Sice se vešli do úzkého 

úderového rozpětí, ale na nejlepší to nestačilo. Nejblíže ke stupňům vítězů měl senior Stanislav Staněk. 

Ještě po třech okruzích byl výkonem 64 úderů (okruhy 22, 20, 22 úderů) na děleném třetím místě, ale 

poslední okruh mu vůbec nevyšel (27 úderů) a znamenal propad na celkově 18. místo. To boj o vítězství 

se odehrával mezi hráči MGC Olomouc, ať už současnými (muži Ondřej Škaloud a  Ivan Macho) nebo 

minulými (muž Marek Smejkal nyní hráč německého týmu BGS Hardenberg-Pötter) a hráčem SK 

Tempo Praha (muž Radovan Struhár). Skvěle do soutěže vstoupil „osmnáctkou“ rakovnický 

odchovanec Ondřej Škaloud. Daleko nebyl od absolutního výkonu Smejkal, který zahrál 

„devatenáctku“. Škaloud polevil a naopak nastoupil Struhár, Smejkal svůj standard udržel, na svou 

příležitost čekal v závěsu Macho. Po třech okruzích tak vedl Smejkal výkonem 61 úderů, druhý Struhár 

ztrácel 2 údery. V posledním okruhu se všichni vybičovali ke skvělým výkonům. Smejkal 20, Struhár, 

Škaloud, Macho 19 a tak se v celkovém pořadí nic nezměnilo.  

V absolutní kategorii žen byla velkou favoritkou domácí juniorka Monika Minaříková. Po třech 

okruzích jasně vedla, ale v posledním okruhu ztratila 4 údery na ženu Alenu Doleželovou z 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem. I tak to stačilo o jediný úder na prvenství. Zajímavý je pro GC 85 Rakovník 

bronzový stupínek. Tam se ze zbytku startovního pole žen vyrovnaným výkonem prosadila žena Lenka 

Radnicová, hráčka GC 85 Rakovník. Po dlouhé době rakovnická žena na stupních vítězů při Grand Prix.  

Ve věkových kategoriích má GC 85 Rakovník jen jednoho vítěze. Tím se stal v kategorii senioři 

2 Jaroslav Řehák. V této kategorii neměl GC 85 Rakovník konkurenci, protože i další umístění na 

stupních vítězů patří Rakovníku. Druhý skončil Zdeněk Andr a třetí Bohumil Pokorný. Mezi ženami 

skončila stříbrná Lenka Radnicová, v kategorii senioři skončil Stanislav Staněk bronzový.  

 
Absolutní pořadí mužů (73 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Smejkal [M] (Hardenberg-D) - 80 úderů              

 2. Struhár [M] (Tempo Pha) - 82    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 83    “  1. Smejkal (Hardenberg-D) - 80 úderů 

 4. Macho [M] (Olomouc) - 84    “       

 5. Bílek [S] (Olomouc) - 86    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Skoupý [M] (Tempo Pha) - 87    “  1. Doleželová Al. (Bystřice p. H.) - 90 úderů 

 7. Kučera [M] (Jedovnice) - 87    “       

 8. Bednář M. [M] (Hr. Králové) - 88    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Vozár [S] (Tempo Pha) - 88    “ 1. Bílek (Olomouc) - 86 úderů 

 10. Majkus [M] (Tempo Pha) - 88    “  

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

 15. Christou [M] (Rakovník) - 91    “   1. Řehák (Rakovník) - 92 úderů 

 18. Staněk S. [S] (Rakovník) - 91    “       

 21. Řehák [S2] (Rakovník) - 92    “   Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 22. Vosmík [S] (Rakovník) - 92    “ 1. Doleželová L. (Bystřice p. H.) - 98 úderů  

 27. Andr [S2] (Rakovník) - 94    “ 

 29. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 95    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 40. Metyš [S] (Rakovník) - 97    “ 1. Brtevník (Jedovnice) - 91 úderů 

           

  Absolutní pořadí žen (14 hráček): (4 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 1. Minaříková [JU] (Olomouc) - 89 úderů 1. Minaříková (Olomouc) - 89 úderů 

 2. Doleželová Al. [Z] (Bystřice p. H.) - 90    “       

 3. Radnicová [Z] (Rakovník) - 97    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Červinka (Hr. Králové) - 91 úderů 

            

         Žákyně (15 a méně)  (4 okruhy) 

        1. Indráková (Olomouc) - 98 úderů  

           

           

              

        
 

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

 

 


