
Na domácím kolbišti má GC 85 tři Přeborníky Čech ! 
 

 

Druhým turnajem v oblasti Čechy – západ byl po znovuzahájení soutěží rovnou Přebor Čech, 

dvoudenní turnaj na betonovém hřišti v Rakovníku ve dnech 27. – 28.06.2020. Turnaj takového kalibru 

a ještě k tomu na betonu byl lákadlem pro spoustu minigolfistů, 68 mužů a 18 žen, tedy 86 hráčů. Pětinu, 

celkem 17, tvořili domácí hráči. Pro letošek se nehrálo o postup na Mistrovství ČR. 

V absolutní mužské kategorii se v čele střídali hráči, jak na běžícím pásu, aby nakonec po prvním 

dnu byl na čele překvapivě muž Ondřej Kocum z TJ MG Cheb (81 úderů) o jeden úder před dalším 

překvapivým jménem mužem Richardem Sůsou z SK Tempo Praha. Ze třetího místa, s výkonem 84 úderů, 

chtěl zaútočit na vítězství domácí senior 2 Jaroslav Řehák. V neděli, ale bylo všechno jinak. Kocum a Sůsa 

své výkony nedokázali zopakovat a tak zaútočili jiní. Jmenovitě 2 hráči Hradeckých Orlů, žák Filip 

Červinka a senior Kamil Rous. Ještě po čtvrtém okruhu to vypadalo nadějně pro Kocuma, i když zahrál 32 

úderů, ale pátý okruh patřil už oběma hradeckým minigolfistům (Červinka – 27 úderů, Rous dokonce 24 

úderů). Z rakovnických borců si držel ve čtvrtém okruhu vysoký standard muž David Christou, zaútočil 

senior Jan Metyš (26 úderů) a propadl se Řehák (34 úderů). V pátém okruhu se naštěstí Řehák vrátil do 

módu boje o medaile (28 úderů), kam nakročil i Christou (26 úderů) a udržel Metyš (29 úderů). 

Rozhodoval tedy poslední okruh a v něm se dokázal s nezvyklou situací pro sebe, překvapivě nejlépe 

poradil Červinka (27 úderů). Svého oddílového kolegu Rouse (28 úderů) nakonec porazil o pouhý jeden 

úder. Zaváhání ze čtvrtého okruhu napravil Řehák skvělým výkonem (26 úderů) a po zásluze vybojoval 

bronzový stupínek. O další úder zpět byla rakovnická dvojice Christou, Metyš.  

Mezi ženami se v absolutním pořadí hrálo na nižší úrovni než u mužů. Titul přebornice získala 

seniorka Eva Kadlecová z TJ MG Cheb s jasným náskokem 7 úderů na juniorku Hanu Pelánovou z TJ 

Náměšť nad Oslavou a překvapením seniorkou Ivanou Palánovou z oddílu Yamka MC Butovice, která až 

v rozstřelu porazila ženu z GC 85 Rakovník Lenku Radnicovou..  

Ve věkových kategoriích má Rakovník tři Přeborníky Čech, ale celkem 8 medailových umístění. 

Přeborníkem ČR se stali mezi muži David Christou, mezi ženami Lenka Radnicová a mezi seniory 2 

Jaroslav Řehák. Stupně vítězů v kategorii senioři 2 patřily pouze rakovnickým borcům, druhý skončil 

Bohumil Pokorný, třetí Zdeněk Andr. Mzi seniory bral stříbro Jan Metyš a bronz Stanislav Staněk. Mezi 

žákyněmi stříbro Karolína Berenika Cónová a mezi juniorkami bronz Gabriela Krumhanzlová.  
 

Absolutní pořadí mužů (68 hráčů): (6 okruhů)  Vítězové kategorií 

 1. Červinka [ZA] (Hr. Králové) - 170 úderů   

   2. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 171    “  Muži :  (6 okruhů)   

 3. Řehák [S2] (Rakovník) - 172    “  1. Christou (Rakovník) - 173 úderů  

 4. Christou [M] (Rakovník) - 173    “        

 5. Metyš [S] (Rakovník) - 173    “  Ženy :   (6 okruhů)  

 6. Kadlec Jan [M] (Cheb) - 175    “  1. Radnicová (Rakovník) - 191 úderů 

 7. Kocum [M] (Cheb) - 175    “        

 8. Staněk S. [S] (Rakovník) - 177    “  Senioři :  (6 okruhů)  

 9. Sůsa [M] (Tempo Pha) - 177    “ 1. Rous K. (Hr. Králové) - 171 úderů 

 10. Vozár [S] (Tempo Pha) - 179    “ 

  - - - - - - - - - -       Senioři II :   (6 okruhů) 

 12. Pokorný [S2] (Rakovník) - 180    “ 1. Řehák (Rakovník) - 172 úderů 

 19. Andr [S2] (Rakovník) - 185    “ 

 23. Vitner V. [S2] (Rakovník) - 189    “  Seniorky :  (6 okruhů) 

 33. Vosmík [S] (Rakovník) - 195    “  1. Kadlecová (Cheb) - 183 úderů  

 36. Miler [M] (Rakovník) - 199    “ 

 49. Bláha [S2] (Rakovník) - 209    “   Junioři :  (6 okruhů) 

 52. Kabourek [M] (Rakovník) - 215    “  1. Cheníček (Cheb) - 195 úderů 

 66. Krumhanzl [M] (Rakovník) - 232    “ 

         Juniorky :   (6 okruhů) 

  Absolutní pořadí žen (18 hráček): (6 okruhů) 1. Pelánová H. (Náměšť) - 190 úderů 

 1. Kadlecová [SE] (Cheb) - 183 úderů       

 2. Pelánová H. [JU] (Náměšť) - 190    “  Žáci :  (6 okruhů) 

 3. Palánová I. [SE] (Butovice) - 191    “ 1. Červinka (Hr. Králové) - 170 úderů  

  - - - - - - - - - -  

 4. Radnicová  [Z] (Rakovník) - 191    “   Žákyně :  (6 okruhů) 

 11. Kníže [SE] (Rakovník) - 216    “ 1. Nečekalová Jol. (Cheb) - 233 úderů 

 13. Zemanová M. [Z] (Rakovník) - 221    “        

 15. Krumhanzlová [JU] (Rakovník) - 227    “   

 18. Cónová [ZK] (Rakovník) - 263    “ 

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


