
Na úvod extraligy cenné vítězství smíšenky i seniorů ! 
 

V září na pěkném hřišti v Bystřici pod Hostýnem se 11.09.2022 sešla česká minigolfová špička, 

aby sehrála 1. kolo extraligy nového ročníku 2022/2023. Koronavirus pomalu a doufejme, že pozbývá na 

důležitosti a tak se stabilizovaly i minigolfové soutěže družstev. Extraligových týmů je konečně jako 

v době předkovidové šest, seniorských týmů 5. GC 85 Rakovník má tradiční zastoupení, jak mezi 

smíšenými družstvy, tak seniorskými. Soutěž družstev probíhá i mezi ženami (4 družstva) a juniory (4 

družstva), ovšem bez rakovnické účasti. 

V extralize smíšených družstev rakovnický tým vstoupil do nové sezóny v sestavě bez Jaroslava 

Řeháka a Zdeňka Andra s Bohumilem Pokorným jen pozici náhradníka. Tedy bez nejstarších hráčů 

a v „mladé“ sestavě Petr Vosmík, Jan Metyš, Michal Šlapák, Ondřej Kocum, David Christou, Stanislav 

Staněk a náhradník Bohumil Pokorný. Vstup do turnaje, potažmo do nové sezóny měli minigolfisté GC 

85 Rakovník nemastný neslaný (133 úderů), což naštěstí stačilo na dělené 2. místo se ztrátou pouhého 

úderu na vedoucího úřadujícího mistra SK Tempo Praha. Další okruh byl ovšem o něčem jiném (124 

úderů). V 2. okruhu získal Rakovník na favority z MGC Olomouc a pražského Tempa náskok 9 resp. 10 

úderů a samozřejmě se usadil ve vedení v polovině soutěže. Ve třetím či čtvrtém okruhu přicházely 

v minulosti finiše buď Olomouce či Tempa a Rakovník o vedení s železnou pravidelností přicházel. Nápor 

ve 3. okruhu přišel ze strany Olomouce (120 úderů), ale Rakovník výkonem 125 úderů úder odrazil a 

dovolil jen snížení náskoku na 2. Olomouc na 5 úderů. Na Tempo narostl už na 12 úderů. V závěrečném 

okruhu vzali minigolfisté GC 85 Rakovník vítr z plachet všem soupeřům svým nejlepším výkonem (123 

úderů). O skvělém výkonu Rakovníka svědčí i náskok, s kterým porazil oba favority. Zklamáním 1. 

extraligového kola byly výkony pravidelně čtvrtého týmu dlouhodobé soutěže MGC Hradečtí Orli, který 

se propadl na poslední místo a také domácího týmu 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, který skončil až 4. 

Po jedenácti letech tak minigolfisté GC 85 Rakovník přezimují v čele extraligové tabulky. Tenkrát 

svoji pozici ztratili hned v prvním jarním kole. Tak držme palce, aby vydrželi déle, nejlépe až do konce. 
 

1. kolo extraligy – Bystřice pod Hostýnem 
 

 

Čtrnáctinásobným mistrem ČR v kategorii seniorských družstev GC 85 Rakovník, který musí mít 

opět ty nejvyšší ambice. I když soupeři stárnou a hvězdy posilují seniorské výběry, nelze cílit jinak než 

na 15. titul. První kolo dlouhodobé soutěže se povedlo, ale nebyl to suverénní výkon, jaký předvedl 

smíšený tým, či rakovničtí senioři předváděli v letech minulých.  

Ty nejvyšší ambice naplnila sestava Jan Metyš, Stanislav Staněk, Jaroslav Řehák a náhradník 

Zdeněk Andr. V prvním okruhu to ovšem nijak slavné nebylo. Výkon 72 úderů stačil jen na dělené 2. 

místo spolu se seniory MGC Jedovnice se ztrátou 3 údery na vedoucí seniory MGC Hradečtí Orli. Senioři 

1. DGC Bystřice pod Hostýnem a ve dvojici hrající senioři SK Tempo Praha odpadli a v konečném 

účtování obsadili 4. resp. 5. místo. Ve druhém okruhu Rakovník předvedl nejlepší výkon dne (61 úderů) 

a posunul se o 4 údery před Hradec Králové. Ve 3. okruhu zaútočili hradečtí senioři a při zaváhání těch 

rakovnických (66 úderů) srovnali  oba týmy krok. Do čtvrtého okruhu nahradil trápícího se Řeháka Andr, 

ale ani jemu se do družstva nezadařilo. Výkon družstva 65 úderů nevěstil nic dobrého. Zaváhali i Hradečtí 

a tak spadlo vítězství do klína seniorům Rakovníka o pouhé 2 údery před hradeckými seniory. Bronzový 

stupínek obhájili bezpečně senioři MGC Jedovnice.  Rozjezd pro GC 85 Rakovník tedy nic moc. 
 

1. kolo extraligy seniorů – Bystřice pod Hostýnem 

 

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GOLFCLUB 85 Rakovník 7 505

2. MGC Olomouc 5 516

3. SK Tempo Praha 4 520

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 530

5. MGC Jedovnice 2 533

6. MGC Hradečtí Orli 1 545

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 264

2. MGC Hradečtí Orli 4 266

3. MGC Jedovnice 3 275

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 301

5. SK Tempo Praha 1 702



5. Grand Prix Bystřice pod Hostýnem 

 

Podzimní Grand Prix hrána pod střechou na ostravském eternitu přilákala, i díky sníženému počtu 

družstev standardní počet hráčů, kterých bylo 77, přesně 62 mužů a 15 žen. To ve srovnání s loňským 

podzimním turnajem, který se hrál v Ostravě s devíti smíšenými družstvy, znamenalo pokles o 15 hráčů. 

Rakovnických borců bylo 10, 9 mužů a 1 žena, věkem ještě juniorka. 

V prestižní absolutní kategorii mužů se rakovnickým borcům dařilo. Určitě se v kvalitě výkonů 

odrazil úspěšný vstup do soutěže smíšeného družstva, potažmo seniorského družstva. Hned čtveřice od 

prvního okruhu bojovala o celkové prvenství. Po dvou okruzích, tedy v polovině soutěže byla v čele 

rakovnická dvojice senior Stanislav Staněk a senior 2 Zdeněk Andr. Jen úder za nimi byl senior Petr 

Vosmík a další úder muž David Christou. Po třetím okruhu Staněk udržel vedení, ale Andra vystřídal 

ve společném vedení Vosmík. Andr ztrácel úder, Christou 2. V posledním okruhu odpadl Andr, ale zbylá 

trojice udržela svůj standard a dokázala obsadit místa v první čtyřce, kam se vklínil na třetí místo hráč 

v jiném dresu než v rakovnickém, v olomouckém dresu jmenovec pozdějšího vítěze Jiří Staněk. A komu 

připadl Černý Petr za bramborovou medaili? Tím se stal David Christou, ale určitě si nestěžoval. Zlato 

tak poosmé ve své kariéře získal na Grand Prix Stanislav Staněk, stříbro vybojoval Vosmík. Do první 

dvacítky, jako měřítko širší špičky se ještě vešly v její druhé polovině muž Michal Šlapák, Jan Metyš 

a Andr. 

V absolutní kategorii žen se očekávalo vítězství jedné z domácích hráček, suverénních mistryň 

v soutěži ženských družstev. Nakonec obsadily první a třetí příčku. Dobře si také vedla juniorka v dresu 

MGC Olomouc Monika Minaříková. Ještě před posledním okruhem vedla o 2 údery před domácí 

seniorkou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem Lenkou Doleželovou. Nakonec její „devatenáctka“ proti 

„dvaadvacítce“ Minaříkové byla rozhodujícím krokem k výhře. Bronzovou příčku pak obsadila žena 

v domácím dresu Jana Havlíková už se značným odstupem. Rakovnické juniorce Gabriele Krumhanzlové 

se nedařilo a obsadila místo až v závěru startovního pole. 

Ve věkových kategoriích má tentokrát GC 85 Rakovník dva vítěze. Stali se jimi mezi seniory 

absolutní vítěz Stanislav Staněk a mezi staršími seniory Zdeněk Andr. Druhá místa byla nakonec dvě. 

Mezi seniory to byl absolutně druhý Petr Vosmík a mezi muži David Christou. Ten ovšem o stříbro musel 

bojovat v dodatečném rozstřelu s Radovanem Struhárem z SK Tempo Praha. Naštěstí na 3. překážce 

zaváhal Struhár a Christou jeho chybu s přehledem potrestal. 

 
Absolutní pořadí mužů (62 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Staněk S. [S] (Rakovník) - 79 úderů              

 2. Vosmík [S] (Rakovník) - 80    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Staněk J. [M] (Olomouc) - 81    “  1. Staněk J. (Olomouc) - 81 úderů 

 4. Christou [M] (Rakovník) - 82    “       
 5. Struhár [M] (Tempo Pha) - 82    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Láník [S] (Jedovnice) - 82    “  1. Havlíková (Bystřice p. H.) - 89 úderů 

 7. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 83    “       

 8. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 83    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Vozár [S] (Tempo Pha) - 83    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 79 úderů 

 10. Král R. jun. [M] (Jedovnice) - 84    “  

  - - - - - - - - - -       Seniorky (46 - 58):   (4 okruhy) 

 15. Šlapák [M] (Rakovník) - 87    “   1. Doleželová L. (Bystřice p. H.) - 83 úderů 

 17. Metyš [S] (Rakovník) - 87    “       
 18. Andr [S2] (Rakovník) - 87    “   Senioři II (59 a více):  (4  okruhy) 

 30. Kocum [M] (Rakovník) - 90    “ 1. Andr (Rakovník) - 87 úderů  

 31. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 90    “ 

 37. Řehák [S2] (Rakovník) - 92    “   Seniorky II (59 a více): (4 okruhy) 

        1. Henklová (Olomouc) - 126 úderů 

  Absolutní pořadí žen (15 hráček): (4 okruhy) 

 1. Doleželová L. [SE] (Bystřice p. H.) - 83 úderů  Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 2. Minaříková [JU] (Olomouc) - 84    “ 1. Šebek (Ostrava) - 90 úderů 

 3. Havlíková [Z] (Bystřice p. H.) - 89    “    

  - - - - - - - - - -       Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 13. Krumhanzlová [M] (Rakovník) - 113    “   1. Minaříková (Olomouc) - 84 úderů 

          

         Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Minich L. (One Brno) - 94 úderů 

            

         Žákyně (15 a méně)  (4 okruhy) 

        1. Nečekalová Jol. (Cheb) - 95 úderů  
  

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

 

 


