
GC 85 Rakovník bronzový, senioři potvrdili zlato ! 
 

Ve finále byly pro čtveřici čtyři skoro jistoty, kterými jsou titul pro minigolfisty SK Tempo Praha, druhé pro 

MGC Olomouc, třetí GC 85 Rakovník a čtvrté pro MGC Hradečtí Orli. Tempo vedlo o 5 bodů před Olomoucí, ta 

před Rakovníkem o 9 a Rakovník před Hradcem Králové o 5 bodů. Rakovnickou sestavu kapitán Staněk určil do 

podoby: Michal Šlapák, Jaroslav Řehák, Ondřej Kocum, Zdeněk Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk 

a náhradník Petr Vosmík. Hned v prvním okruhu na betonu se zadařilo rakovnickým minigolfistům (177 úderů) 

a usadili se na čele spolu s domácím SK Tempo Praha. Třetí byl MGC Olomouc se ztrátou 6 úderů na vedoucí 

dvojici a čtvrtý MGC Hradečtí Orli se ztrátou 13 úderů na Olomouc. Pořadí pak zůstalo na 3. a 4. místě až do konce.  

Druhý okruh na eternitu posunul Rakovník, po výkonu 135 úderů, na samostatné 1. místo o 1 úder před SK Tempo 

Praha. A po třetím okruhu na betonu bylo ještě lépe. Výkonem 184 úderů navýšil Rakovník na favorita náskok 

o další 2 údery. Ve svém nijak oslnivém, ale dostačujícím výkonu rakovničtí minigolfisté pokračovali 

a ve čtvrtečním posledním okruhu na eternitu výkon 139 úderů znamenal navýšení náskoku na Tempo o další úder. 

Před  pátečním finále družstev z toho bylo sice vedení, ale jen o 4 údery. 

Úvodní okruh druhého dne na eternitu byl velkým zklamáním (153 úderů) a místo potvrzení vedoucí pozice 

přišel propad na druhé místo o 2 údery za domácí Tempo. V celkově šestém okruhu, opět na betonu, zahrál Rakovník 

svůj nejlepší okruh na tomto povrchu (173 úderů), ale na rozjeté Tempo ztratil dalších 6 úderů. V předposledním 

okruhu na eternitu to opět nestálo za nic (149 úderů) a definitivní nedostihnutelnou ztrátu na Tempo 15 úderů. To 

také znamenalo, že se nebezpečně přiblížila třetí Olomouc na rozdíl pouhých šesti úderů. Poslední okruh na betonu 

(180 úderů) pak stačil na potvrzení druhého místa pro GC 85 Rakovník a navýšení náskoku na třetí Olomouc na 10 

úderů. První místo potvrdilo i Tempo, které navýšilo náskok na Rakovník na konečných 20 úderů.  

V dlouhodobé soutěži žen zvítězilo ve finále družstvo MGC Olomouc před týmem TJ MG Cheb. Družstvo 

1. DGC Bystřice pod Hostýnem se finále nezúčastnilo, přesto po pěti výhrách v jednotlivých kolech dlouhodobou 

soutěž ženských družstev vyhrálo. Juniorské týmy vyhrála mládež MGC Olomouc, před TJ MG Cheb a SK Tempo 

Praha. Vloženou soutěž sportovních center mládeže bylo lepší to moravské, neboť české nastoupilo ve čtyřech.  
 

Finále extraligy Tempo Praha Konečný stav extraligy (ročník 2021 – 2022)  

 

Senioři měli před finále titul téměř jistý, už celkem čtrnáctý, desátý v nepřetržité řadě, stačilo jen nastoupit. 

A bylo by jistě nádherné vyšperkovat celou sezónu výhrou. Chyběla ovšem opora rakovnických seniorů Jan Metyš 

a navíc domácí senioři SK Tempo Praha nastoupili v nejsilnější možné sestavě, která dokázala rakovnické seniory 

v průběhu sezóny dvakrát porazit. 

Do finále nastoupila sestava Zdeněk Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. 

V prvním okruhu výkon 87 úderů stačil na 2. místo 2 údery za Tempem. Odpadli senioři z MGC Hradečtí Orli, kteří 

žádný špičkový výkon nepředvedli a tak vydrželi s přehledem na posledním místě. Další čtvrteční okruhy 

rakovnických seniorů (67 eternit, 88 beton, 71 eternit) znamenaly vedení v polovině soutěže o 5 úderů před Tempem. 

Pátý okruh na eternitu (77 úderů) přinesl snížení náskoku na 1 úder, šestý na betonu (85 úderů) navýšení na 3 údery, 

sedmý na eternitu (73 úderů) bohužel ztrátu 2 údery a osmý na betonu (92 úderů) jen udržení ztráty dvou úderů. 

Tím, že rakovničtí senioři nastoupili, neměla finálová prohra žádné důsledky. Tempo po zásluze vybojovalo 

stříbrné medaile stejně jako bronzové senioři MGC Hradečtí Orli. 

Finále extraligy seniorů Tempo Praha Konečný stav extraligy seniorů (2021 – 2022)  

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 8 1270

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 6 1290

3. MGC Olomouc 4 1300

4. MGC Hradečtí Orli 2 1325

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 54 3944

2. MGC Olomouc 45 3988

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 38 4119

4. MGC Hradečtí Orli 29 4184

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 25 2874

6. MGC Jedovnice 22 2888

7. TJ MG Cheb 20 2933

8. SK GC Františkovy Lázně 9 3043

9. DG Fortuna Radotín 8 3436

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 6 638

2. GC 85 Rakovník 4 640

3. MGC Hradečtí Orli 2 672

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 35 2029

2. SK Tempo Praha 32 2038

3. MGC Hradečtí Orli 25 2104

4. DG Fortuna Radotín 13 1525

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 11 1570

6. MGC Jedovnice 6 1702



Obrovské překvapení mezi ženami, mezi muži mistrem stálice Škaloud ! 
 

Mistrovství ČR přilákalo na pražské Tempo celkem 90 hráčů, 72 mužů a 18 žen. GC 85 Rakovník přispěl 

celkem 15 hráči, 12 muži a 3 ženami. 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, tentokrát bez rozstřelu. Z šestého místa postoupil Stanislav Staněk, z třináctého Bohumil Pokorný, 

ze čtrnáctého Ondřej Kocum, ze šestnáctého Michal Šlapák, patnáctého Jaroslav Řehák, z dvacátého čtvrtého 

Zdeněk Andr a z dvacátého devátého Jaroslav Řehák.  Do finálové šestnáctky žen se prosadila celá trojice, ze 

čtvrtého místa Petra Vosmíková, ze čtrnáctého Katalin Kníže a ze šestnáctého Marie Kabourková. 

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

rakovnický hráč Staněk s Janem Hálou z Františkových Lázní, Andr s Tomášem Navrátilem z MGC Olomouc, 

Řehák s domácím Josefem Vozárem, Kocum s dalším domácím Antonínem Rakem. Šlapák postoupil bez boje, 

Pokorný porazil Filipa Červinku z MGC Hradečtí Orli. V osmifinále vypadl i Šlapák s Ondřejem Škaloudem z MGC 

Olomouc a Pokorný s domácím Josefem Vozárem. V dalším pokračování bez rakovnických hráčů si nejlépe vedl 

rakovnický odchovanec Ondřej Škaloud v dresu MGC Olomouc. Potrápil se jen ve čtvrtfinále s oddílovým kolegou 

Tomášem Navrátilem. V semifinále s Dušanem Sofkou z domácího SK Tempo Praha a ve finále s oddílovým 

kolegou Mariánem Straškem byla jeho vítězství už jasná. V boji o bronzovou medaili se poprvé mezi muži prosadil 

Jan Kadlec z TJ MG Cheb. 

Mezi ženami rakovnická seniorka Katalin Kníže ze zdravotních důvodů nenastoupila, Kabourková vypadla 

hned v prvním kole s Hirschmannovou z italského týmu MGC Seis. V pavouku tak zůstala jen Vosmíková, která 

v prvním kole porazila matadorku Jaroslavu Fiedlerovou z Františkových Lázní. Ve čtvrtfinále byla její soupeřkou 

kolegyně ze seniorské reprezentace Eva Kadlecová z TJ MG Cheb, kterou s přehledem porazila. V semifinále ji 

čekala nejlepší hráčka ze základní části Hirschmannová. Vosmíková na ni bohužel v závěru nestačila a o 3 jamky 

prohrála. V boji o bronzovou medaili se utkala s olomouckou juniorkou Monikou Minaříkovou, na kterou také 

nestačila. Bramborová medaile je pro ni určitě zklamáním. Obrovským překvapením skončilo finále, kam se dostaly 

Hirschmannová a žákyně z TJ Tanvald Štěpánka Tupá. Ta pokračovala v dobrém výkonu i ve finále, navíc favoritka 

Hirschmannová nebyla ve své kůži a tak se zrodilo největší překvapení 44. Mistrovství České republiky. 
 

Jednotlivci 

Absolutní kategorie 

 Pořadí mužů [72 úč.]:  Pořadí žen [18 úč.]:  
 1.  Škaloud O. (Olomouc)    1. Tupá (Tanvald)              

2.  Straško (Olomouc)    2. Hirschmannová (Siusi-I)     

 3. Kadlec  (Cheb)     3. Minaříková (Olomouc)     

        - - - - - - - - - -     

       4. Vosmíková (Rakovník) 

 

Věkové kategorie (hra na rány) 
  

  Muži (20 – 45 let) [24 úč.] (8 okruhů)  Ženy (20 – 45 let) [1 úč.] (8 okruhů)  

 1. Škaloud O. (Olomouc) - 197 úderů 1. Kabourková (Rakovník) - 274 úderů 

 2. Straško (Olomouc) - 202    “         

 3. Kadlec (Cheb) - 205    “   Seniorky (46 - 58) [4 úč.] (8 okruhů) 

  - - - - - - - - - -     1. Vosmíková (Rakovník) - 226 úderů  

 9. Kocum (Rakovník) - 212    “ 2. Kadlecová (Cheb) - 230    “ 

 11. Šlapák (Rakovník) - 213    “  3. Palánová I. (Butovice) - 238    “ 

 20. Miler (Rakovník) - 251    “      
 22. Kabourek (Rakovník) - 265    “   Seniorky II (58 a více) [7 úč.] (8 okruhů) 

       1. Hirschmannová (Siusi-I) - 218 úderů 

  Senioři (46 – 58 let) [20 úč.]  (8 okruhů) 2. Macourová (Děkanka P) - 241    “ 

 1. Vozár (Tempo Pha) - 205 úderů 3. Komadová (Děkanka P) - 244    “ 

 2. Staněk S. (Rakovník) - 207    “  - - - - - - - - - - 

 3. Rous (Hr. Králové) - 210    “ 5. Kníže (Rakovník) - 256    “ 

  - - - - - - - - - -            

 9. Vosmík (Rakovník) - 232    “  Juniorky (16 – 19 let) [4 úč.] (8 okruhů) 

 13. Luxa (Rakovník) - 237    “ 1. Minaříková (Olomouc) - 223 úderů  

 20. Krumhanzl (Rakovník) - 847    “ 2. Maderová (Olomouc) - 226    “  

       3. Palánová K. (Butovice) - 233    “ 

  Senioři II (59 let a více) [18 úč.]  (8 okruhů)        

 1. Martínek (Hr. Králové) - 206 úderů  Žákyně (do 15 let) [2 úč.] (8 okruhů) 

 2. Pokorný B. (Rakovník) - 211    “ 1. Indráková (Olomouc) - 235 úderů  

 3. Andr (Rakovník) - 222    “ 2. Tupá (Tanvald) - 255    “ 

  - - - - - - - - - -            
 5. Řehák (Rakovník) - 225    “  Žáci (do 15 let) [4 úč.]  (8 okruhů) 

 15. Vitner V. (Rakovník) - 251    “ 1. Minich L. (One Brno) - 245 úderů 

       2. Minich P. jun. (One Brno) - 249    “ 

  Junioři (16 – 19 let) [6 úč.] (8 okruhů) 3. Spilka. (Tempo Pha) - 277    “  

 1. Červinka (Hr. Králové) - 216 úderů        

 2. Šebor D. (Butovice) - 222    “        

 3. Pokorný J. (Olomouc) - 223    “   

   

          

  

   


