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1

Úvod

1.1

Charakteristika území MSV

Území Mikroregionu Sokolov – východ (dále jen MSV) se nachází na území Karlovarského
kraje a zahrnuje katastrální území 15 měst a obcí. Jsou to města: Březová, Chodov, Loket, Nové
Sedlo a Sokolov a obce: Dolní Rychnov, Hory, Jenišov, Královské Poříčí, Lomnice, Mírová,
Staré Sedlo, Šabina, Těšovice, Vintířov.
Obrázek 1 Politická mapa Mikroregionu Sokolov - východ

Zdroj: https://www.sokolov-vychod.cz/

MSV je tvořen městy a obcemi, jejichž katastrální území je z větší či menší míry postižené
těžbou hnědého uhlí. V území převažuje průmyslový charakter krajiny, avšak značnou část
území členských obcí mikroregionu tvoří i zemědělská či lesní půda. Část území Mikroregionu
Sokolov – východ tvoří chráněná krajinná oblast Slavkovský les, využívaná turisty a
cykloturisty. Ve směru od západu k severovýchodu protéká územím mikroregionu vodáckou
veřejností oblíbená řeka Ohře, podél níž vede Karlovarským krajem cyklostezka Ohře.
Většina členských měst a obcí mikroregionu spadá do působnosti obce s rozšířenou působností
(ORP) Sokolov, obce Hory, Jenišov a Mírová jsou součástí správního území ORP Karlovy
Vary. Území Mikroregionu Sokolov - východ je součástí Karlovarského kraje a zároveň
Regionu soudržnosti Severozápad (NUTS 2 Severozápad).
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Obrázek 2 Základní mapa území obcí Mikroregionu Sokolov – východ a okolí

Zdroj: www.mapy.cz

V měnících se společenských vztazích v populaci pociťují zejména malé členské obce MSV
ochladnutí či začínající destrukci sociálních vazeb mezi občany. Tento jev je částečně způsoben
dojížděním obyvatel malých obcí do zaměstnání do větších obcí a měst. Někteří rodiče zároveň
odvážejí děti do škol v jiných obcích. Následkem tohoto jevu se obce, kde působí jen minimum
malých zaměstnavatelů, stávají noclehárnami. Občané tráví většinu pracovního dne
v zaměstnání, následně jedou pro děti do škol, převážejí je na kroužky, vyřizují své záležitosti
na úřadech, jedou nakoupit a domů se vracejí v podvečer, kdy mnozí z nich již podlehnou touze
po pasivní relaxaci. Ve většině obcí jsou však i skupiny obyvatel, kteří hledají aktivní formy
trávení volného času, a to nejen v tzv. tradičních sportech, ale zajímají se též o nové druhy
sportů.
Možnost oživení společenských vztahů vidí vedení obcí v rozvoji sportovních aktivit.
S ohledem na výši omezených rozpočtů malých obcí se jeví jako vhodný prostředek pro
obnovení a rozvoj sociálních vztahů provozování tzv. malých sportů, přičemž v našem případě
se výraz „malý“ vztahuje především k menší finanční náročnosti konkrétních druhů sportu. Pro
potřeby této studie byl mezi malé sporty zařazen i stolní tenis (ping-pong) a to vzhledem k jeho
oblibě v regionu a zároveň finanční dostupnosti, zejména v případě neregistrovaných menších
skupin amatérských sportovců, hrajících pro radost. (Zdroj: Vlastní zpracování).
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1.2

Obecný popis rozvoje sportů na území obcí MSV

Podpora sportu z pohledu počtu a druhů sportovních zařízení je v území MSV na poměrně
dobré úrovni. Nejlépe vybavené je bývalé okresní město Sokolov (počet obyvatel k 31.12.2020
činil 22 924 osob), jehož obyvatelé mohou využívat nejen řadu hřišť a tělocvičen, ale i krytý
bazén, dvě koupaliště či krytý zimní stadion. Rovněž menší členská města a obce MSV mají
slušné vybavení pro tělovýchovu a i v nejmenších obcích je minimálně písčité hřiště. Budují se
sportoviště nejen pro fotbalisty, volejbalisty a další většinově rozšířené a oblíbené sporty, ale
při plánování sportovních zařízení a hřišť myslí vedení obcí i na nové druhy sportů jako je např.
street workout či lezení na lezeckých stěnách, nebo naopak na historicky významné sporty,
kterými jsou střelba z praku či šipky.
Sport posiluje jak zdraví a dobrou kondici občanů, tak i sociální vazby v obcích. Jak ukazuje
analytická část této strategie, i v malých obcích mohou vyrůst sportovci schopní konkurovat ve
vyšších soutěžích. Pro rozvoj sportu v konkrétní obci se ukazuje jako důležitý faktor osoba
sportovního leadera - vůdčí osobnost, která vyvolá zájem o konkrétní sportovní disciplínu a
svým zápalem a nadšením strhne další obyvatele - sousedy, kamarády, z nichž někteří spolu
s tímto leaderem rozšíří tým o další nadšence.
Následující stručný přehled zahrnuje sporty, provozované v obcích Mikroregionu Sokolov –
východ, a to i aktuálně provozované malé sporty.

Březová (u Sokolova)
Ve městě Březová a jejích částech fungují tato tělovýchovná uskupení: Tělovýchovná jednota
Olympie, Fotbalový klub Olympie a florbalový klub Démoni Březová. Pod TJ Olympie spadá
oddíl zápasu, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl volejbalu, karate a registrované mužstvo
malé kopané v části Rudolec. Dále na Březové působí AMK Březová, pod nějž patří klub cyklo
trialu a Bike-trial Březová. Samostatně působí ve městě oddíl Team bike Březová.
Z malých sportů je na Březové nejúspěšnější registrovaný klub prakistů, dále klub šipkařů a
neregistrovaně se v Březové a jejích osadách hraje též pétanque. Další malé sporty se provozují
v multifunkčním centru (bowling, šipky, virtuální hrací simulátor, squash).
Ve městě a jeho částech je několik hřišť – fotbalový stadion s travnatým a umělým povrchem,
tenisové kurty, 2 hřiště s asfaltovým povrchem univerzálního zaměření (volejbal, basketbal,
malá kopaná, nohejbal), v městské části Rudolec je venkovní multifunkční hřiště s umělým
povrchem, v městské části Kamenice je hřiště s písčitým povrchem, využívané hlavně pro
nohejbal. Ve městě je občanům k dispozici rovněž minigolf. Dále jsou na Březové 2 tělocvičny,
a to velká tělocvična v základní škole (využití zejména pro školní aktivity, ale i pro další sporty
například volejbal) a malá tělocvična v budově čp. 342, ve které funguje oddíl karate.
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Obrázek 3 Vítězové turnaje v prakiádě na Březové

Zdroj: https://www.mu-brezova.cz/fotogalerie

Víceúčelová hala v multifunkčním centru poskytuje největší prostor a nejkvalitnější zázemí pro
halové sporty vůbec a je využívána v rámci možností celoročně. Město každoročně pečuje na
pláních Slavkovského lesa o běžecké stopy, které jsou v závislosti na sněhových podmínkách
pravidelně strojově upravovány.

Dolní Rychnov
V obci je registrovaný sportovní klub SK Dolní Rychnov, zaměřený především na fotbal, dále
se v obci neregistrovaně hraje volejbal (ženy) a nohejbal (muži). V obci je travnaté fotbalové
hřiště, připravuje se výstavba hřiště s umělým povrchem. V obci je dále k dispozici písčité
hřiště s tyčemi na sítě, workoutové hřiště, lezecká stěna se skluzavkou a dále víceúčelové dětské
hřiště s umělým povrchem. Obec připravuje výstavbu multifunkční haly pro pořádání
sportovních i kulturních akcí.
Malé sporty se v obci zatím neprovozují.

Hory
V obci je občanům k dispozici víceúčelové hřiště, používané pro neorganizované sportování
všech věkových skupin obyvatel. Na základě zjišťování zájmu o sport mezi občany v obci bylo
zastupitelstvem obce odsouhlaseno zahájení příprav vybudování multifunkčního sportoviště na
místě stávajícího hřiště. Nové hřiště bude na základě průzkumu mezi občany využíváno pro
8
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hraní tenisu, basketbalu, volejbalu a fotbalu. Na území obce funguje Farma Hory, která se
zaměřuje na chov koní, zároveň pořádá parkúrové závody.
Malé sporty se v obci zatím neprovozují.

Jenišov
V obci je registrovaný klub stolního tenisu Děravý pálky, hraje se zde rekreačně fotbal a
nohejbal, pravidelně probíhá cvičení žen, působí zde registrovaný jezdecký klub. V obci je
občanům k dispozici multifunkční oplocené hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště pro
fotbal, které má menší než klasické rozměry. Pro stolní tenis slouží kulturní sál, pro cvičení žen
jsou využívány prostory obecního úřadu.
Z malých sportů se v obci provozuje stolní tenis (registrovaný klub).

Královské Poříčí
Nejrozšířenějším sportem v obci je fotbal organizovaný pod hlavičkou registrované TJ Baník.
Fotbal se zde hraje ve všech věkových kategoriích, od elévů po straší pány. Fotbalisté mají
k dispozici dvě fotbalová hřiště – tréninkové a zápasové. Dále se na víceúčelovém hřišti hraje
futsal, v suterénu obecního úřadu je občanům k dispozici posilovna a bowling. V obci je
workoutové hřiště, připravuje se výstavba skateparku a in-line dráhy. V obci jsou dvě
tělocvičny (v bývalém učilišti a v základní škole), obec plánuje výstavbu víceúčelové haly a
sportovního areálu.
Z malých sportů se v obci provozují šipky, ale pouze v uzavřeném soukromém klubu bez
přístupu veřejnosti. Někteří občané jsou ale členy klubů malých sportů v jiných obcích.

Lomnice
V obci působí registrovaná TJ Lomnice, pod niž spadají registrované oddíly fotbalu (všechny
věkové kategorie), stolního tenisu (2 družstva dospělých, družstvo žáků), kuželek (7 družstev
po 6 hráčích) a nohejbalu. Neregistrovaně probíhá cvičení žen. Pro cvičení jsou v obci
k dispozici 2 travnatá fotbalová hřiště standardních rozměrů, jedno je určené pro zápasy a druhé
pro tréninky, 1 veřejně přístupné multifunkční hřiště s umělým povrchem, 1 asfaltové hřiště, 2
tělocvičny, kuželna.
Z malých sportů se v obci provozuje stolní tenis a to závodně. Ženy soutěží ve 2. lize.
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Obrázek 4 Stolní tenis v Lomnici hrají všechny věkové kategorie obyvatel, včetně žáků 1. stupně ZŠ

(Zdroj: http://www.lomnicezs.cz/clanek/9439/stolni-tenis-ii-stupen.html?period_id=8 )

Mírová
V obci je k dispozici tenisový kurt. Fotbalové hřiště není využíváno, připravuje se jeho
přestavba na multifunkční hřiště. Dětmi je využíváno dětské hřiště v parku.
Z malých sportů obec podporuje hraní stolního tenisu, který v obci hrají dospělí hráči i děti –
sál pro hraní mají k dispozici na obecním úřadě. Jedná se o neregistrovanou skupinu hráčů.

Staré Sedlo
V obci působí registrovaný FK Staré Sedlo, sdružující hráče ve 3 dětských kategoriích
(přípravka, mladší žáci, starší žáci) a od r. 2021 i 1 mužstvo dospělých hráčů. V obci je jedna
tělocvična v bývalé škole, kde probíhá cvičení jógy a cvičení žen. Tělocvična byla v minulosti
využívána i pro hraní stolního tenisu, které ale v nedávné době skončilo z důvodu odstěhování
vedoucího. Obec plánuje na svém území vybudování sportovního areálu.
Malé sporty se v obci zatím neprovozují.

Šabina
V obci působí registrovaná TJ Šabina, sdružující hráče kuželek, dále zde hraje neregistrovaná
skupina tenis. Hráči mají k dispozici jeden tenisový kurt s antukovým povrchem, dále je v obci
antukové volejbalové hřiště. V obci rovněž působí jezdecký klub Sagyra. Obec plánuje
vybudování multifunkčního hřiště. Malé sporty se v obci zatím neprovozují.
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Těšovice
V obci je registrovaný FC Těšovice, fotbal se hraje na hřišti s umělým povrchem, hřiště je
multifunkční, menších rozměrů s menšími brankami a menším (těžším) míčem. V obci funguje
rovněž futsalový klub. V 1. patře objektu obecního úřadu je menší sál pro příležitostné hraní
stolního tenisu, stálý tým však v obci není. Tento sál je možné také využít k vybavení zařízením
na hraní šipek a případně i dalších sportů.
Z malých sportů se v obci provozuje volnočasově stolní tenis– hráči nejsou registrováni.

Vintířov
V obci je registrovaná TJ Baník Vintířov, z.s., sdružující oddíly fotbalu, stolního tenisu a
tanečních sportů. Obec má k dispozici dvě fotbalová hřiště s přírodním trávníkem. Obě hřiště
jsou zavlažována automatickým systémem a jedno z nich je osvětleno. Dále je v obci tenisový
kurt s umělým povrchem a sportovní centrum, kde lze hrát bowling, squash, stolní tenis, je zde
i posilovna. Součástí objektu Mateřské školy je sportovní hala, kde se dají provozovat míčové
hry, stolní tenis atp. Z velké části jsou tyto prostory využívány školskými organizacemi obce.
V prostoru lesoparku mají obyvatelé obce k dispozici workoutovou sestavu,
posilovací/kondiční stroje, hřiště na streetball, hřiště na beachvolejbal a travnatou plochu
vhodnou např. pro střelbu z praků či luků. V areálu je rovněž amfiteátr a dětské hřiště.
Z malých sportů se v obci provozuje stolní tenis a šipky.
Obrázek 5 Lesopark Jiřího Ošeckého ve Vintířově s řadou sportovních i hracích prvků

Zdroj: vlastní foto zpracovatele
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Závěr této kapitoly tvoří následující tabulka výdajů jednotlivých obcí na sportovní aktivity. Jak
je z této tabulky patrné, všechny obce sdružené v Mikroregionu Sokolov – východ, jichž se týká
tato studie, větší či menší měrou podporují sportovní aktivity a činnost sportovních klubů na
svém území. Zároveň financují výstavbu sportovišť a péči o jejich údržbu.
Poměrně značné rozdíly v částkách vynakládaných na sportovní aktivity v jednotlivých obcích
jsou dány nejen velikostí obcí, ale též rozdílnou výší příjmů obcí srovnatelné velikosti a
věkovým složením obyvatelstva.
Tabulka č. 1 Výdaje jednotlivých obcí na sportovní aktivity v r. 2019

Obec

Počet obyvatel
k 1. 1. 2020

ø věk
obyvatel

Částka výdajů za r.
2019 - Ostatní
tělových. činnost v Kč
(Fin 2 - 12 M, § 3419)

Průměrné výdaje na
tělovýchovnou činnost
na 1 obyvatele v Kč

Březová
Dolní Rychnov
Hory *)
Jenišov
Královské Poříčí
Lomnice
Mírová **)
Staré Sedlo
Šabina
Těšovice
Vintířov

2699
1314
297
1086
789
1345
328
836
316
263
1196

42,9
40
40,8
38,7
40,3
40,1
42,1
43,4
42,7
40,4
36,4

2 126 733,86
1 469 500,00
48 552,00
132 796,06
1 321 714,40
2 403 634,90
7 437,00
190 000,00
15 000,00
6 510,00
1 101 316,00

787,97
1 118,34
163,47
122,28
1 675,18
1 787,09
22,67
227,27
47,47
24,75
920,83

Zdroje dat: czso.cz, výkazy Fin 2 – 12 M uvedených obcí
*) Obec Hory nevykazuje ve výkazu Fin 2 – 12 M za rok 2019 na § 3419 žádné výdaje. Výdaje na správu a údržbu
hřišť jsou zahrnuty v § 3421, vzhledem k tomu, že se jedná z větší části o dětská hřiště.
**) Obec Mírová nevykazuje ve výkazu Fin 2 – 12 M za rok 2019 na § 3419 žádné výdaje. Obec finančně
podporuje sportující mládež a dále poskytuje hráčům stolního tenisu bezúplatně prostory, teplo, elektřinu a vodné.
Uvedené výdaje jsou zahrnuty na § 3421.

Informace o sportech provozovaných v jednotlivých obcích poskytli zpracovateli starostové
obcí, jejich zástupci a vedoucí sportovních klubů či skupin.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle informací od starostů či jejich zástupců.)
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1.3

Úloha obcí a dalších relevantních subjektů v rozvoji sportovních
aktivit

1.3.1 Úloha obcí při podpoře sportu dle zákona
Dle § 1a zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších
předpisů je prioritou v oblasti sportu zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve
všech věkových skupinách, podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky.
Dle § 3 zákona je ústředním orgánem pro sport v ČR zřízena Národní sportovní agentura.
Dle téhož zákona, § 6, obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport,
zejména:
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho
provádění.
Z dalších ustanovení výše uvedeného zákona zmiňujeme § 7a, který definuje povinnosti
vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení. Tento paragraf se zaměřuje především na
potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku.
Dle zákona o obcích (Zákon 128/2000 Sb.) § 35 obce v samostatné působnosti uspokojují
potřeby svých občanů, mimo jiné též potřebu rozvoje zdraví. Zároveň mají obce dle § 10
pravomoc ukládat povinnosti a stanovit závazné podmínky pro pořádání sportovních akcí na
svém území.
(Zdroj: Zákon 115/2001 Sb., Zákon 128/2000 Sb.)

1.3.2 Rozvoj sportu na krajské úrovni
Na úrovni Karlovarského kraje byl vydán dokument Plán sportu KK 2018 – 2023 „Zdravý
kraj“. Ten v úvodu návrhové části, na str.14, stanoví cíl krajských plánů v oblasti sportu:
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„Cílem je vytvářet podmínky pro zapojení do pravidelných i nepravidelných
pohybových aktivit co nejširšího okruhu veřejnosti, zvýšit zájem o sportovní aktivity a
pohyb jakožto součást zdravého životního stylu.“
„Bohužel z oficiální databáze územních rozpočtů ministerstva financí vyplývá, že trend výdajů
na tělovýchovnou a zájmovou činnost od roku 2010 výrazně klesl, navíc přitom sport přišel
například o možnost vícezdrojového financování z přímých odvodů loterijní daně do sportu.
Zákon již neumožňuje společnosti Sazka a.s. prostřednictvím Českého olympijského výboru
odvádět část zisku na podporu mládežnického sportu. To znamená, že Sazka nyní všechny
finanční prostředky, což bylo např. v roce 2017 cca 1,5 miliardy korun, musí odvádět do
státního rozpočtu.“ (str.16)
(Zdroj:
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblastskolstvi/Plan_sportu.aspx.)

1.3.3 Rozvoj sportu na státní úrovni
Státní politika sportu vychází z dokumentu Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (zkráceně
koncepce SPORT 2025), schváleného usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016. Jak je
patrné z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s dokumenty
zaměřenými na plánování sportu se příliš často nepracuje. Nejnovější dokument „Akční plán
ke koncepci Sport 2025 na období 2018 – 2019“ (https://www.msmt.cz/file/48517/) byl na
stránky vložen v roce 2018 a jeho platnost skončila o rok později. Uvedený dokument se
zaměřuje na širší témata celostátního zaměření a významu, nicméně s některými jeho výroky,
týkajícími se situace ve sportu, budou zřejmě souhlasit i mnozí starostové:
„Podceňování společenského i zdravotního významu sportu a upřednostňování jiných priorit
státní politiky vedly trvale k redukci podpory sportu z veřejných zdrojů. Tento přístup způsobil
zúžení konkurenceschopné sportovní reprezentace a snižování dostupnosti sportu
v důsledku nepřiměřeně vysokých požadavků na ekonomickou spoluúčast samotných
sportovců. Důsledkem je celkový pokles pohybových aktivit populace napříč všemi věkovými
kategoriemi, zájmena u dětí a mládeže, který s sebou přináší negativní zdravotní důsledky pro
celou společnost.“ (str. 2 Akčního plánu ke koncepci Sport 2025).
Závěr výše uvedené citace o poklesu pohybových aktivit populace dokládá následující grafický
přehled.
(Zdroj: akční plán platně znění dle usnesení 519 ze dne 15 8 2018.docx, MŠMT ČR (msmt.cz).)

14

STRATEGIE ROZVOJE MALÝCH SPORTŮ V MIKROREGIONU SOKOLOV - VÝCHOD

Obrázek 6 Grafický přehled poklesu pohybových aktivit populace

Zdroj: Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 „Zdravý kraj“

Z výše citovaného dokumentu „Akční plán ke koncepci Sport 2025 na období 2018 – 2019“
bude starosty obcí zajímat následující informace:
„Na úrovni státu pak dosud chybí ucelený informační a dotační systém, který by
zprostředkoval efektivní komunikaci mezi žadatelem a poskytovatelem dotací, umožnil
z úrovně státu přímou podporu klubů a byl natolik uživatelsky jednoduchý, aby
nevyžadoval účast dalších mezičlánků (zprostředkování dotace) zejména
z mimosportovního prostředí (agentury). Takový systém by pak do značné míry přispěl
k vyšší transparentnosti rozdělování dotací a zároveň umožnil rozvoj spolupráce s regiony
ČR.“
Programy státní podpory sportu vykazovaly značné nedostatky z hlediska naplňování cílů,
nejasného a širokého zaměření programů i vzhledem k objemu rozdělovaných prostředků.
Zároveň opakovaně chybělo jejich vyhodnocování. Programy je na jedné straně nutno zaměřit
na stabilní fungování sportovních organizací, na straně druhé je však nezbytné hledat i zcela
konkrétní příčiny problémů ve sportu a pokusit se je odstranit či zmírnit nově cílenými
krátkodobými či střednědobými programy.
Nutno dodat, že žádný z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „MŠMT“) se doposud nezaměřil výhradně na podporu sportu pro všechny.“ (str. 3)
(Zdroj citace: Akční plán platné znění dle usnesení 519 ze dne 15. 8. 2018,
https://www.msmt.cz/file/48517/.)
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1.3.4 Česká unie sportu, z. s. (ČUS) a Národní sportovní agentura
Česká unie sportu je celostátní organizace s krajskými pobočkami, která byla zřízena na
podporu sportu, konkrétně za účelem vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní
činnosti, která se realizuje v členských subjektech, a to sportovních klubech, tělovýchovných
svazech. Poskytuje služby členským subjektům, případně dalším organizacím a institucím v
rámci sportovního prostředí České republiky, komplexní zabezpečení financování sportovní a
související činnosti členských subjektů na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či
územních úrovních, organizace, podpora a provoz veškeré formy sportovních aktivit. Vedle
hlavní činnosti provozuje Česká unie sportu i vedlejší hospodářskou činnost.
(Zdroj: Stanovy České unie sportu, z. s. dostupné na: https://www.cuscz.cz/files/2235YmR.pdf)
Pro případné zájemce o spolupráci s ČUS z s. uvádíme kontaktní údaje na krajskou pobočku:
Karlovarská krajská organizace ČUS - CZ041
Dr. Davida Bechera 18
360 01 Karlovy Vary
tel: 602 642 437
email: kko@cuskv.cz
www: cuskv.cz

Národní sportovní agentura byla zřízena jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu,
turistiky a sportovní reprezentace státu. Na rozdíl od České unie sportu, z. s., je Agentura
organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(Zdroj: Vlastní zpracování dle https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=737508&typ=UPLNY, Zákon č. 115/2001 Sb., §3a – 3f)

1.3.5 Sportovní aktivity ve Strategii rozvoje Mikroregionu Sokolov- východ
Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ se zaměřuje zejména na palčivé problémy
regionu, jako je restrukturalizace průmyslu v důsledku ukončování těžby hnědého uhlí, nízká
vzdělanost obyvatel, která je nejnižší v ČR, snižování počtu obyvatel v důsledku stěhování do
vnitrozemí a na další návazné problémy.
V rámci řešení rozvojových aktivit se strategie MSV věnuje i využití volného času dospělých
a mládeže. Přesto, že členské obce MSV jsou poměrně dobře vybaveny pro využití volného
času obyvatel, strategie spatřuje nové konkrétní potřeby a možnosti ve vytvoření příležitostí ke
sportování pro budoucí zaměstnance a rodiny aktuálně rozestavěného polygonu firmy BMW
v území členských obcí MSV.
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Jako významný se jeví plánovaný společný projekt subjektů MSV a Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s. (podpora Státní pozemkový úřad – SPÚ), který se zaměřuje na využití prostoru
Loketské výsypky pro rekreační, sportovní a volnočasové využití, v případě realizace by
zároveň propojil území MSV s krajským městem Karlovy Vary.
Ze sportů se strategie MSV zaměřuje zejména na cyklistiku, a to jak ve smyslu sportování, tak
i jako ekologický a zdraví prospěšný způsob dopravy, využívající poměrně hustou síť
cyklostezek v území nejen obcí MSV, ale celého Karlovarského kraje. Jako vhodné místo pro
setkávání obyvatel menších obcí doporučuje strategie budování polyfunkčních komunitních
center, v nichž může být (a někde již je) zakomponován i prostor pro sportovní aktivity.
(Zdroj: https://www.sokolov-vychod.cz/file.php?nid=13258&oid=8000211.)
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2

Analýza stávající situace v malých sportech na území MSV

2.1

Přehled malých sportů provozovaných na území MSV, jejich
charakteristika, popis potřeb pro provozování sportu, vyčíslení
nákladů

Pojem „malé sporty“ již není pro veřejnost zcela neznámý, jak je patrné z existence portálu
http://www.malesporty.cz/onas/, který vznikl v roce 2013. O malých sportech občas
informují i sportovní kanály veřejnoprávních a soukromých médií, a tak se malé sporty pomalu
dostávají do povědomí veřejnosti.
Pro analýzu stávající situace v malých sportech na území Mikroregionu Sokolov - východ je
potřebné specifikovat samotný pojem „malý sport“. Lze jej charakterizovat s různých úhlů,
např. z pohledu celkového počtu hráčů, kteří se konkrétnímu sportu věnují na území České
republiky, z pohledu nákladů na provozování daného sportu, z výše finanční podpory ze strany
případných sponzorů, z pohledu zájmu diváků a/nebo médií, z pohledu mezinárodní úspěšnosti
české reprezentace v daném sportu. Jasná hranice mezi „velkými“ a „malými“ sporty však
neexistuje, a popularita leckterého malého sportu jej může přesunout mezi velké sporty. Rozdíly
tedy nejsou zcela jasně vymezeny.
Pro potřeby této studie vychází zpracovatel z požadavku zadavatele zaměřit se na
nízkonákladové malé sporty, s ohledem na omezenou výši rozpočtu malých obcí. Je rovněž
zapotřebí přiznat, že některé sporty se pohybují na pomezí společenské hry/zábavy, což však
vzhledem k požadavku na zpevňování společenských vazeb v komunitě není nedostatek.
Níže uvedené malé sporty, které si již v několika obcích našly své příznivce a nadšené hráče,
mohou být inspirací pro další obce, starosty a aktivní obyvatele.
(Zdroj: vlastní zpracování.)

2.1.1 Střelba z praku
 Charakteristika
Střelba z praku patří k nejstarším sportům, ačkoli před staletími byla spíše bojovým uměním,
neboť prak je bezesporu zbraň. Prak se používal v bojích a válkách (vzpomeňme na husitská
práčata), ale také na ulovení živé kořisti.
Dnes je střelba z praku regulérním sportem, střelci jsou organizováni v Unii střelců z praku,
která má svou webovou adresu http://www.prakiada.cz/index.htm.
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Soutěžní pravidla a metodika střelby je pro zájemce k dispozici na hlavní webové stránce unie,
pod záložkou „ke stažení“. Soutěží se obvykle v týmech, při soutěži každý střelec absolvuje 3
kola po 10 střelách do terče o průměru 10 cm, který je vzdálen 10 metrů od hráče. Za každý
úspěšný zásah se střelci započítává 1 bod. Celkový výsledek vznikne součtem bodů dosažených
v každém kole. Maximálně lze v závodě dosáhnout počtu 30 bodů. V případě shodného počtu
bodů u dvou a více střelců se rozhoduje v rozstřelu. Pořadí hráčů v republikovém žebříčku se
určuje dle 5 nejlepších výsledků v daném roce.

 Náklady na vybavení
Praky jsou vyráběny z kovu a/nebo plastu a jejich cena se pohybuje od cca 140 Kč do více než
4 000 Kč (titanové zbraně), cena běžného praku činí cca 500 Kč. Střelivem jsou kovové kuličky
o průměru 6 – 12 mm, nejběžnějším rozměrem kuliček je v Čechách průměr 9,5 mm, jejich
cena činí cca 100 Kč/sáček s 30 ks. Dále jsou potřebné terče, pro soutěže mají průměr 10 cm,
hráč stojí 10 metrů od terče. Terče jsou doplněné Target boxem, což je schránka krychlového
tvaru, opatřená textilními stěnami, do jejíž čelní strany se zavěšuje terč. Vystřelené kuličky
padají do boxu, takže je lze používat opakovaně a zároveň není nutné je hledat. Target box lze
koupit za cenu cca 1000 Kč/kus, je opakovaně použitelný.
Počáteční investice do vybavení na střelbu z praku pro 10 osob činí dle cen za zboží průměrné
kvality:
Tabulka č. 2 Počáteční investice na vybavení na střelbu z praku pro 10 osob

Pořizovaná položka
10 ks praků
2 ks terčů
2 ks target boxů
1 ks krabičky kuliček (300 ks kuliček)
Celkem

Cena v Kč za kus

Celkem Kč za položku

500
60
1 200
445
/

5 000
120
2 400
445
7 965

Zdroje dat: czso.cz, výkazy Fin 2 – 12 M uvedených obcí

Uvádíme kompletní vybavení přesto, že bývá běžné, že hráči mají svůj vlastní prak, na který
jsou zvyklí, též si sami kupují kuličky.

 Organizovanost
Tento sport zastřešuje na republikové úrovni Unie střelců z praku, z. s., která je členem
Mezinárodní asociace střelců z praku (WSA). V České republice eviduje Unie střelců z praku
33 klubů, z toho 1 je ve členské obci Mikroregionu Sokolov – východ, konkrétně se jedná o
Prakový klub Březová.
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 Střelba z praku v Mikroregionu Sokolov – východ

 MĚSTO BŘEZOVÁ
Registrovaný klub: Prakový klub Březová
Členové:

10 mužů, 2 ženy (někteří z uvedených účastníků jsou z Královského
Poříčí, rovněž členské obce Mikroregionu Sokolov - východ), většina
účastníků je středního věku až vyššího středního věku.

Vedoucí klubu:

Ladislav Szolár, tel. 731 656 283, e-mail: neuvádí

Sportoviště:

klub má od města Březová k dispozici klubovnu (bezúplatně) a v její
bezprostřední blízkosti cvičný travnatý prostor ohraničený obytnými
domy v ulici Komenského, nám. Míru a Hlavní. Dále klub využívá pro
střelby amfiteátr u multifunkčního centra v Březové, sportoviště
s přístřeškem v části Kamenice nebo prostor mezi restaurací a hřištěm
v části Rudolec. Za špatného počasí má klub k dispozici sál
v multifunkčním centru ve městě Březová.
Obrázek 7 Prakiáda v Rudolci - části města Březová v roce 2019

(Zdroj: https://www.mu-brezova.cz/fotogalerie/velikonocni-prakiada )

Finanční náročnost: město hradí náklady na užívání klubovny (teplo, světlo) a do soutěže
kupuje ceny pro vítěze, především poháry, případně poskytne auto na
cestu na soutěže. Roční náklady města na podporu provozování sportu
jsou proměnlivé, orientační výše činí přibližně 10 000 Kč. Hráči se
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zúčastňují soutěží, i zahraničních, klub sám rovněž pořádá soutěže.
Potřeby pro sport si hráči zajišťují sami. Náklady na nákup praku jsou
pro hráče jednorázové (cenové rozpětí je značné, viz výše), novou gumu
do praku lze pořídit za cca 100 Kč, střelivo se používá opakovaně, občas
se dokupuje sáček 30 ks za cca 100 Kč.
Soutěže:

Klub pořádá soutěže a zúčastňuje se i soutěží pořádaných jinými kluby.

(Zdroje: http://www.prakiada.cz/index.htm , https://www.outfit4events.cz/czk/kategorie/611praky/, https://www.hunting-catapults.cz/, osobní informace od vedoucího klubu.)

 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Jedná se o členy klubu na Březové, kteří mají trvalé bydliště v Královském Poříčí a kromě
účasti na aktivitách a soutěžích v Březové pořádají jednou ročně turnaj v Královském Poříčí (v
blízkosti fotbalového areálu).

2.1.2 Šipky
 Charakteristika
Šipky jsou oblíbeným a cenově ne příliš náročným sportem, který se vyvinul z oštěpů, tedy ze
zbraní pravěkých lidí. Jak dále uvádí server www.sipky.cz, k největšímu rozvoji šipek došlo ve
středověké Anglii. Angličtí lučištníci vyráběli ze svých dlouhých klasických šípů asi 30 cm
dlouhé šípy, používané k ochraně či při přepadech pocestných. Tyto šípy se házely jako nůž
nebo sekera. Posléze se začaly používat v anglických hospodách (pubech). Tam se zákazníci
bavili soutěžením ve vrhání těchto zkrácených šípů do špalků z (prý) jilmového dřeva nebo do
terčů, kterými bylo hospodské zařízení nebo dna sudů s vínem. Vysušením špalky popraskaly
a vznikly tak první sekce (dnes číslované). Šipky tedy vznikly jako hospodská zábava. Z
anglických hospod se zásluhou kolonizace dostávají do celého světa a stávají se jedním z
nejstarších sportů. K jejich rozvoji do dnešní podoby došlo po 1. světové válce
(http://www.sipky.cz/history/hist_begin.html).
Hraní šipek v současné době je dáno pevnými pravidly. Pravidla šipek, zveřejněná Českou
šipkovou asociací, zahrnují Technická pravidla, Herní pravidla a Organizační řád turnajů a
soutěží a jsou k dispozici na: https://www.czechdarts.org/ke-stazeni.
Stručně shrnuto, hráči házejí šipkami na terč, jehož střed je ve vzdálenosti min. 2,93 cm od čáry
hodu, šířka hracího prostoru je min. 1,3 metru. V jednom kole má hráč k dispozici 3 šipky. Hod
končí okamžikem, kdy rozhodčí ohlásí a zaeviduje výsledek. Pak může hráč vyjmout své šipky
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z terče a k hodu nastupuje další hráč. Pokud hráč vyjme šipku z terče před ohlášením
rozhodčího o hodu, je hod neplatný. Vítězí hráč, který dosáhne potřebného počtu bodů.

 Náklady na vybavení
Počáteční investice do vybavení na hraní šipek pro 10 osob činí dle cen za zboží průměrné
kvality:
Elektronické terče se pohybují v cenách od cca 1 400 do 3 400 Kč, sisalové terče se dají pořídit
od cca 1 100 Kč do cca 3 000 Kč (dražší sisalové terče někdy bývají prodávány v kompletu i
se šipkami, případně s osvětlením) papírový terč se cenově pohybuje kolem 500 Kč. Šipkové
automaty, určené pro hostinské provozovny, se dají pořídit za cenu v rozmezí cca 25 000 –
60 000 Kč.
Šipky se používají buď s plastovými hroty (soft) nebo s kovovými hroty (steel), jsou prodávány
obvykle po 3 kusech, dražší typy i po jednom kusu. Šipky s plastovými hroty se prodávají od
cca 30 Kč/kus do 3 000 Kč/kus (z wolframu, plastový hrot). Ceny šipek s kovovými hroty
(steel) se pohybují od cca 30 Kč/kus do 500 Kč/kus. Je běžným zvykem, že hráči mají svoji
sadu šipek.
Tabulka č. 3 Počáteční investice na vybavení na šipky pro 10 osob

Pořizovaná položka
10 sad šipek po 3 ks v balení
1 terč sisalový
1 terč elektronický
Celkem

Cena v Kč za kus

Celkem Kč za položku

100
1 700
3 000
/

1 000
1 700
3 000
2 700 až 4 000

Zdroje dat: internetové stránky prodejců šipkařského vybavení
Obrázek 8 Mistrovství ČR v šipkách - Kladno 2019
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(Zdroj:https://kladenskelisty.cz/199886/v-kladenskem-dome-kultury-se-konalo-mistrovstvi-ceske-republiky-vsipkach/ )

 Organizovanost
V České republice působí v současnosti (rok 2020/2021) tyto šipkařské organizace:
Unie šipkových organizací (UŠO) – softy, Česká šipková organizace (ČŠO) – steely, Česká
šipková asociace (ČŠA) a dále několik regionálních lig.
V rámci Mikroregionu Sokolov – východ se ve sledovaných obcích tomuto sportu věnují hráči
ve městě Březová (registrovaný klub) a v obci Vintířov (registrovaný klub). Svoji činnost již
ukončil neregistrovaný klub v obci Staré Sedlo, kde se scházela skupina cca 10 osob v sálu
bývalé restaurace. V území Mikroregionu Sokolov – východ se vyskytuje minimálně 1
soukromá společnost šipkařů, která hraje pouze v uzavřené skupině. Podobných skupin může
být i více, avšak není možné je zaevidovat.

 Šipky v Mikroregionu Sokolov – východ

 BŘEZOVÁ
Registrovaný klub: Start Březová
Členové:

7 mužů, 1 žena, účastníci jsou mladšího či středního věku

Vedoucí klubu:

Jan Berka, tel. 725 965 849, e-mail: janberka1@email.cz

Sportoviště:

provozovna Restaurace Start
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Finanční náročnost: každý hráč má své šipky (velké cenové rozpětí, viz výše), na soutěže
hráči jezdí společně de domluvy, cestovné a startovné činí na 20 zápasů
za rok pro každého hráče cca 9 000 Kč, náklady na sport si členové klubu
hradí sami.
Soutěže:

hráči se zúčastňují soutěží, rovněž sami pořádají turnaje.

Pozn.: Klub přijímá nové členy i týmy.

 VINTÍŘOV
Registrovaný klub: CZ Kahan Vintířov
Členové:

4 muži, 1 žena, členové jsou středního věku

Vedoucí klubu:

Veronika Kounovská, tel. 739 372 299, e-mail:
veronika.kounovska@seznam.cz

Sportoviště:

provozovna restaurace U Kahanu.

Finanční náročnost:

25 000/rok - registrace 1x/rok, startovné na soutěžích, cestovné
na soutěže; granty od obce cca 5 000/rok + pronájem a vytápění
sálu na pořádání soutěží cca 48 000/soutěž.

Soutěže:

hráči se zúčastňují soutěží, rovněž sami pořádají turnaje.

(Zdroje: http://www.sipky.cz, vedoucí klubů, obce).

2.1.3 Stolní tenis – ping-pong
 Charakteristika
Přesto, že stolní tenis je olympijským sportem a je v ČR dosti oblíben, z hlediska finanční
(a též prostorové) náročnosti jej lze zařadit mezi malé sporty, zejména tehdy, kdy je stolní tenis
vnímán jako volnočasová aktivita. V případě registrovaných týmů hrajících stolní tenis
závodně, cena vybavení výrazně stoupá, a to nejen cena za pořízení vybavení, ale i náklady na
jeho udržování v dobrém stavu. Stolní tenis, nebo také ping-pong, se vyvinul ze společenské
hry, která byla koncem 19. století přivezena z Číny do Velké Británie. Přeměna společenské
hry na sport byla umožněna až po vzniku celuloidu a následně míčku z tohoto materiálu.
Odskok míčku na stole se stal pravidelný a předvídatelný a začalo tedy mít smysl v této hře
soutěžit a počítat body (dnešní míčky již nejsou celuloidové, ale plastové).
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Od počátku 20. století se hra stávala stále populárnější – nejprve na britských ostrovech a poté
se rychle se šířila i na evropském kontinentu a v USA. Možnost umístit ping-pongový stůl do
kouta hospodského sálu mělo například v Čechách a v Rakousku obrovský význam.
Kompletní pravidla stolního tenisu jsou k dispozici zde: https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2015/12/Pravidla-ST-2012_2013_zm%c4%9bny-od-1_3_20152.pdf.
Jak vypovídají krajské žebříčky Karlovarského kraje (konečný žebříček KV kraje za sezónu
2019/2020), registrovaných hráčů (dospělých, mládeže a dětí) je v kraji 324.
(Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stoln%C3%AD_tenis a https://www.ping-pong.cz/krajea-regiony/karlovarsky-kraj/).

Obrázek 9 Milan Orlowski - jeden z nejúspěšnějších sportovců bývalého Československa

Milan
Orlowski,
jeden
z nejúspěšnějších
stolních
tenistů
v historii
Československa, je možná
důvodem přetrvávající široké
obliby stolního tenisu v České
republice do současnosti.

Zdroj: http://www.sparta-stolni-tenis.cz/cs/fotogalerie

Přehled titulů:
1969 – juniorský mistr Evropy ve dvouhře
1974 – mistr Evropy ve dvouhře
1975 – bronzová medaile na mistrovství světa v soutěži družstev
1977 – vítězství v turnaji TOP 12
1978 – mistr Evropy ve čtyřhře mužů
1979 – bronzová medaile na mistrovství světa v soutěži družstev
1980 – mistr Evropy ve smíšené čtyřhře
1981 – bronzová medaile na mistrovství světa v soutěži družstev
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1983 – vítězství v turnaji TOP 12
1985 – stříbrná medaile na mistrovství světa ve čtyřhře mužů spolu s Jindřichem Panským
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Orlowski.)

 Stručný výtah pravidel stolního tenisu lze shrnout do 6 bodů:
1) Při uvedení míčku do hry (tzv. podání) se míček po odehrání musí přesně 1× dotknout
hrací plochy stolu na straně odehrávajícího a poté alespoň jednou na straně soupeře.
Kdyby se míček dotkl síťky uprostřed stolu, podání je nutné opakovat.
2) Pokud chce přijímající hráč míček vrátit, musí tak učinit výhradně pálkou – možná
překvapivou informací je, že za součást pálky se považuje i ruka odehrávajícího, a to až
po zápěstí. Správně odehraný míček se musí minimálně jednou dotknout hrací plochy na
straně soupeře. Oproti tenisu se nesmí hrát z voleje, míček se před odehráním musí
dotknout hrací plochy.
3) Nejčastějšími způsoby, jak hráč získá bod, je špatné podání soupeře nebo nevrácení
míčku podle pravidel ze strany soupeře.
4) S podáním se hráči střídají, každý podává vždy 2× po sobě. Od stavu 10:10 se podání
mění po jednom míčku.
5) Set vyhrává ten, kdo získá minimálně 11 bodů a zároveň vede alespoň o 2 body.
6) Soutěžní zápasy se typicky hrají na 3 až 4 vítězné sety, po každé sadě si hráči vymění
strany.
Závěrem této kapitoly uvádíme zajímavost, že přesto, že pojmy stolní tenis a ping pong běžně
označují tentýž sport, od roku 2011 je v Anglii organizací WCPP pořádáno Mistrovství světa
v ping pongu, jež se hraje podle odlišných pravidel než stolní tenis.
(Zdroj: https://entuzio.cz/ping-pong/ , https://cs.wikipedia.org/wiki/Stoln%C3%AD_tenis.)

 Náklady na vybavení
Nejdražší součástí vybavení pro stolní tenis je pingpongový stůl, jehož cena se pohybuje
přibližně kolem 5 000 Kč. Pálky je možné koupit i v setech, zahrnujících např. 4 pálky a 10
míčků, v ceně kolem 500 Kč, nebo set zahrnující 2 pálky a 3 míčky za přibližně 250 Kč.
Samostatné pálky se pohybují v cenách zhruba od 50 Kč/kus po několikatisícové ceny za pálky
z carbonu. Samostatné míčky se pohybují v cenách od 5 Kč do několika desetikorun za kus,
nejběžnější jsou míčky v ceně 30 Kč/kus.
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Počáteční investice do vybavení malého sálu pro hraní stolního tenisu pro 10 osob činí dle cen
za zboží nižší kvality, vhodné pro začátečníky a nenáročné amatéry:
Tabulka č. 4 Počáteční investice na vybavení stolního tenisu pro 10 osob

Pořizovaná položka

Cena v Kč za kus

Celkem Kč za položku

5 000
250
100
30
/

10 000
2 500
1 000
3 000
16 500

2 ks pingpongového stolu s pojezdem
10 pálek
10 obalů na pálky
100 míčků
Celkem

Zdroje dat: internetové stránky prodejců pingpongového vybavení

Je nutné zmínit skutečnost, že výše uvedené pálky a míčky nejsou svojí kvalitou vhodné pro
hráče, který se stolnímu tenisu chce věnovat závodně. Pálku pro pravidelné závodní hraní
stolního tenisu lze zakoupit za cenu cca od 1 500 do 4 000 Kč, k tomu je nutné připočítat
občasnou výměnu potahů na pálce (četnost výměn potahů závisí na frekvenci používání pálky).
Potahy na pálku stojí 2 000 Kč. Stůl pro pravidelné tréninky a závodní hraní lze pořídit za cca
13 000 – 22 000 Kč. (Zdroje: https://www.hobby-sport.cz/prislusenstvi-stolni-tenis-2/,
konzultace s aktivními členy/vedoucími klubů.)

 Organizovanost
V České republice je stolní tenis poměrně rozšířený sport. Organizačně je na celostátní úrovni
zastřešen Českou asociací stolního tenisu (ČAST), pod kterou spadají krajské organizace. Jak
uvádí asociace na svých webových stránkách, stolní tenis je populárním sportem nejen na
vrcholové úrovni, ale také mezi poloprofesionály a amatéry. Pro ně je připravena řada soutěží
na krajské a regionální úrovni. Činnost stovek klubů v celé republice řídí a spravuje ČAST.
(Zdroj: https://www.ping-pong.cz/asociace/konference/.)

 Stolní tenis v Mikroregionu Sokolov – východ

 JENIŠOV
Registrovaný klub: SK Děravý pálky Jenišov
Členové:

muži 10, ženy 2, děti 18, účastníci jsou všech věkových kategorií
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Vedoucí klubu:

Stanislav Hanuš, tel. 602 128 770, e-mail: hanus.sta@seznam.cz

Sportoviště:

sál obecního úřadu, kde mají hráči k dispozici 3 stoly, tělocvična ZŠ
Tuhnice (část města Karlovy Vary).

Finanční náročnost: příspěvek od obce cca 80 000 Kč/rok, z toho 40 000 Kč na vybavení a
turnaje, 40 000 Kč teplo a energie sálu, částečně i úklid. Náklady
sportovců: cca 5 000/rok.
Soutěže:

klub organizuje Velikonoční turnaj a Vánoční turnaj, hráči se zúčastňují
soutěží jinde.

 LOMNICE
Registrovaný klub: TJ Lomnice z. s.
Členové:

1. tým: 10 mužů, 2. tým: 5 žen, děti: 12 dětí chodí na tréninky, z nich se
8 žáků zúčastňuje soutěží. Účastníci jsou všech věkových kategorií.

Vedoucí klubu:

František Čermák, tel. 605 882 169, e-mail: fcermak64@seznam.cz

Sportoviště:

členové klubu trénují v sále komunitního centra, kde mají k dispozici 6
stolů.

Finanční náročnost: obec hradí náklady na sál, při účasti na soutěžích cestovné, ubytování a
startovné. Obec finančně podporuje klub stolního tenisu přibližně
částkou 80 000 Kč/rok.
Soutěže:

Hráči se zúčastňují soutěží: nejúspěšnějším družstvem jsou ženy, které
hrají 2. ligu, muži hrají krajský přebor. Dále se stolnímu tenisu věnují
oddíly dorostenek a starších žákyň. Ženy se letos (2021) zúčastní
mistrovství ČR v Havířově.

 MÍROVÁ
Registrovaný klub: ne
Členové:

cca 10 dospělých, 20 dětí

Vedoucí klubu:

není

Sportoviště:

sál v budově obecního úřadu, hráči mají k dispozici 5 stolů (2 nové a 3
starší).
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Finanční náročnost: obec hradí náklady na teplo a osvětlení sálu, zajišťuje i jeho úklid.
Vzhledem k umístění hracího sálu v budově obecního úřadu nelze oddělit
náklady od nákladů celé budovy. Náklady sportovců: vlastní pálka,
míčky.
Soutěže:

hráči 2 - 3 x ročně pořádají a účastní se turnaje místních hráčů, jiných
soutěží se neúčastní.

 TĚŠOVICE
Registrovaný klub: ne
Členové:

stolní tenis si chodí zahrát občané obce příležitostně, dle domluvy.
Nejedná se o stálý tým, složení a počet hráčů se mění.

Vedoucí klubu:

není určen/zvolen.

Sportoviště:

klubovna/sálek obecního úřadu se 2 stoly.

Finanční náročnost: obec zajišťuje v sále teplo a osvětlení, vzhledem k společným měřidlům
částku nelze vyčíslit. Náklady sportovců: vlastní pálky a míčky v řádu
stokorun.
Soutěže:

hráči se nezúčastňují soutěží.

 VINTÍŘOV
Registrovaný klub: TJ Baník Vintířov
Členové:

celkem 43 registrovaných členů, z toho 16 mužů, 2 ženy a 12 dětí +
mládeže, 13 osob – nehrající členové).

Vedoucí klubu:

Zdeněk Kraka, tel. 722 070 992, e-mail: z.kraka@seznam.cz

Sportoviště:

sportovní hala při mateřské škole ve Vintířově, hráči mají k dispozici 6
stolů.

Finanční náročnost: obec bezplatně poskytuje sál, stoly, míčky, hradí startovné a cestovné na
turnaje. Klub si občas požádá o grant Karlovarský kraj, nebo obec
příležitostně zaplatí členům soutěžní trička. Náklady obce na
provozování sportu činí přibližně cca 130 000 až 150 000 Kč/rok.
Náklady sportovců: vlastní pálky a potahy na pálky.
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Soutěže:

2 týmy hrají okresní přebor, 2 týmy hrají krajský přebor. V průběhu
kalendářního roku pořádá klub 4 turnaje, kromě dospělých se pořádají i
turnaje dětí. V pořádání turnajů se vintířovský klub střídá s ostatními
kluby v kraji. Vítězstvím v krajském přeboru si hráči mohou zajistit
postup do celostátních soutěží.

(Zdroje: vedoucí klubů, starostové obcí.)

2.1.4 Přehled prostor vhodných pro malé sporty v členských obcích MSV
 Město Březová u Sokolova
Prostory vhodné pro malé sporty:
1) travnatý prostor ohraničený obytnými domy v ulicích Komenského, nám. Míru a
Hlavní. Uvedený prostor aktuálně slouží pro klub prakistů, je však vhodný i pro
pétanque a kuličky. Tyto sporty lze hrát i v osadách patřících pod město Březová:
Kamenice – amfiteátr, Rudolec – prostor naproti hřišti.
2) fotbalové hřiště či hřiště u školy by bylo po domluvě s provozovatelem či majitelem
vhodné pro famfrpál, kanjam (lze jej hrát i v běžných tělocvičnách).
3) v Kamenici je vhodné písčité hřiště pro pétanque. Pro free croquet a hookbruč je
vhodný travnatý prostor v Rudolci naproti hřišti, po domluvě s provozovatelem či
majitelem.

 Obec Dolní Rychnov
Pro provozování malých sportů se v obci jeví jako nejvhodnější plocha centrálního parku, který
svými parametry vyhovuje pro hraní famfrpálu, kanjamu, hookbruči i free croquetu. Jeho
údržbu, stejně jako údržbu stávajících sportovišť, zajišťuje obec.

 Obec Hory
Pro malé sporty lze v obci využít stávající fotbalové hřiště, jehož rozměry jsou vhodné např.
pro free croquet, kanjam či famfrpál. Pro pétanque a kuličky je vhodným prostorem stávající
dětské hřiště. Pro hookbruč a pro tréninky discgolfu, vyžadujícího větší prostor, je vhodným
pozemkem travnatá plocha jižně od hřbitova a Březovského rybníku.
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 Jenišov
V obci je pro provozování malých sportů, jako je free croquet, kanjam či famfrpál, vhodným
pozemkem fotbalové hřiště, tak jako v některých dalších obcích, případně sousedící travnatá
plocha. Pro pétanque, případně kuličky, je vhodná plocha sousedící s fotbalovým a
multifunkčním hřištěm. Hookbruč a discgolf by bylo možné hrát na travnaté ploše sousedící se
stávajícími hřišti severovýchodním směrem. Tato plocha by byla v počátečním období hraní
pro účastníky dostačující, avšak v případě rozvinutí sportu by bylo nutné hřiště zvětšit, případně
vytipovat v území MSV jinou dostatečně velkou plochu. Druhou možností je využívání této
plochy pro tréninky a na turnaje jezdit na discgolfová hřiště postavená v kraji profesionálními
firmami (přehled discgolfových hřišť v KV kraji viz str. 40).

 Královské Poříčí
Vhodnou plochou pro pétanque a kuličky je nezpevněná plocha napravo od budovy obecního
úřadu (roh Lázeňské a Lesní ulice). Dosavadním sportovištěm pro každoroční turnaj ve střelbě
z praku je plocha mezi fotbalovým hřištěm a Statkem Bernard, vzhledem k plánované výstavbě
na této ploše však v blízké době bude nutné pro tento turnaj vytipovat jiný vhodný prostor. Pro
ostatní malé sporty mnoho vhodných míst není, vzhledem k tomu, že některé pozemky v obci,
které jsou vhodné pro sport, jsou v majetku Sokolovské uhelné a.s.

 Lomnice
V obci je několik dětských hřišť, na kterých lze hrát kuličky. Pro hraní ostatních malých sportů,
free croquet, hookbruč, famfrpál či kanjam, je vhodná travnatá plocha mezi ulicemi Mánesova
a Sukov
a, ta však není příliš vhodná pro pétanque, pro nějž je vhodnější písčité hřiště či cesta.

 Mírová
Vhodným prostorem pro hraní pétanque a kuliček je stávající dětské hřiště, pro free croquet,
kanjam, či famfrpál je vhodným pozemkem fotbalové hřiště, tak jako v dalších obcích.
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 Staré Sedlo
Vhodným prostorem pro hraní pétanque či kuliček je plocha za školou, pro free croquet, kanjam
či famfrpál je vhodným pozemkem tréninkové fotbalové hřiště. Pro tréninky discgolfu je
vhodná plocha situovaná v Luční ulici, jižně od vodárenského zařízení. Pro turnae by však bylo
vhodné ji upravit, případně jezdit na discgolfová hřiště postavená v kraji profesionálními
firmami (přehled discgolfových hřišť v KV kraji viz str. 40).

 Šabina
Pro hraní pétanque, případně kuliček, je vhodným prostorem přírodní amfiteátr Pod skalou. Pro
malé sporty typu free croquet, kanjam či famfrpál, je vhodným pozemkem fotbalové hřiště,
případně volejbalové hřiště.

 Těšovice
V případě zájmu občanů by v obci bylo možné upravit vhodnou plochu pro hraní pétanque.

 Vintířov
Vintířov patří k obcím s dobrou vybaveností pro sporty. Kromě hřišť určených ke konkrétním
sportům, uvedených v kapitole 1.2, je občanům ve Vintířově k dispozici lesopark vybavený
dětským hřištěm, hřištěm na streetball, hřištěm na volejbal, workoutovou sestavou,
amfiteátrem, posilovacími a kondičními stroji, bruslařskou dráhou a též travnatou plochou. Na
této ploše by bylo možné hrát hookbruč či free croquet, na dětském hřišti v lesoparku případně
i pétanque. Pro famfrpál či kanjam by bylo vhodnou plochou některé z hřišť v obci, kanjam lze
hrát též v tělocvičně.

2.1.5 Závěr kapitoly Analýza stávající situace v malých sportech na území MSV
Z výše uvedených údajů lze učinit závěr, že všechny obce v Mikroregionu podporují sportování
svých občanů, a to i obce s nízkým rozpočtem, které minimálně poskytují sportovcům sály,
tělocvičny a hřiště ke sportování, často bezplatně. Finanční podpora dalších nezbytných
nákladů sportovců je závislá na finanční situaci jednotlivých obcí, svoji roli sehrává i úspěšnost
sportovců v soutěžích. Některé obce přispívají sportovcům na cestovné, případně i nocležné na
závody a turnaje, někdy též na součásti ošacení a sportovní náčiní.
Nabídka prostor pro malé sporty se v jednotlivých obcích liší, avšak pro outdoorové sporty,
které jsou nenáročné na prostory, jako je např. pétanque nebo kuličky, lze nalézt vyhovující
plochu ve všech obcích. Rovněž některé indoorové sporty, jako je např. stolní fotbal či stolní
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hokej, nevyžadují rozměrné plochy. Finanční nároky na vybavení některých malých sportů se
pohybují v řádu stokorun či jednotek tisíců.
Základními podmínkami pro zahájení sportovní činnosti je přání občanů a vůle a
dostatek potřebných finančních prostředků na podporu sportu na straně vedení obcí.

(Zdroj informací o prostorech vhodných pro malé sporty v obcích: informace byly získány
od starostů obcí či od jimi určených zástupců.)
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3

Vize a priority v rozvoji malých sportů v MSV

3.1

Vize

Mikroregion Sokolov – východ a jeho členské obce podporují uspokojování potřeb občanů
v oblasti sportu, malých sportů a pohybových aktivit organizovaných i neorganizovaných, které
jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu.
Mikroregion Sokolov – východ a jeho členské obce vytvářejí dle svých možností podmínky pro
sportování dětí, mládeže a dospělých včetně seniorů budováním sportovišť a péčí o ně.
Rozvíjejí a posilují sociálních vazby mezi obyvateli prostřednictvím sportovních aktivit.
Obrázek 10 Priority MSV v rozvoji malých sportů

Zdroj: vlastní zpracování autora.

3.2

Priority
1. Podpora sportu dětí a mládeže

Podpora a propagace sportu u dětí a mládeže jako účinného nástroje prevence vad držení těla,
výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů
v chování dětí a mládeže. Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
2. Podpora sportu pro všechny
Podpora sportu, který je organizovaný i neorganizovaný, pro všechny. Umožnění sportovních
volnočasových aktivit indoorových i outdoorových všem vrstvám obyvatelstva bez ohledu na
věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Idea sportu pro všechny naplňuje
myšlenky zdravého životního stylu, podporuje sociální kontakty, smysluplné trávení volného
času, seberealizaci a aktivní odpočinek.
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3. Podpora malých sportů
Podpora a propagace malých sportů jako nízkonákladových pohybových aktivit, určených
širokým vrstvám obyvatelstva a podporujících posilování komunitních vazeb v návaznosti na
prioritu „sport pro všechny“.
4. Podpora investičních projektů sportovní infrastruktury
Podpora investic do sportovní infrastruktury, zejména do modernizace a výstavby sportovišť,
včetně monitorování stavu zařízení ve vlastnictví obce, jeho pravidelné revize a údržby.
Vytváření a stabilizace materiálně technických podmínek pro sport a sportovní volnočasové
aktivity. Podle potřeby příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny.
Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu
udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit/rozšiřovat sportovní
zázemí dle potřeb obyvatelstva.
(Zdroj: Vlastní zpracování.)
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4

Návrhová část

4.1

Rozvoj aktuálně provozovaných malých sportů

Aktuálně jsou v členských obcích MSV provozovány tři malé sporty:
 střelba z praku,
 šipky,
 stolní tenis (jeho zařazení mezi malé sporty viz kapitola 2.1.3).
Všechny tři uvedené malé sporty je možné rozvíjet nejen v obcích, kde již zdomácněly, ale lze
je začít provozovat též v obcích, kde se dosud příliš nesportuje, např. z důvodu nízkého
rozpočtu obce.
Vhodná propagace konkrétního sportu se může uskutečnit v obcích, kde se daný sport již hraje,
formou ukázkových turnajů pro starosty a sportovní činitele obcí, které o rozšíření daného
malého sportu mají zájem, a následnou diskusí s odpovídáním na dotazy.
Druhou možností je pozvání sportovních týmů do obcí, kde se sportu příliš nedaří, a
propagačním utkáním a hovorem s publikem přiblížit daný sport veřejnosti. Nejedná se jen o
malé sporty, již provozované v území členských obcí MSV, ale touto formou je možné podpořit
i rozšíření dalších malých sportů, zahrnutých do kapitoly 4.2. této strategie, případně další malé
existující sporty, které jsou již zavedené v jiných obcích a městech Karlovarského kraje,
případně mimo něj.

4.1.1 Střelba z praku
Střelba z praku je v roce 2021 provozována pouze ve městě Březová a v jeho osadách Kamenice
a Rudolec. Jednou ročně se koná turnaj v Královském Poříčí. Sportu se věnují muži i ženy, jeho
provozování není limitováno věkem.
Vzhledem k poměrně nízkým nákladům na potřebné vybavení i na pořádání turnajů si sportovní
klub ve střelbě z praku může založit skupina nadšenců v každé obci. Důležitý je výběr
vhodného místa tak, aby v průběhu hraní nedošlo ke zranění hrajících členů, ani náhodných
kolemjdoucích nebo přihlížejících. Zejména je potřeba dohlížet na pohyb diváků v průběhu hry.
Samotné vybavení pro střelbu z praku je cenově příznivé, takže prak, kuličky a terče jsou
dostupné pro každého zájemce. Poněkud nákladnější položkou pro hru je targetbox (cena cca
2 000 – 3 000 Kč), při jehož nákupu se klub může obrátit na obec s prosbou o úhradu či přispění
na nákup.
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Bez podpory obce, případně podnikatelských subjektů v obci, se neobejde pořádání turnajů. Na
turnajích je nutné zajistit pitný režim, pro vítězné týmy bude potřeba obstarat ceny - tato
položka bude téměř jistě nad možnosti místního klubu. I přes uvedené náklady se střelba z praku
řadí k nízkonákladovým malým sportům.
Obce, či skupiny obyvatel majících zájem vytvořit klub střelby z praku, se mohou obrátit na
zavedený klub prakistů na Březové (kontakt viz str. 19) a získat všechny potřebné informace o
střelbě z praku, případně si s březovským klubem domluvit vyzkoušení tohoto sportu.
4.1.2 Šipky
Tento indoorový sport se v r. 2021 hraje v multifunkčním centru na Březové a ve Vintířově. Je
to sport oblíbený především v restauračních zařízeních, kde jsou umístěny šipkové automaty
pohybující se cenově přibližně od 25 do 60 tisíc Kč. V obcích, kde šipkový automat není, ale
mezi občany je zájem o hraní šipek s nižšími pořizovacími náklady, lze zakoupit závěsné terče,
které jsou cenově dostupné i v případě, že se jedná o elektronický terč (jeho cena činí kolem
3 000 Kč).
Pro umístění terče je důležitý výběr vhodného místa tak, aby v průběhu hraní nedošlo ke zranění
osob, a to jak hrajících členů, tak ani náhodných kolemjdoucích nebo přihlížejících. Zejména
je potřeba dohlížet na pohyb přihlížejících osob v průběhu hry.
Rozvoj tohoto sportu je do jisté míry podporován ze strany majitelů pohostinských zařízení,
pro něž jsou hráči šipek též pravidelnými konzumenty. Tato skutečnost motivuje vlastníky
hospod a restaurací k nákupu šipkových automatů, které nejsou levnou záležitostí.
Téma, zda rozšířit hraní šipek mimo hostinské prostory, např. do veřejných prostranství, by
mělo být tématem širší diskuse v obci, s důrazem na projednání bezpečnostních opatření.
Rovněž by bylo nutné stanovit nejnižší věkovou hranici hráčů a zvážit všechna bezpečnostní
rizika. Otázka bezpečnosti limituje rozvoj tohoto sportu, proto se jeví její rozvoj mimo
hostinské prostory či klubovny a sály pro dospělé hráče jako rizikový.

4.1.3 Stolní tenis (Ping-pong)
Stolní tenis se v území obcí MSV, zařazených do této strategie, hraje v Jenišově, Lomnici,
Mírové, Těšovicích a ve Vintířově. Ve všech uvedených obcích mají hráči k dispozici místnost/
sál se dvěma až šesti hracími stoly. Tento v Čechách oblíbený sport lze hrát nejen
v tělocvičnách, ale i v nevyužívaných sálech.
Rozvoj stolního tenisu mohou podpořit obce, kde se tento sport dosud neprovozuje, pořízením
venkovního betonového stolu. Amatéři, kteří vnímají hraní stolního tenisu jako volnočasovou
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aktivitu pro radost, by jistě uvítali možnost zahrát si na venkovních stolech na čerstvém
vzduchu. V případě betonového stolu činí cena 1 kusu kolem 16 000 Kč (bez dopravy a
montáže), stůl je opatřen odolným nátěrem a lze jej instalovat na betonovou platformu i na
trávník bez úprav. Výhodou těchto stolů, umístěných na veřejných prostranstvích (parky,
písčité či travnaté plochy) je, že si může každý občan kdykoliv stolní tenis vyzkoušet bez
rezervace, bez ostychu a po vyzkoušení se přihlásit do existujícího klubu, nebo, v případě
neexistujícího klubu, založit s dalšími hráči nový klub.
(Zdroj: vlastní zpracování s použitím informací, získaných pro zpracování kapitoly 2.1.)

4.2

Návrh rozšíření aktuálně provozovaných malých sportů o nové druhy

4.2.1 Malé sporty outdoorové
 Discgolf
Discgolf je individuálním sportem odvozeným z klasického golfu. Létající talíř se hází
z určeného vývoziště na cíl (na speciální ocelový koš/jamku). Vzdálenost jamky (koše) od
vývoziště je 50-120 m. Hráč se snaží vhodit disk do koše na co nejméně pokusů. Po prvním
odhodu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí koš. Hřiště je podobné
golfovému a většinou má 9, 12 nebo 18 jamek (košů). Discgolf vznikl v sedmdesátých letech
v USA, když první hřiště bylo otevřeno v roce 1976 v Kalifornii.
Létají talíře pro Discgolf jsou z tvrdšího plastu a nejsou vhodné pro házení z ruky do ruky.
Obrázek 11 Discgolfové hřiště v Kadani

(Zdroj: Informační středisko Kadaň, https://kadan.eu/aktivity/discgolf/ )
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Hrací plocha
Hrací plocha pro discgolf nemá přesně dané rozměry, ale její velikost je vyjádřena počtem
„jamek“, podobně, jako u golfu, a délkou trati. Jamkami jsou kovové koše, vzdálené od sebe
několik desítek metrů. Hřištěm může být mírně zvlněná větší travnatá plocha s keři a stromy.
Hřiště jsou obvykle vybudována profesionálními firmami, které na začátku trasy instalují tabule
s informacemi o hřišti a zabudují koše napevno. V obci, která má k dispozici vhodný pozemek
ve svém vlastnictví (nejlépe v okrajové části obce), si může skupina hráčů discgolfu vytvořit
tréninkové hřiště, na němž si rozestaví přenosné koše (počet dle finančních možností obce).
Vzhledem k ceně košů je nutné přenosné koše po hře ukládat do určeného uzamykatelného
prostoru. Skupina hráčů může též navštívit některé z profesionálně vybudovaných
discgolfových hřišť v Karlovarském kraji, která jsou uvedena na konci textu o discgolfu.

Pravidla discgolfu
Discgolf vychází z pravidel klasického golfu. Cílem hry je na co nejmenší počet hodů dostat
disk (frisbee) z výhoziště do discgolfového koše. První hod hází hráč z určeného výhoziště,
další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet.
Hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí být žádná část jeho těla dotýkat země za
čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.
Dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil, při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla
místa do 30 cm za přední hranou disku směrem od cíle, Po odhozu smí přešlápnout jen pokud
cíl není blíž než 10 metrů.
Pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři),
odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.
Pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem, pokud je disk výše než 2 metry,
hází z místa kolmo pod diskem.
Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat
větve).
Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.
Důležité upozornění: Bezpečnost především - vždy se přesvědčte, že v dosahu disku není žádná
osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout! Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod/disk.
Záludností discgolfu je skutečnost, že se používá několik typů disků, z nichž každý se pohybuje
jinak – zejména jde o to, že každý typ disku jinak zatáčí při letu do oblouku.
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Užitečné rady pro discgolf
Na začátku každého hřiště se obvykle nachází InfoBoard - tabule s mapou celého hřiště a
veškerými důležitými informacemi. Pokud se u hřiště nachází půjčovna disků, InfoBoard by
vám měla prozradit, kde ji najít.
Vedle výhoziště každé jamky se obvykle nachází tzv. TeeSign - tabulka s informacemi o dané
jamce - mapka, délka, par a případně speciální pravidla.
Nejčastější speciální pravidla jsou:
OB (Out of Bounds) - pokud se disk dostane za vyznačený prostor (ven ze hřiště), hráč si musí
připočítat jeden trestný hod. Zároveň se vrací na místo, kde disk překročil hranici hřiště a další
hod hází odtud.
Mandatory (povinnost) - hráč musí např. obhodit vyznačenou překážku (strom, sloup apod.) z
určené strany nebo se strefit do vyznačené oblasti (tzv. ostrov). Nesplnění povinnosti znamená
buď házet zpět tak, aby byla povinnost splněna, případně přičtení trestného bodu a přesun do
takzvané Drop Zone, odkud následuje další hod.
Výše uvedená pravidla jsou stručným výtahem oficiálních pravidel, která jsou k dispozici na
https://www.ultimo.cz/discgolfovy-radce/pravidla-discgolfu/. V případě chyby na uvedeném
odkazu lze na stránkách www.ultimo.cz oficiální pravidla zakoupit. Tento obchod rovněž nabízí
provedení stavby hřiště. Další obchody lze nalézt na internetu (např. www.prodiscgolf.cz ).

Náklady na pořízení potřeb pro hru
Tabulka č. 5 Počáteční investice na vybavení stolního tenisu

Pořizovaná položka

Cena v Kč za kus

Celkem Kč za
položku

5 000

45 000

900
90
/

900
90
45 990

Discgolf koš (je součástí profesionálně
vybudovaného hřiště, nebo si hráči mohou
rozestavět vlastní přenosné koše
pro hraní na vhodné ploše v domovské obci) –
hřiště mají od 6 do 40 košů (většinou 9 košů/jamek)
1 sada disků (3 kusy)
1 ks Discgolf Marker
Celkem

Zdroje dat: internetové stránky prodejců vybavení a hřišť v ČR

Základní dělení disků podle vzdálenosti, kterou potřebuje hráč překonat:
Driver:

disk používaný na velkou vzdálenost

Middle:

disk na střední vzdálenost a přesnější hody
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Approach:

tzv. přihazovací disk, hody vzdálené zhruba 30 m od koše

Putter:

dohazovací disk, určen na konečný hod do koše

(Zdroj: Discgolfové koše | proDiscgolf.cz - to se hodí ; https://www.ultimo.cz/discgolfove-kose/;
https://www.netradicnisporty.cz/discgolf-pravidla/ )

Registrované kluby v Karlovarském kraji
Caurus Egra Cheb (https://www.idiscgolf.cz/kluby/detail/23).
Falcons Discgolf Sokolov – spadá pod Caurus Egra Cheb, klub aktuálně není aktivní.
(https://www.idiscgolf.cz/kluby/detail/71).
DGC Players Cheb (https://www.idiscgolf.cz/kluby/detail/74).

Hřiště pro discgolf v Karlovarském kraji
DiscGolf Park Dolní Žandov, 9 jamek vzdálených od sebe 47 – 86 metrů, celková délka 567
metrů.
DG Myslivna Cheb, 18 jamek, celková délka 1 676 metrů.
Discgolfové hřiště lesopark Borecké rybníky Ostrov, 6 jamek, celková délka 506 metrů.
Discgolfové hřiště Kraslice – rozestavěné, hřiště má být dokončeno v roce 2021.
Plánované hřiště: Mariánské Lázně.
(Zdroje: www.idiscgolf.cz; doplnění Karel Zdeněk, vedoucí klubu Caurus Egra, Informační
centrum na Zámku Ostrov a firma Ultimo - dodavatel hřiště v Ostrově).

Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
Vhodné plochy pro trénink discgolfu v obcích MSV jsou v obcích Hory, Jenišov a Staré Sedlo,
přičemž v posledně jmenované obci je plocha o velikosti vhodné i pro vybudování hřiště pro
turnaje jihovýchodně od stávající čističky odpadních vod. Další možností je jednání
s členskými městy MSV, jejichž katastrální území zahrnuje vhodnou a dostatečně velkou
plochu v majetku města.
Vzhledem k tomu, že pro provozování tohoto sportu je zapotřebí poměrně velká hrací plocha,
případné záměry na vybudování stálého hřiště pro discgolf bude nutné pečlivě zvážit, s ohledem
na vlastnictví pozemků a možné překážky, např. stožáry el. vedení. Zpracovatel rovněž
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doporučuje prohlídku nového profesionálně upraveného discgolfového hřiště, např. v Ostrově
nebo Dolním Žandově a konzultaci nároků na výstavbu.
(Zdroj: vlastní zpracování na základě provedené analýzy (viz kapitola 2.1.4 tohoto dokumentu.)

Organizace
Profesionální asociace discgolfu (Professional Disc Golf Association) sídlí ve státě Georgia v
USA, oficiální pravidla této asociace jsou k dispozici na: http://www.pdga.com/rules/officialrules-disc-golf.
Česká asociace discgolfu, z.s. (dále ČADG) vznikla v průběhu roku 2011 s cílem vytvořit
samostatnou organizaci, která bude sdružovat hráče discgolfu v České republice, hájit jejich
zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a propagovat discgolf u široké veřejnosti.
ČADG zastřešuje české discgolfové a regionální ligy. Členové ČADG mají přednost při
registraci do turnajů jednotlivých lig. Jedná se o série turnajů, které jsou rozděleny do několika
kategorií. Za každé umístění v turnaji discgolfové ligy získává hráč body dle soutěžního řádu.
Asociace spravuje aktuální pořadí hráčů, takže účastníci pořád vědí, jak si v rámci české
discgolfové komunity stojí. Na konci každé sezóny pak probíhá slavnostní vyhlášení vítězů.
Tak, jako i u jiných sportů, se na turnajích platí startovné, registrovaní hráči mají slevu.
Další informace jsou dostupné na www.idiscgolf.cz.

 Famfrpál
Tato hra s velkou pravděpodobností nadchne zejména milovníky knižní série o Harry Potterovi,
její originální název zní Quidditch. Cílem hry je mít více bodů než druhý tým ve chvíli, kdy je
chycena zlatonka - tenisový míč v dlouhé ponožce visící z kraťasů nestranného hráče
oblečeného do žlutého oblečení. Pravidla sportu jsou udržována Mezinárodní Famfrpálovou
asociací (International Quidditch Association - IQA) a akce jsou pořádány buď přímo IQA,
nebo národními asociacemi (národními orgány).
Hrací plocha
Na obdélníkovém hřišti o rozměrech 60 x 33 metrů, na každé straně hřiště stojí trojice různě
vysokých obručí. Obruče jsou umístěny na každé straně hřiště. Pro jejich umístění do správné
výšky se obvykle užívají PVC trubky. Před zahájením hry leží na středové čáře 4 míče: 1 camrál
(volejbalový míč) a 3 potlouky (míče na vybíjenou) – viz obrázek níže. Hřiště lze vymezit na
běžném travnatém hřišti, např. fotbalovém, stojany s obručemi jsou přenosné.
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Obrázek 12 Plán hřiště pro famfrpál

Hráči
Při famfrpálu hrají proti sobě dvě sedmičlenná družstva. V každém smíšeném družstvu by měly
být nejvýše 4 osoby stejného pohlaví, všichni hráči musí být v průběhu hry na košťatech. Komu
koště spadne, musí se vrátit k vlastním obručím a pak pokračuje ve hře.
Každé družstvo se skládá z brankáře, tří střelců, dvou odrážečů a jednoho chytače. Každý hráč
má na hlavě látkovou čelenku, která svojí barvou označuje jeho pozici v družstvu, viz obrázek:
Obrázek 13 Barevné označení pozic hráčů v družstvu

Střelci a brankáři hrají s camrálem, který se snaží prohodit skrz jednu z obručí soupeřů, a tím
získat 10 bodů. Brankář navíc nesmí být vybit ani napadán uvnitř svého brankoviště.
Odrážeči hrají celkem se 3 potlouky, kterými vybíjejí protihráče, a tím jim brání ve hře. Vybitý
hráč se vrací zpět do hry až po dotknutí se vlastní obruče. Když má soupeř oba potlouky, může
si jeden z odrážečů vzít imunitu a dojít pro třetí potlouk.
Chytači vstupují do hry až v 18. minutě herního času. Jejich cílem je chytit zlatonku – míček
zavěšený zezadu trenek nestranného hráče, který ji chrání.
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Pravidla hry
Všichni hráči na hřišti musí být po celou dobu hry na koštěti. Pokud z koštěte sesednou nebo
jsou vybiti potloukem, jsou nuceni z koštěte slézt a dotknout se vlastních obručí před návratem
do hry. Jako camrál se používá volejbalový míč, potlouky jsou obvykle míče na vybíjenou
(dodgeball). Zatímco v knihách o Harry Potterovi je zlatonka očarovaný míč, ve famfrpálu je
zlatonka představována obyčejným tenisovým míčkem umístěným v dlouhé ponožce zasunuté
zezadu za opasek nosiče zlatonky. Nosič zlatonky je neutrální hráč nepatřící ani k jednomu ze
soupeřících týmů, který je oblečen do zlaté či žluté barvy. Po vypuštění se může nosič zlatonky
pohybovat libovolně po hřišti (nosič zlatonky nemá koště a nikdo z hráčů kromě chytačů s ním
nesmí nijak interagovat).
Na začátku hry jsou camrál a tři potlouky umístěny na středové linii hřiště a hráči jsou seřazeni
na startovací čáře před svými obručemi. Hra začíná výkřikem "Nasedat!" ("Brooms up!"), poté
hráči nasedají na košťata a rozbíhají se do středu hřiště získat míče. Hra končí chycením
zlatonky. Chycení zlatonky je odměněno 30 body a vyhrává tým s vyšším počtem bodů.
Pro získání bodů musí střelci či brankář dopravit camrál (lehce vyfouknutý volejbalový míč)
skrze jednu ze tří protivníkových obručí, čímž tým získává 10 bodů. Pro zabránění protivníkovi
postupu s camrálem mohou střelci i brankář útočníky fyzicky zastavit (až složit) a odrážeči
mohou pomocí potlouků protivníky postavit dočasně mimo hru. Pokud je hráč zasažen
potloukem hozeným protivníkovým odrážečem, musí sesednout z koštěte, upustit míč, pokud
nějaký drží, a vrátit se ke svým obručím. Po doteku obručí může hráč znovu nasednout na koště
a tím se vrátit do hry. Hra končí ve chvíli, kdy je zlatonka chycena jedním z chytačů a skóre
není vyrovnané. Chycení zlatonky přinese týmu, jehož chytač ji získal, 30 bodů.
Obrázek 14 Česká reprezentace ve famfrpálu na European Games v r.2019

(Zdroj: https://www.famfrpal.cz/)
44

STRATEGIE ROZVOJE MALÝCH SPORTŮ V MIKROREGIONU SOKOLOV - VÝCHOD

Náklady na pořízení potřeb pro hru
Pro hru je potřeba vyrobit 2 stojany - podstavce s obručemi, který prozatím nelze zakoupit.
Návod na jeho výrobu je k dispozici zde: obruce.cdr (www.famfrpal.cz). Tuto sportovní
potřebu si družstva vyrábějí, návod v angličtině lze možné nalézt také zde:
https://www.housewifeeclectic.com/diy-quidditch-pitch/, případně postup výroby konzultovat
s Českou asociací famfrpálu. Dále je zapotřební následující vybavení pro hru.
Tabulka č. 6 Počáteční investice na vybavení pro hru famfrpál

Pořizovaná položka
1 ks volejbalového míče (camrál)
3 ks míče na vybíjenou (potlouky)
1 ks tenisového míčku v ponožce (zlatonka)
Celkem

Cena v Kč za kus

Celkem Kč za
položku

1 000
450
50
/

1 000
1 350
50
2 400

(Zdroj: internetové stránky prodejců sportovního vybavení)

Registrované kluby v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji zatím neexistuje oficiální tým. Česká asociace famfrpálu
(https://www.famfrpal.cz/) sdružuje zatím 6 oficiálních týmů, z nichž nejblíže Karlovarskému
kraji jsou týmy z Plzně a Žatce. Další tým se ustavuje v Teplicích. Počet neoficiálních týmů
není znám. Další užitečné informace k sestavení týmu a hře samotné zde: Soubory a dokumenty
ke stažení (famfrpal.cz)

Hřiště pro famfrpál v Karlovarském kraji
Pro hraní famfrpálu je vhodné jakékoliv hřiště (či jiná rovná plocha), na kterém lze vyznačit
prostor 60 x 33 metrů (viz schéma hřiště – obr. č. 12).

Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
Jak již bylo uvedeno, famfrpál nemá zvláštní nároky na hrací plochu, postačuje požadovaný
obdélníkový prostor (stávající hřiště v obci), který bude možné vyznačit čarami (viz obr. č. 12)
a zároveň bude možné na obou stranách hřiště postavit 2 stojany s obručemi.

Organizace
V ČR zaštiťuje tento sport Česká asociace famfrpálu, jejíž stránky mají adresu: Česká asociace
famfrpálu (famfrpal.cz). Česká asociace je členem světové asociace International Quidditch
Association, odkaz zde: International Quidditch Association (iqasport.com).
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 Free croquet
Někdy také zahradní kroket, je jednodušší variantou klasického (asociačního) croquetu, který
se hraje na golfovém hřišti a jeho pravidla jsou poměrně složitá. Základním cílem free croquetu
je postupně projet brankami 1 až 5, poté se dotknout středového kolíku a přes branky 6 až 10
dojet k cílovému/startovacímu kolíku. Kdo se dotkne cílového kolíku jako první, stává se
vítězem hry. Dle předchozí domluvy mohou zbývající hráči dohrávat, nebo začít novou hru.

Hrací plocha
Ideální hrací plochou je posekaná tráva, hřiště není ohraničeno konkrétními rozměry. Lze hrát
všude tam, kde je možno zapíchnout branky a kolíky: tráva, les, písek apod. Případné nerovnosti
hřiště, keře a stromy jsou vítány a hru zpestří. Doporučená vzdálenost mezi jednotlivými
brankami jdoucími za sebou je od 1 do 10 m. Obtížnost trati si po domluvě určují hráči sami.

Hráči
Hra je určena až pro 12 hráčů, pokud hrají v týmech po dvou. Ideální počet je 3 až 6 hráčů.
Obrázek 15 Mezinárodní turnaj v pražské Stromovce

(Zdroj: http://www.croquet.cz/turnaje/odehrane/druhy-kroket-ze-stromovky-opet-pro-vodoucha/)

Pravidla hry
Losování a start: Před hrou hráči losují, s jakou budou hrát koulí. Obvykle se losuje tak, že se
příslušný počet koulí dá do obalu na branky a každý hráč si vytáhne jednu kouli. Hráči hrají v
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pořadí, v jakém jsou od shora barvy na kolíku. Hra začíná u startovacího kolíku. Hráč si může
svojí kouli položit zprava či zleva na jeden metr vodorovně od kolíku a poté provést úder.
Časový limit pro odehrání jednoho tahu jsou dvě minuty. Pokud má hráč ještě další tah, časový
limit se zkracuje na jednu minutu.
Projetí branky a trestná branka: Branky se projíždějí vždy směrem, kde je umístěno číslo na
brance. Za projetou se branka považuje v případě, když je koule celým svým objemem za
konstrukcí branky. Pokud se hráči podaří projet brankou, získává úder k dobru. V případě, že
hráč projede dvě branky zároveň, má k dobru údery dva. Pokud se hráči podaří před projetím
branky trefit soupeřovu kouli a poté projet brankou, přikládá si soupeřovu kouli ke své a má k
dobru dva údery (viz krokování a nahrávky níže). Pokud projede hráčova i soupeřova koule
brankou zároveň, mají oba branku projetou.
Trestná branka: Jestliže hráč projede omylem jinou branku, jedná se o branku trestnou.
Trestnou branku je třeba projet v opačném směru, aby mohl hráč pokračovat dále ve hře. Pokud
hráč trefí omylem trestnou branku, hraje další v pořadí, a to i v případě, že měl hráč ještě úder
k dobru. Pokud hráč trefí soupeřovu kouli a poté trestnou branku, zůstává soupeřova koule na
původním místě a hraje další v pořadí. V následujícím průběhu hry může tuto kouli opět trefit
a mít k dobru dva údery.
Středový kolík: Po doteku středového kolíku, který následuje po páté brance, nemá hráč úder
k dobru a pokračuje další hráč v pořadí. Hrát po středovém kolíku může pouze v těchto
případech:
1) Pokud trefí zároveň s kolíkem i soupeřovu kouli následují 2 údery.
2) Pokud trefí soupeřovu kouli úder předtím a dalším úderem trefí středový kolík,
následuje 1 úder.
Průběh hry: Pokud se koule po odpalu či krokování ocitne na místě, odkud se nedá odehrát,
(potok, jáma, husté křoví, kopřivy apod.) má hráč možnost si ihned po úderu dát kouli na
nejbližší možné hratelné místo, ale ne tak, aby si hráč vytvořil výhodu. S tímto místem musí
souhlasit většina hráčů. Z tohoto místa pak hráč bude provádět další úder. Jestliže tak
bezprostředně po svém úderu neučiní, je nucen hrát z místa, kde se jeho koule momentálně
nachází. Jakékoliv posouvání koule u branek či kolíků je zakázáno.
Pokud hráč hraje omylem mimo pořadí, jeho úder se nepočítá a kouli si dává on (případně i
protihráči) na původní místo. Jestliže tak činí opakovaně, jedno kolo nehraje.
Během hry je zakázáno jakékoliv vyrušování a rozptylování, které může snížit koncentraci
soupeře.
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Druhy úderů: Je na uvážení hráče, jaký druh úderu během hry zvolí. Tahané údery jsou však
zakázány. Pokud se hráč takto proviní, zůstává jeho koule (případně i protihráčů) na původním
místě a ve hře pokračuje další v pořadí.
Krokování: Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a krokovat jí. Díky tomu získává hráč k
dobru dva údery. Pokud hráč trefí zároveň dvě koule soupeřů, krokuje či si nahrává pouze o tu,
kterou trefil jako první.
Krokování se provádí následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží jí v
libovolném směru co nejtěsněji k vlastní kouli. Svojí kouli přišlápne špičkou či patou nohy a
zakulacenou stranou palice se trefí do své koule. Při správném krokování zůstává koule hráče
na stejném místě. Po krokování má hráč právo na další úder. Pokud hráč krokováním pošle
soupeře do jiné branky, než má hrát, je soupeř nucen jí zpětně projet. Jelikož se jedná o branku
trestnou, nemá nárok po jejím projetí na další úder. Další úder má v případě, když úder předtím
krokoval kouli soupeře, nebo trefil soupeřovu kouli zároveň s trestnou brankou.
Kouli stejného soupeře smí hráč krokovat před každou brankou pouze jednou. Pokud jí trefí
před stejnou brankou, kterou soupeř překonává opakovaně, dává si soupeř svoji kouli na
původní místo. Přikládá kouli, která se takto provinila a má právo zahrát jeden úder mimo
pořadí hry, avšak bez nároku na další úder (pokud není jeho barva koule další v pořadí).
Nahrávky: Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a nahrát si. Nahrávka se provádí
následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží ji v libovolném směru co nejtěsněji
k vlastní kouli. Svoji kouli nepřišlapuje nohou. Úderem do své koule pak uvede v pohyb svoji
kouli, nebo obě zároveň. I v tomto případě má hráč právo na další úder. Pokud se hráči podaří
prvním úderem projet brankou, má k dobru pouze jeden úder za projetí branky.
Cílový kolík a případný rozstřel: Po brance číslo deset míří hráč k cílovému kolíku, od
kterého hra začínala. Po dotknutí koule kolíku se hráč stává vítězem a jeho koule je tím pádem
automaticky ze hry venku. Ostatní hráči mají právo dohrát kolo v případě, že vítězný hráč nebyl
poslední v pořadí. Pokud se do cíle dostane ve stejném kole další hráč, provádí se mezi hráči
rozstřel, který rozhoduje o vítězi. Před rozstřelem hráči losují, kdo bude začínat. V rozstřelu
hráči začínají od startovacího kolíku k brance číslo jedna a hrají do té doby, dokud některý z
hráčů nemine branku, kterou má již jeho soupeř v daném kole projetou. V tu chvíli hra končí a
začíná nová hra.
Sporné situace: Mohou během hry nastat. Pokud se aktéři sporu nejsou schopni domluvit,
rozhoduje názor ostatních hráčů. Na turnajích má konečné slovo rozhodčí turnaje.
(Zdroj: http://freecroquet.cz/pravidla/)

48

STRATEGIE ROZVOJE MALÝCH SPORTŮ V MIKROREGIONU SOKOLOV - VÝCHOD

Náklady na pořízení vybavení
Ceny za free croquetovou sadu pro 6 osob se pohybují ve velkém rozptylu, začínajícím na ceně
kolem 600 Kč a končícím na několika tisících korun za kvalitní vybavení z masivního buku
(Zdroj: https://www.sipky-pohary.cz/produkt/kroket-croquet-profi-6-free-croquet-6/; nebo
https://www.nejlevnejsisport.cz/kroket-master-hracu-p-11512.html?gclid=CjwKCAjw55HBhAHEiwARMCszqsfEEgTSnYr7cR545AOUOPMAP34KbcG51CaPOpYxCnjVSfkDt6nNBo
Ch1MQAvD_BwE.)
Obrázek 16 Vybavení na free croquet

(Zdroj snímku: https://www.sipky-pohary.cz/produkt/kroket-croquet-profi-6-free- croquet-6/)

Registrované kluby v Karlovarském kraji
Všechny kluby v České republice jsou zaregistrované v Praze, avšak hrací plochy, rozprostřené
po republice napovídají, že neregistrované skupinky hrají na mnoha místech i mimo hlavní
město.
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Hrací plochy v Karlovarském kraji
Server http://croquet.cz/ neeviduje v Karlovarském kraji ani v sousedících krajích žádnou
oficiální plochu pro free croquet. Nejbližší hrací plochy jsou v okolí Prahy, další plochy jsou u
Lipna, v Jižních Čechách a na Liberecku. Kompletní seznam je k nalezení na domovském
serveru http://croquet.cz/. Po domluvě hráčů s obcí/městem, či jiným majitelem plochy by bylo
možné hrát free croquet v parku, případně na jiné obecní travnaté ploše, neboť při tomto sportu
nedochází k poškození plochy.

Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
Po domluvě hráčů s obcí/městem, či jiným majitelem plochy by bylo možné hrát free croquet
v parku, případně na jiné obecní travnaté (posekané) ploše, neboť při tomto sportu nedochází k
poškození plochy. V případě zájmu širšího okruhu sportovců by bylo možné vybudovat
speciální hřiště pro free croquet s poměrně nízkými náklady.

Organizace
Dle stránek http://croquet.cz/kontakt/ nemá free croquet žádnou zastřešující organizaci, avšak
na uvedené stránce jsou poskytnuty kontakty na pořadatele a e-shop.

 Hookbruč
Jak uvádí Česká Hookbručová Asociace na svých webových stránkách, hra hookbruč vznikla
inspirací několika známých her, avšak jednoduchá pravidla z ní dělají výbornou možnost
aktivního pohybu/procházky na čerstvém vzduchu s jednoduchými pravidly.
Cílem hry je projít dané dráhy/hřiště s co nejmenším počtem hodů obručí. Jednotlivé dráhy si
vytyčí sami hráči přenosnými kolíky, nebo hrají na hřišti, kde jsou dráhy nastálo vytyčeny
majitelem / provozovatelem hřiště. Při hře mohou hráčům stát v cestě různé přírodní překážky
(outy, vodní překážka, chráněné zóny...).
Pro svoji malou finanční i fyzickou náročnost je hookbruč hrou pro všechny generace.

Hrací plocha
V hookbruči je každé hřiště jiné. Hookbručové hřiště může mít individuální rozměry. Také
délky jednotlivých drah jsou individuální. Obtížnost hřiště určuje takzvaný PAR hřiště – tj.
počet hodů, na které výkonnostní (lépe možná řečeno - zkušený) hráč zahraje dané hřiště (u
začátečníka to bývá obvykle více). Obtížnost dané dráhy určuje PAR dráhy.
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Hráči
Hra je vhodná pro menší skupiny, cca do 10 hráčů.

Pravidla
Základní povinností každého je dodržovat etiketu, slušné chování a dodržování pravidel. Hráč
je povinen se umět chovat na hřišti (nepokřikovat, netelefonovat,..), ale zejména ke hřišti
(opustit hřiště v lepším stavu, než když na něj přišel).
Každý hráč má svoji obruč, obvykle barevně odlišenou od ostatních hráčů. Hra začíná vždy ze
základního místa, zvané hookbručiště, které je obvykle značeno dřevěnými kolíky, kameny,
případně jinak. Cílem každého hráče je hodem zahrát obruč do cílového bodu - kolíku (pokud
hráč nehodí na cíl prvním hodem, sebere obruč a z tohoto místa hází dále směrem na cíl).
Vyhrává hráč, který dané hřiště (6, 9 nebo 18 kolíků) zahraje s nejmenším počtem hodů obručí.
Na hřištích lze nalézt různorodé, zejména přírodní překážky. Pokud se obruč nachází ve vodní
překážce (může být označena červenými/žlutými kolíky), hráč si připočítá jednu trestnou ránu
a z nejbližšího místa od vodní překážky pokračuje dál k cílovému kolíku.
Hranice hřiště tvoří pomyslné zábrany kolem hřiště (může být značen bílými kolíky), pokud je
hráčova obruč za hranicemi hřiště, hráč si přičte jednu trestnou ránu a pokračuje dál směrem k
cílovému kolíku.
Kompletní pravidla zde: https://www.hookbruc.cz/hookbruc_navod.pdf.
Obrázek 17 Mistrovství ČR v hookbruči

(Zdroj: https://www.hookbruc.cz/novinky.html )
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Náklady na pořízení vybavení
Vybavení na hookbruč se vyrábí ve 2 variantách: souprava pro instalaci napevno má větší
kolíky a používá obruče dvou velikostí (hráč si vybere obruč o velikosti, která mu vyhovuje).
Kolíky se zarazí do země a dlouhodobě určují průběh trasy.
Cestovní souprava obsahuje menší kolíky a pouze menší obruče, umístěné v látkovém vaku,
který lze přehodit přes rameno a vyrazit si do přírody najít si příhodný terén pro vykolíkování
trasy. Cestovní souprava obsahuje 7 kolíků a 4 obruče v látkovém vaku, cena činí 1 190 Kč.
Obrázek 18 Cestovní vybavení na hookbruč

(Zdroj: Hookbruč - na cesty | ZahradníZábava.cz (zahradnizabava.cz))

Sada pro instalaci napevno obsahuje 6 kůlů ošetřených vakuotlakovou impregnací, o průměru
50 mm, 4 obruče, 6 ks hookbručiště (start) a držák na obruče. Cena činí 2 990 Kč.
Obruče lze dokoupit za cenu 135 Kč/kus nebo za 590 Kč/sada 4 ks. Větší obruče mají průměr
60 cm, menší 40 cm.

Registrované kluby
V ČR zatím žádný klub hráčů hookbruče není registrován. Navzdory této skutečnosti se již v
roce 2012 se konalo Mistrovství ČR ve Zloníně (okr. Praha-východ).

Hřiště v Karlovarském kraji
Hookbruč se v ČR oficiálně hraje na 3 místech jako volnočasová aktivita s pohybem. V
Karlovarském kraji hookbručové hřiště není, avšak lze je vykolíkovat kdekoliv, kde je vhodný
terén, samozřejmě se souhlasem majitele pozemku.
V celé republice jsou zatím 3 stálá hřiště pro hookbruč:
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 Zlonín, okres Praha – východ
 Hořice – osada Dachovy, okres Jičín
 Střítež pod Křemešníkem, kraj Vysočina

Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
Jak je uvedeno v podkapitole výše, hookbruč nevyžaduje speciální hřiště. Hráči si na vhodné
ploše vytyčí se souhlasem majitele pozemku trasu rozmístěním kolíků, na které se při hře hází
obruče. Vhodný je mírně zvlněný terén s keři.

Organizace
V ČR tento sport zastřešuje Čeká hookbručová asociace. Potřebné informace o hookbruči i
asociaci lze nalézt zde: Česká Hookbručová Asociace (hookbruc.cz).
(Zdroj: Hookbruč - jednoduchá hra pro všechny... (hookbruc.cz))

 Kanjam
Hra kanjam (čti kendžem) vznikla v USA již v 80. letech 20. století. V současnosti se Kanjam
hraje ve všech 50 státech USA, v Kanadě, Karibiku, Austrálii, na Novém Zélandu, v celé
Evropě a mnoha dalších zemích po celém světě.
Kanjam je nekontaktní sportovní hra s létajícím talířem (frisbee) a dvěma plastovými koši, které
jsou od sebe vzdáleny 15 m. Cílem hry je, aby disk spadnul do koše nebo se ho dotkl, a to buď
přímým hodem nebo tečí spoluhráče. Kanjam je technická hra, kde se střídá házení frisbee a
jeho tečování. Důležitou roli zde ale hraje i taktika a psychická odolnost týmu.

Hrací plocha
Kanjam lze hrát na jakékoliv rovné ploše, na které lze umístit 2 koše. Ty jsou od sebe vzdáleny
15,24 metrů, a to i v interiéru, např. v tělocvičně. Vzdálenost lze přizpůsobit věku a zkušenosti
hráčů. Díky úpravě vzdálenosti mezi koši mohou hrát úplní začátečníci a děti od 12 let.
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Hráči
Hru hrají 4 hráči, kteří se rozdělí do 2 týmů po 2 hráčích. Členové stejného týmu (spoluhráči)
stojí u protilehlých košů. Spoluhráči se střídají v házení a tečování disku. Na každé straně (u
každého koše) stojí jeden hráč dvoučlenného týmu. Po hodu každého z nich nastupuje druhá
dvojice (soupeři první dvojice). Dvojice se po každém hodu obou hráčů jednoho týmu střídají.
Zápas, který probíhal v rámci mistroství světa v roce 2019 je ke zhlédnutí zde:
https://www.youtube.com/watch?v=5L2mTktX64M

Pravidla
Hra se dá snadno naučit, je napínavá a rychlá s možností hodit „Instant win“ – okamžitou výhru.
Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout druhý
koš. Hráč hází na koš soupeře, u kterého je připraven jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat
a tím ho umístit do koše. Nastupuje druhá dvojice ve střelbě na koš soupeře.
Hra končí, když jeden tým dosáhne 21 bodů nebo se hráči podaří hodit „Instant win“ –
okamžitou výhru.
Obecná pravidla:
1) Při házení diskem musí házející hráč stát za košem. Pokud hráč čáru překročí, hod je
neplatný a nelze dosáhnout žádných bodů.
2) Body se neudělují, pokud disk před zasažením koše spadne na zem.
3) Body se neudělují, jestliže tečující spoluhráč do disku udeří dvakrát, chytí ho nebo
poponese.
4) Házejícímu týmu jsou přiznány 3 body, pokud protihráč zasáhne do hry tak, aby disk
nemohl zasáhnout koš. Jestliže k této situaci dojde za stavu 19 nebo 20, pak jsou týmu
přiznány 1 nebo 2 body.
5) Tým, aby vyhrál, musí dosáhnout přesně 21 bodů. Jestliže určitý hod povede k tomu, že
tým překročí 21 bodů, pak jsou body dosažené v této hře odečteny od současného stavu a
hra pokračuje. Např. jestliže má tým 20 bodů a hodí „bucket“ (3 body), pak se jeho stav
snižuje na 17 bodů.
6) Týmy se při házení střídají a mají před ukončením hry k dispozici stejný počet hodů. Např.
tým, házející jako první, získal už 21 bodů, tým házející jako druhý může ještě následnými
hody stav vyrovnat. Toto neplatí, hodí-li jeden tým „Instant win“ – okamžitou výhru.
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7) V případě nerozhodného výsledku se o vítězi rozhodne v prodloužení. Každý tým hází
jednou (v týmu jeden hráč hází a druhý tečuje), kdo hodí vyšší počet bodů, vyhrává.
Prodloužení se hraje až do vítězství jednoho z týmů.
Obrázek 19 Mistrovství ČR v kanjamu v r. 2015

(Zdroj: malesporty.cz )

Body:
1 bod – Přesměrovaný hod – tečující hráč přesměruje disk a trefí libovolnou část koše (disk
neskončí v koši).
2 body – Přímý úder – házející hráč trefí koš bez pomoci spoluhráče a disk nezůstane v koši.
Poznámka: Ve vzácných případech, kdy disk spadne do „Instant win“, a odrazí se ven
z koše, jsou přiděleny také 2 body.
3 body – Tečující hráč přesměruje disk, který spadne do koše – většinou se tak stane
otevřenou horní částí koše, disk však také může vlétnout do koše předním otvorem.
Okamžitá výhra (Instant win) – Házející hráč vhodí disk do koše bez asistence spoluhráče.
Disk může spadnout do koše buď předním otvorem neb vrchní částí koše. Pokud jedno
z družstev docílí Okamžitou výhru, je tento tým prohlášen za vítěze a protihráči již
nedostanou možnost „Last Toss“ – poslední rány.
A trocha motivace: v roce 2014 se stali mistry Evropy v kanjamu Češi!
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Náklady na pořízení vybavení
Hra kanjam, obsahující 2 koše a 1 disk (frisbee), stojí cca 1 300 až 1 600 Kč (Zdroj:
eshop.zahradnizabava.cz; https://www.alza.cz/sport/frisbee/kanjam/18857177-v23879.htm).

Registrované kluby v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji zatím není znám žádný organizovaný klub kanjamu.

Hřiště v Karlovarském kraji
Speciální plocha pro kanjam není potřebná, hrát lze na jakémkoli hřišti i v tělocvičně.

Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
Jak je uvedeno výše, speciální plocha pro kanjam není potřebná, hrát lze na jakémkoliv hřišti i
v tělocvičně.

Organizace
Česká asociace Kanjamu v ČR vznikla v roce 2012, kdy se konalo též první mistrovství ČR.
Odkaz na asociaci: https://www.kanjam.cz/.
(Zdroj:http://www.malesporty.cz/category/kanjam/
https://www.netradicnisporty.cz/sporty/kanjam-game-set/)

 Kuličky
Kuličky jsou tradiční česká hra, jejímž cílem je dostat kuličky cvrnkáním prsty do důlku.
Kuličky hrají vždy 2 hráči, při klasické formě má každý hráč k dispozici 10 kuliček jedné barvy,
odlišné od barvy kuliček soupeře. Jak uvádí oficiální pravidla na webových stránkách
http://www.kulicky.com/, lze hrát kromě klasické formy i zkrácenou verzi hry s méně než 10
kuličkami, či prodlouženou verzi s více než 10 kuličkami.

Hrací plocha
Kuličky se hrají na povrchu, který musí být dle možností upraven tak, aby se na něm
vyskytovalo co nejméně nerovností. Čára hodu je od středu důlku vzdálena 750 cm, důlek má
průměr 7 - 11 cm a musí být min. 5 cm hluboký. V případě použití výztuhy se za průměr důlku
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považuje horní vnitřní průměr výztuhy. Za důlkem musí být min. 150 cm volného prostoru.
Důlek má kulatý tvar.

Hráči
Jedné hry se zúčastňují 2 hráči. Hra se zahajuje rozhozem k důlku. Rozhozem se rozumí hod
jednou vlastní kuličkou nejprve jedním a vzápětí druhým hráčem směrem k důlku. Vítězem
rozhozu se stává hráč, jehož kulička se nalézá blíže k důlku. Vítěz rozhozu má právo určit, který
z hráčů bude v úvodní hře házet své kuličky k důlku jako první. (Zdroj:
http://www.kulicky.com/.)
Obrázek 20 Turnaj v kuličkách vyžaduje soustředění i znalosti taktiky

Zdroj snímku: Fotogalerie | Český kuličkový svaz (www.kulicky.com)

Pravidla
Oficiální pravidla Českého kuličkového svazu jsou k dispozici na stránkách Pravidla kuliček |
Český kuličkový svaz (www.kulicky.com). Pro potřeby tohoto dokumentu uvádíme
zjednodušená pravidla v sedmi bodech:
Pokud si chcete kuličkový sport vyzkoušet jen rekreačně, pravděpodobně Vám postačí tento
výtah nejdůležitějších pravidel.
7 jednoduchých kroků, jak hrát kuličky:
1)

Na turnajích Českého kuličkového svazu hrají vždy 2 hráči proti sobě. Kuličky mají
barevně odlišeny. Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do důlku.
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2)

Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž,
rozhodne, kdo začne v první hře.

3)

První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou) z čáry hodu k důlku a
snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.

4)

V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do svých kuliček, hráči se
střídají po jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička skončila v důlku.

5)

Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu, přičemž se smíte dotknout
jen své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.

6)

Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2 - 3
vítězné hry.

7)

Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 7 - 11 cm.

(Zdroj: Jak se hrají kuličky | Český kuličkový svaz (www.kulicky.com) )

Náklady na vybavení
Jedná se o sport – hru s pravděpodobně nejnižšími pořizovacími náklady. Ke hraní se používají
skleněné kuličky o průměru 16 mm, sáček s 20 ks skleněných kuliček o průměru 16 mm a 1 ks
o průměru 25 mm stojí 52 až 61 Kč (kvalita Premium), nebo 29 Kč (stejný počet a velikost
kuliček, kvalita Standard).
(Zdroj: Cvrnkací kuličky (sklenene-kulicky.cz).

Registrované kluby v Karlovarském kraji
V Karlovarském kraji jsou registrovány kluby:
Karlovarští kuličkáři – odkaz na klub: Forpsi.com (hrajemekulicky.cz) bohužel vykazuje chybu
na uvedené stánce. Klub pořádá turnaje v areálu koupaliště Rolava v Karlových Varech.
Klub cvrnkačů kuliček Cheb, odkaz na klub: Klub cvrnkačů kuliček Cheb | "Kuličkáři neváhej,
do cvrnkání srdce dej!" (cheb-tv.cz) . Klub pořádá turnaje, avšak poslední uvedený turnaj na
webové stránce klubu je z roku 2015.

Hřiště v Karlovarském kraji
Pro hraní kuliček není potřeba speciální hřiště, hru lze hrát na volných prostranstvích
s vhodným povrchem na jakémkoliv bezpečném místě.
Vhodné hrací plochy na území obcí Mikroregionu Sokolov- východ
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Pro hraní kuliček není potřeba speciální hřiště, hru lze hrát na volných prostranstvích
s vhodným povrchem na jakémkoliv bezpečném místě.

Organizace
Hraní kuliček zastřešuje Český kuličkový svaz, který se prezentuje na stránce: Český kuličkový
svaz (www.kulicky.com).

 Pétanque
Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3členná družstva, která se snaží
umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je
jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink.
Výraznou předností této hry je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi,
i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv.
Cílem hry je hodit kovové koule co nejblíže k cíli – prasátku (dřevěná kulička o průměru 3 cm,
nejlépe reflexní barvy).

Hrací plocha
Pétanque se hraje na všech terénech, nejčastěji je však vidět povrch podobný cestičkám v parku
(uválcovaný písek). Po schválení povrchu organizačním výborem a rozhodčími jsou hráči
povinni se střetnout na určeném povrchu. Pro národní šampionáty a mezinárodní soutěže platí
minimální rozměr hřiště 4 x 15 m. Při ostatních soutěžích mohou být po vzájemné domluvě
tyto parametry změněny. Při rekreační hře se hřiště nevyznačuje,

Hráči
Pétanque mohou hrát proti sobě:
 2 hráči, každý má 3 koule, nebo
 2 dvoučlenné týmy, každý má 3 koule, nebo
 2 tříčlenné týmy, každý má 2 koule.
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Pravidla
Pétanque se hraje kovovými koulemi, které se při hře hází na cíl, tedy prasátko (také „but“,
„cochonnet“, „košonek“). Koule musí být kovová, oficiální rozměry: průměr koule je v
intervalu 7,05 cm (min.) až 8,00 cm (max.), hmotnost koule v rozmezí od 0,650 (min.) do 0,800
kg (max.). Cíl (košonek) může být výhradně ze dřeva nebo z plastu. Průměr musí být 30 mm s
tolerancí +/- 1 mm. V případě cíle ze dřeva je povolen barevný nátěr. Plastový cíl na sobě musí
mít značku licencovaného výrobce.
Hra začíná výhozem košonku z kruhu vyznačeném na povrchu (kruh má takový průměr, aby se
vyhazovač vešel do kruhu oběma celými chodidly, tedy cca 35 – 50 cm). Kruh se vyznačuje
okolo předchozí polohy košonku v minulé hře. Aby bylo vhození košonku platné, musí být
splněny následující podmínky:
Vzdálenost košonku místa odhodu musí být mezi 6 a 10 metry.
Místo odhodu musí být nejméně 1 m ode všech překážek, jakož i od hranic hřiště. A nejméně
2 m od jiného užívaného místa odhodu.
Košonek po dopadu nesmí být blíže než 1 m ode všech překážek a od hranic vymezujících
hřiště.
Košonek musí být z místa odhodu viditelný.
První kouli háže družstvo, které házelo i košonek. Je to to družstvo, které v předchozí hře
zvítězilo.
Žádná již vhozená koule se nesmí házet znovu, pokud není její pohyb změněn koulí ze
sousedního hřiště, divákem atd.
Koule i košonek, který opustí v průběhu hry hřiště je platný v jeho novém postavení, kromě
situací citovaných v bodě 9 a 16. Pokud je hřiště ohraničeno pevnými bariérami, musí se
vyznačit i tzv "území ztráty", a to min. 30 cm od pevné bariéry směrem dovnitř hřiště (pouze u
oficiálních hřišť).
Koule je anulována, ocitne - li se v "území ztráty" i když se odrazí a vrátí zpět do hřiště. Ostatní
koule, které při cestě zpět eventuálně posune, se vrátí na své původní místo.
Koule náhodně zastavená divákem či rozhodčím je platná tam, kde se zastaví. Zastaví - li jí člen
družstva, kterému patří je anulována. Zastaví-li ji soupeř jsou možnosti, ze kterých si může
družstvo, které kouli hodilo vybrat:
 koule zůstane tam, kde se zastavila
 koule se posune ve směru jejího původního pohybu, v rámci hřiště.
Hráč, který kouli zastaví úmyslně je diskvalifikován, jakož i celé družstvo z této části hry.
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Koule, která je po zastavení náhodou přemístěná je navrácena zpět. Pro zamezení dohadů je
lépe koule po dopadu označit (jejich polohu např. rýhou do písku), jinak konečné rozhodnutí je
na rozhodčím.
Pokud hráč zahraje cizí koulí, je tato platná, ale musí být nahrazena koulí vlastní. Při recidivě
je průběh této hry anulován.
Je povoleno z důvodu měření dočasně odstranit koule, ale jen po jejich předchozím označení.
Přeměřovat může jen družstvo, které je ve hře na řadě. Rozhodčí může kdykoliv.
Po ukončení hodů (hry) jsou všechny koule, které jsou odstraněny před sčítáním neplatné,
pokud nebyly označeny.
Pokud dvě koule, každá patřící jinému družstvu jsou stejně daleko od košonku nastávají tři
možnosti:
 pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje
 pokud má kouli jen jedno družstvo, pokračuje ve hře
 pokud mají koule obě družstva, hází střídavě každý jednou až do rozhodnutí. Pokud
se ani tak nerozhodne, hra se anuluje.
Družstvo je povinno započít hru do 5 minut od vyhlášení začátku zápasu. Pokud není kompletní,
je povinno začít i bez chybějících členů, aniž by mělo k dispozici jeho koule. Pokud se hráč
dostaví později, může zasáhnout až do další hry.
Výměna hráčů v průběhu hry není možná.
Hráči i diváci se vyzývají k chování, jež je v mezích pravidel fair - play. Při incidentech hráčů
jim hrozí nemalé postihy.
Výše uvedená pravidla jsou stručnou variantou úplných pravidel, která jsou ke stažení na
stránkách http://petanque.cstv.cz/. Stručné taktické rady nabízí Wikipedie u hesla Pétanque.

Náklady na pořízení vybavení
Sadu na pétanque, obsahující 6 či 8 koulí a košonek, lze pořídit za cenu od cca 130 do 800 Kč,
průměrná cena so pohybuje kolem 400 Kč.
(Zdroj: https://www.nejlevnejsisport.cz/petanque-c23.html?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Hry++men%c5%a1%c3%ad+sporty+%5bSRCH_CPC_NEW_EXACT%5d&utm_content=P%c3
%a9tanque+(e)&utm_term=p%c3%a9tanque.)
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Obrázek 21 Pétanque klub v Mariánských lázních

(Zdroj: https://www.sport-marianskelazne.cz/sportovni-arealy/areal-usovice/petanque-klub/)

Registrované kluby v Karlovarském kraji
Club Pétanque Vary
SK Varan Karlovy Vary
Pétanque Club Kolová (u Karlových Varů)
TJ Agro Cheb
Kondor Cheb
PC Leap Cheb
Pétanque Club Egrensis (přeshraniční klub se sídlem v Chebu)
Pétanque klub Mariánské Lázně

Registrovaná hřiště v Karlovarském kraji
Hřiště pro pétanque nejsou nijak registrovaná, neboť potřebný prostor 4 x 15 metrů se dá najít
v každém městě a obci.
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Organizace
Na celostátní úrovni tento sport zastřešuje Česká asociace pétanque klubů. Česká asociace
uvádí na svých stránkách odkazy na zahraniční asociace, jako mezinárodní asociaci uvádí
Wikipedie
Mezinárodní
federaci
pétanque
a
provensálských
her.
(Zdroj:
http://petanque.cstv.cz/.)

 Curling
Závěrem kapitoly o malých outdoorových sportech je zařazen jediný zimní sport, který můžeme
počítat mezi malé sporty vzhledem k tomu, že na území ČR jsou zatím pouze tři stálé ledové
curlingové plochy, a to dvě v Praze a jedna v Brně.
Je to hra, v níž týmy posílají po ledě kameny do cílového prostoru. Tým získává body za své
kameny, které po odehrání všech kamenů skončí nejblíže středu „terče“, vyznačeného v poli.
Curling vznikl ve Skotsku, kde se hrál na zamrzlých jezerech. Curling se v podstatě obejde bez
rozhodčích, klíčovou součástí hry je fair play a gentlemanský přístup. Curling se provozuje dle
počasí na otevřené ledové ploše nebo v krytém zimním stadionu, pokud možno na speciální
dráze. Tento sport hraje v celé ČR 31 týmů, využívajících kromě výše uvedených tří stálých
curlingové ploch i hokejové haly v ostatních městech, kde byly též vytvořeny týmy a curlingové
kluby. Bohužel ledová plocha používaná pro hokej, není pro hraní curlingu příliš vhodná, neboť
curling vyžaduje zcela hladkou plochu. V Karlovarském kraji zatím není registrovaný žádný
klub curlingu.

Hrací plocha
Plocha, na níž se curling hraje, je ledová dráha o délce 42,5 m a šířce minimálně 4,27 m
(obvykle však 4,75 m). Jednotlivé prvky jsou na dráze vyznačeny tak, aby umožňovaly hru z
obou kratších konců. Na koncích dráhy jsou vyznačeny soustředné cílové kruhy, jejichž středy
jsou od sebe vzdálené 34,75 m). Středy soustředných kružnic na obou koncích dráhy je
proložena úsečka, která je vzájemně spojuje (a vytváří tak osu hřiště) a vnější kružnici dále
přesahuje o vzdálenost 1,83 m směrem k okraji hřiště. V tomto místě (na konci úsečky) jsou
umístěny gumové odrazové bloky. Na úsečku spojující středy kružnic jsou vedeny tři kolmice:
jedna ve vzdálenosti 1,83 m od odrazových bloků a označuje se „back line“, další je vedena
středem soustředných kružnic, té se říká „tee line“ a další je ve vzdálenosti 6,4 m od středu
kružnic směrem ke středu hřiště - tato čára je označována „hog line“. Tytéž tři čáry jsou ve
stejných vzdálenostech i na druhé straně hřiště. Hog line jsou (v závislosti ze které strany hřiště
se hraje) buď čárou odhodu nebo začátkem hracího pole. Hrací pole je tedy u cílového kruhu
vymezeno prostorem mezi hog line a back line.
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V České republice jsou tři haly specializované na curling. Jedná se o halu v Praze na Roztylech,
halu na Zbraslavi a třetí hala je v Brně v areálu bývalé Zbrojovky Brno. V jiných městech (Jičín,
Plzeň, Opočno, Trutnov) se curleři střídají s jinými sporty - většinou s hokejem.

Hráči
Tradičním týmem v curlingu je čtveřice, jednotliví hráči jsou označeni čísly (jednička, dvojka,
trojka, čtyřka), přičemž prvním dvěma hráčům se říká front end, tedy metaři a druhým dvěma
back end (většinou jsou víc v kruzích).
Jeden z hráčů je tzv. skip, který stojí v cílových kruzích, vymýšlí strategii a koštětem ukazuje
směr odhodu kamene. Skip nemá moc příležitostí mést, výjimkou je vymetání kamenů soupeře
za tee line. Když své dva kameny odhazuje skip, tak mu směr ukazuje viceskip. Hráči, kteří v
danou chvíli neodhazují, metou kameny svým spoluhráčům. Nejčastěji je skip čtyřka a viceskip
trojka, ale není to nijak dané a záleží na konkrétním týmu.
Kategorie mixed doubles se v českém prostředí zabydlela pod svým nepřeloženým názvem, ale
jedná se o soutěž smíšených dvojic. Tato disciplína je od roku 2018 součástí programu
olympijských her, kdy se přidala k soutěži mužských a ženských čtveřic.
Obrázek 22 Hrací plocha pro curling

(Zdroj: http://curling.cz/zaklady-curlingu/ )

Pravidla
Každý tým hraje se sadou osmi kamenů, jejichž držadla mají stejnou barvu a jsou rozlišena
viditelnou značkou (obvykle číslem či písmenem). Hráč odhazuje kámen z odrazového bloku
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(hack) ve speciálním postoji, kdy využívá kluznosti své boty. Kámen musí být vypuštěn před
hog line a poté se jej již žádný z hráčů nesmí dotknout (tělem ani koštětem). V takovém případě
by byl hod považován za chybný, takový kámen se označuje jako tzv. „zapálený“ a je odstraněn
ze hry.
Kámen se vždy odhazuje s rotací ve směru pro nebo proti směru hodinových ručiček. Důvodem
je předvídatelnost dojezdu, která u kamene bez rotace není. Kámen s rotací sice nejede rovně,
ale dá se očekávat, kde skončí. Zároveň je díky tomu možné zajet za jiný kámen a schovat se
tam před vyražením.
Vizuálně nejvýraznější částí curlingu je metení. Cílem této činnost je prodloužení a narovnání
směru. Kámen s intenzivním metením dojede až o několik metrů dál, zároveň díky tomu bude
méně točit. Kámen nelze nijak zpomalit. Před pár lety se zjistilo, že určitým způsobem metení
lze kámen přimět točit víc, ale tento vliv je nižší než ten klasický, kterým se tým snaží trajektorii
narovnat.
Po vypuštění kamene u hog line mohou mést hráči vlastního týmu. Počet zametajících hráčů
není omezený, ale druhý hráč (natož třetí či dokonce čtvrtý) již z fyzikálních důvodů nemají
takový vliv na jízdu kamene. Za cílovou tee line může mést i jeden hráč soupeře. Jeho cílem je
také snaha dostat kámen co nejdál, optimálně mimo hru. Tedy protivníkovi „škodit“. To je
jediný okamžik, kdy lze přímo ovlivnit hody soupeře.
Každý zápas se skládá z endů, tedy “kol”. Během jednoho endu se odhodí všechny kameny a
poté se spočítá výsledek endu. V curlingových zápasech bývá osm nebo deset endů. V případě
shody bodů po odehrání daného počtu endů se přidává extraend. V některých soutěžích se musí
rozhodnout v jednom extraendu, většinou není počet extraendů omezený.
Curlingové zápasy je možné ukončit i před odehráním daného počtu endů. V takovém případě
je signálem podání ruky poraženého týmu vítězům. Obecně se považuje za slušnost ukončit
zápas dřív, pokud je rozdíl ve skóre dramatický. Ještě existuje tzv. matematická eliminace, tedy
situace, kdy prohrávající tým již nemá dost kamenů, aby skóre srovnal.
Po odehrání všech kamenů se spočítá bodový výsledek daného endu.
Počítají se kameny jednoho týmu blíž ke středu oproti kamenům soupeře (princip je podobný
jako v pétanque). Přesná vzdálenost ke středu kruhů je irelevantní, důležitý je vztah vůči
kamenům soupeře. Posuzují se pouze kameny, které se aspoň trochu dotýkají cílových kruhů.
Existují měřidla, aby se dalo určit, jestli je kámen v kruzích a aby se dalo srovnat, které kameny
jsou blíž ke středu, pokud by to nebylo jasné prostým pohledem.
V endu může skórovat pouze jeden tým, druhý tým získává 0 bodů. Výsledek endu bývá
většinou 1:0, 2:0 nebo 3:0. Ve výjimečném případě lze uhrát až 8:0. Je možná i varianta 0:0 v
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případě, že žádný kámen není v bodované pozici. V drtivé většině případů se jedná o strategický
záměr.
Barevné označení cílového prostoru na soustředné kružnice je jen grafickou záležitostí. V
curlingu není důležitá přesná vzdálenost ke středu, klíčový je vztah vůči kamenům soupeře.
Výše uvedená pravidla jsou stručný výtahem z kompletních pravidel. Podrobná soutěžní
pravidla World curling federation se sídlem ve Skotsku jsou ke stažení v češtině zde:
http://curling.cz/souteze/.
Obrázek 23 Curling vyžaduje zcela hladkou ledovou plochu

(Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/curling-olympijsky-sport-gentlemanu20140407.html)

Náklady na pořízení vybavení - ledová plocha
Curling není levným sportem, avšak jeho závodní hraní má šanci na úspěch minimálně na
republikové úrovni. Ostatně český pár Tomáš a Zuzana Paulovi si letos (r. 2021) vybojovali
jako jeden z osmi týmů postup na zimní olympijské hry.
Cena hrací plochy a náklady na její provoz:
 Vybudování hrací plochy o 2 dráhách,
o každá dráha o rozměru 5 x 46 m (orientační cena) 6 000 000 Kč
 Orientační výše provozních nákladů hrací plochy o velikosti 480 m2:
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o el. energie 9 000 kWh/měsíc
o voda studená na vytvoření ledové plochy 500 m2 - 25 m3
o voda teplá na udržování ledové plochy 300 l/den
o úprava a obsluha kluziště pro danou plochu: 1 pracovník/směnu, cca
1 500 Kč/směnu
(Zdroj informací o pořizovacích a provozních nákladech: BaP holding a. s. Brno.)

Náklady na pořízení vybavení - syntetická ledová plocha Glice
Cena plochy o velikosti 200 m2 (2 curlingové dráhy) začíná na 32 000 €, tedy orientačně
832 000 Kč.
(Zdroj informací o pořizovacích nákladech: https://www.glicerink.com/.)

Náklady na pořízení vybavení – sportovní náčiní a výstroj pro 2 čtyřčlenné týmy
Tabulka č. 7 Počáteční investice na vybavení pro hráče curlingu

Pořizovaná položka
1 sada 16 kamenů
1 sada úchytu kamene )16 ks)
4 ks košťat
8 ks houbiček na košťata
8 párů bot
Celkem

Cena v Kč za
kus/sadu

Celkem Kč za
položku

250 000
16 000
3 750
375
3 750
/

250 000
16 000
15 000
3 000
15 000
299 000

(Zdroje:https://www.rookieroad.com/curling/stone/#curling-stone-586304, obchod např. Curling products
for your Curling center request online – your Curling shop Switzerland (shotshop.ch)
https://www.fruugo.cz/curling-rocks-on-ice-posterprint/p-896314519304797?language=en&ac=croud&gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nRzIrpODN70sGGoGKNDEXB
NSBDvgbyLF7oh5IbHDQsGoYmOyD77bXRoCyvoQAvD_BwE )
Goldline Curling Supplies
Curling Skid Club Sušice, člen okresního sdružení České unie sportu

Pozn.: U českých dodavatelů sportovního vybavení nelze vybavení na curling zakoupit, je však
možné si je pronajmout na adrese https://www.curlingpromo.cz/objednani-komercni-akce/jakobjednat-pronajem-curlingovych-kamenu/ včetně služeb instruktora.
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Registrované kluby v Karlovarském kraji
Český svaz curlingu má 31 členských klubů, zahrnujících i tým hendikepovaných hráčů.
Nejvíce klubů je ve městech, která mají k dispozici curlingové hrací plochy, tedy v Praze a
Brně, ale curling se hraje ve městech rozmístěných po celé ČR, pravděpodobně s využitím
krytých zimních stadionů. V Karlovarském kraji zatím není registrován žádný klub, nejbližším
klubem je Curling skid club v Sušici.
(Zdroj: http://curling.cz/)

Hrací plochy v Karlovarském kraji
Jak je uvedeno v kapitole výše, curling se hraje i ve městech, která nemají curlingové dráhy,
tedy hráči s velkou pravděpodobností využívají stávající zimní stadiony, sloužící pro hokejisty.
Karlovarský kraj má ve svém území 6 zimních stadionů: v Karlových Varech, Sokolově,
Chebu, Mariánských Lázních, Ostrově a Nejdku. Pro případné zájemce o hraní curlingu by
nejbližší krytou ledovou plochou byl zimní stadion v Sokolově, případně v Karlových Varech.

Organizace
V ČR sdružuje hráče Český svaz curlingu, jehož webové stránky jsou k dispozici na adrese
http://curling.cz/ . Zde je možné si vyhledat aktivní curlingové kluby v ČR.
Světová federace curlingu má své stránky na adrese https://worldcurling.org/.

4.2.2 Malé sporty indoorové
Definovat malé indoorové sporty je poněkud ošidné, neboť v některých případech lze obtížně
rozlišit sport a společenskou hru. Pro potřeby této strategie jsou za malé indoorové sporty
považovány stolní formy „skutečného“ sportu, kterými jsou stolní fotbal, stolní Stiga hokej a
billiard hockey, neboli šprtec. Stejně, jako outdoorové, tak i indoorové sporty přispívají
k posilování sociálních vazeb v obecních společenstvích.

 Stolní fotbal (fotbálek, foosball)
Jedná se o oblíbenou zábavu, často umístěnou v restauračních zařízeních, klubovnách, ale např.
i v rekreačních střediscích, domech dětí a podobně. Cílem hry je, stejně jako ve skutečném
fotbalu, vstřelit soupeři co nejvíce branek.

68

STRATEGIE ROZVOJE MALÝCH SPORTŮ V MIKROREGIONU SOKOLOV - VÝCHOD

Hrací plocha
Hrací plocha stolního fotbalu má obvykle rozměry 109 x 70 cm.

Hráči
Stolní fotbal mohou hrát 2 až 8 hráčů, podle typu hry:
Čtyřhra: klasické obsazení na každé straně dvěma hráči, kdy každý ovládá dvě tyče.
Dvouhra: na každé straně stolu hraje pouze jeden hráč a sám ovládá všechny čtyři tyče.
Tři na tři: na každé straně stolu jsou tři hráči a jeden z nich ovládá dvě tyče ostatní po jedné
tyči.
Čtyři na čtyři: na každé straně stolu jsou čtyři hráči a každý z nich ovládá pouze jednu tyč.
Obrázek 24 Stolní fotbal - jeden z nejběžnějších kompletů

(Zdroj: https://www.insportline.cz/3289/stolni-fotbal-insportline-messer )

Pravidla
Zahájení hry
Před zahájením hry obě strany provedou los mincí. Vítěz má právo volby servisu nebo strany.
Hra je zahájena, je-li vhozen míč do hracího pole. Strany se střídají po každé odehrané hře.
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Hrací doba
Každá hra se hraje na 9 míčů, v pořadí 5.(šestý) skórovaný míč znamená vítězství, dohrává se
však všech 9 míčů (pro určení skóre).
Podání
Jako první podává družstvo, které vyhrálo los mincí a vybralo si servis. V dalším průběhu utkání
podává družstvo, které obdrželo branku. U stolů, které nemají dva vhazovací otvory, podává
jedno družstvo po celou dobu jedné hry, v případné třetí hry se strany po celkové páté dosažené
brance střídají. Házející hráč se smí pokusit ovlivnit dráhu míče. Rotace míče pro ovlivnění
vhozu je dovolena. Vhazujícím družstvem nemůže být branka dosažena dříve, než se míč dotkl
figur. Žádné družstvo nesmí po vhozu hrát míčem dříve, než se dotkne hrací plochy. Servírující
hráč je povinen ověřit si připravenost soupeře k odehrání dalšího míče. Servírující hráč nesmí
míč hodit dříve, než soupeřovo mužstvo potvrdí připravenost ke hře. Hráč smí ohrozit bránu až
po přihrávce, nesmí dát gól z prvního doteku.
Míč ve hře
Pokud byl míč uveden vhazujícím do hry, zůstává ve hře tak dlouho, dokud se s ním na stole
hraje, je v dosahu kteréhokoliv z hráčů a není prohlášen za mrtvý nebo není dosažena branka.
Mrtvý míč
Mrtvým míčem se označuje situace, kdy se míč zastaví a není v dosahu žádného hráče. U stolu
s krycím sklem se míč dostane do hry nakloněním stolu. Pokud je míč prohlášen za mrtvý mezi
jednou z branek a následující tyčí s dvěma figurkami, naklání stůl družstvo, kterému tato strana
náleží. Pokud je míč prohlášen za mrtvý někde jinde, naklání stůl družstvo, které se naposledy
dotklo míče. Naklánění se provádí tak, aby míč šel od brány ven do hřiště či do strany. Při
mrtvém míči na brankové čáře naklání stůl obránce. Pokud přitom dojde ke spadnutí míče do
brány, branka neplatí. Před nakloněním stolu se musí obě družstva na tomto dohodnout a ujistit
se, že jsou připravena ke hře. Po naklonění stolu lze ohrozit branku až po min. dvou
přihrávkách, pokud padne branka dříve, je neplatná a znovu se podává (na podání se použije
rezervní míč). Jestli je rezervní míč již použit, mužstvo, které poslalo míč do brány, zaplatí
nové míče a pokračuje se za daného stavu.
Přerušení hry
Jedenkrát za hru může každé z družstev požádat o přerušení hry time out) na dobu 30 vteřin, a
to zejména na údržbu, nebo úpravu hrací plochy, utření madel apod. Time out může družstvo
žádat pouze po dosažení branky jedním z družstev. Není povoleno žádat přerušení, když je míč
ve hře. Mezi hrami je povolen čas 60 vteřin. Pokud obě mužstva prohlásí, že jsou připravena
ke hře dříve, než uplyne plný čas, hraje se dál.
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Výměna místa
Ve hře dvojic smí hrát každý hráč jen na obou tyčích, které jsou určeny pro jeho pozici. Střídání
hráčů v útoku a obraně během hry není přípustné. K vystřídání může dojít pouze po skončení
každé jednotlivé hry.
Otáčení tyčemi
Protáčení tyčí je zakázáno. Protáčením se rozumí rotace nějaké figurky o více než 360 stupňů
před nebo po dotyku míče. Pokud se míč dostane do pohybu tímto způsobem, musí se opatrně
nahrát postiženému obránci (brankáři), který znovu rozehraje míč – nesmí však přímo střílet.
Provinilé družstvo je navíc potrestáno technickým faulem. Pokud se ze zakázaného protáčení
vstřelí gól nebo při „opatrném nahrání obránci“ padne gól, není uznán a použije se rezervní
míč. Pokud je již rezervní míč použit, provinilé družstvo zaplatí nové míče a pokračuje se za
daného stavu od obránce postiženého družstva. Pokud hráč vstřelí otáčením vlastní branku, platí
toto jako bod pro soupeře.
Dosažení branky
Míč, který je vstřelen do branky, platí jako branka proti družstvu, které tuto branku brání. Míč,
který byl v brance, ale odrazí se zpátky do hracího pole, se jako branka počítá, pokud s tím
souhlasí obě strany (dbejte smyslu fair play). Branka neplatí při spadnutí míče do brány při
naklánění stolu při mrtvém míči.
Výměna stran
Na konci každé hry si mužstva musí vyměnit strany.
Rozptylování
Každý pohyb, každý hluk, který není způsoben tyčí, u které se nachází míč, může být hodnocen
jako rozptylování. Hovory u stolu musí hráči omezit pouze na dorozumění se uvnitř mužstva.
S výjimkou čestných komplimentů nejsou dovoleny žádné přímé či nepřímé komentáře vůči
soupeři. Není dovoleno křičet nebo odvracet pozornost soupeře ze hry. Hráčům není dovoleno
nadávat. Porušení těchto pravidel může být důvodem pro technický faul.
Technický faul
Při porušení pravidel se uděluje technický faul. Po čtvrtém technickém faulu v jedné hře nastává
ztráta celé hry, a to 9:0.
(Zdroj: https://www.heltakoop.cz/pravidla/pravidla-stolniho-fotbalku.)
Kompletní pravidla vydaná Foosballovou
http://fucr.cz/pravidla/pravidla-stolniho-fotbalu.

unií

ČR

jsou

k dispozici

zde:
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Náklady na pořízení
Hry různých výrobců se cenově dosti liší. Pro veřejné hrací prostory bude jistě výhodnější
zakoupit kvalitnější, tedy i dražší stůl, který se snadno neponičí. Pro přehled celé cenové šíře
jsou níže uvedeny 4 hrací stoly se značně odlišnými cenami za pořízení.
 Multifunkční stůl s 15 hrami: 3999 Kč:
(Zdroj:https://www.kokiskashop.cz/cz/multifunkcni-herni-stul-15-v-1-cernyP26502/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0zi9_PM27cko2u9SBOuTue1CXlmfCkjedN
F7qsNWtQHVpHTqESqreRoCmGwQAvD_BwE.)

 Profesionální stolní fotbal 9419 Kč, 3 míčky v balení
(Zdroj:https://www.domoshop.cz/profesionalni-stolnifotbal/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X05Vj3_8IDwH5l6exmV6MRdIK9p8D7epMcgpgjyAJxFOL-EXljfu6xoCPesQAvD_BwE.)

 Stolní fotbal inSPORTline Neuero, 19990 Kč, 22 hráčů (formace 1-2-5-3), 12 hracích
míčků v balení
(Zdrojhttps://www.insportline.cz/35708/stolni-fotbal-insportlineneuero?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0yobwCJvXbsKLc7jkF1VasnrJoJjptdCjAcPv
3vN94Z-P1P9y4DpsxoCGCAQAvD_BwE#horizontalTab.)

 Stolní fotbal inSPORTline Modrico 30890 Kč, 22 hráčů (formace 1-2-5-3), 12 hracích
míčků v balení
(Zdroj:https://www.insportline.cz/35710/stolni-fotbal-insportlinemodrico?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0_N6kdKsGBFnkNBIKAkK6aDuO4p8my4Z
tL3GlzDxV1-Tj5iVWSFmAhoCoYUQAvD_BwE.)

Registrované kluby v Karlovarském kraji
Foosballová unie ČR neeviduje v Karlovarském kraji žádný registrovaný klub, nejbližší dva
kluby jsou evidovány v Plzni. Jako volnočasová aktivita se foosball hraje v klubovnách, sálech,
restauracích, a dalších dostupných prostorách.
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 Stiga hokej – Stolní hokej
Stolnímu hokeji se také říká Stiga hokej podle švédské firmy, která kromě dalšího sportovního
náčiní vyrábí i tuto hru napodobující oblíbený „velký“ sport. Cílem hry je stejně jako u
„velkého“ hokeje nastřílet co nejvíce branek soupeři.

Hrací plocha
Hrací deska Stiga hokeje má obvykle rozměry 100 x 50 cm. Hra nemá svůj podstavec, ale
pokládá se na stůl.

Hráči
Stiga hokej hrají vždy 2 hráči, každý hráč ovládá své „hokejisty“ táhly na kratší straně desky.
Obrázek 25 Turnaj se Stiga hokeji v obci Tvarožná

(Zdroj: https://www.tvarozna.cz/fotogalerie/rok-2018/turnaj-ve-stolnim-stiga-hokeji)

Pravidla
1) Rozhodčí nastaví nulu na časomíře, zkontroluje ledovou plochu, branky, zapomenuté puky
a prověří správnou výměnu hráčů. Dále nastaví příslušné sestavy k utkání, cedulky s názvy
hrajících týmů a zapíše se do kolonky rozhodčí v záznamu o utkání, pokud již není určen.
Ve třetí třetině upozorní hráče na možnost odvolání brankáře. Dle uvážení upozorní hráče
na zbývající čas v utkání.
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2) Oba aktéři si před utkáním vyzkouší všechny hráče (dotlačení, pohyb) a v případě problému
upozorní rozhodčího. V základní části a ve čtvrtfinále si každý účastník může vyměnit 2
hráče, ale jen před utkánímnebo při přerušené hře. V semifinále, finále a utkáních o
umístění může hráč vyměnit celé mužstvo.
3) Gól přímo z bule neplatí! Střední útočník dosáhne branky po vhazování pouze v případě,
že se puk odrazí od mantinelu či plexiskla nebo si nahraje (křídlo, obránce, mantinel).
4) Je zakázáno zasahovat do hry v jejím průběhu. Pokud dojde k porouchání některé části
hokeje (vypadlá či prasklá pružina, prasklá hřídel, zastavení časomíry, výpadek proudu
atd..), hráč upozorní rozhodčího a ten hru přeruší. Po odstranění závady se vhazuje buly ve
středu ledové plochy. Vypadne-li pouze hráč, ale puk není v jeho dosahu, ve hře se
pokračuje, až do přerušení (puk se dostane na místo padlého hráče a ostatní na něj
nedosáhnou nebo opustí hrací plochu atd.). Neplatí hra tyčkou bez hráče!
VÝJIMKA: v případě, že vypadne brankář, ve hře se pokračuje až do přerušení a hráč může
bránit s tím, co po něm zbylo.
5) Branka dosažená odrazem od tyčky vypadlého hráče či brankáře nebo ležícího hráče či
brankáře, platí! U všech hráčů, neplatí gól pouhým doražením bez pohybu! Musí být
znatelný pohyb při vstřelení branky (platnost branky určí videorozhodčí).
VÝJIMKA: Při nahrávce z křídla, však může SÚ pouze stát (od něj se puk odrazí), nebo
být v pohybu dopředu, aniž by se otáčel (viz video LEKCE 1).
6) Pokud jeden z hráčů (většinou ten který vede), neprojevuje snahu vstřelit branku a zdržuje,
rozhodčí ho upozorní na pasivní hru. Po skončení utkání nastaví 5-10 vteřin (dle uvážení).
Pokud si rozhodčí není jistý zda - li padla branka, použije (pokud má potřebné technické
vybavení) videokameru a společně s aktéry utkání a prezidentem KLSH popř.
viceprezidentem vyhodnotí platnost dosažené branky (hlavní slovo má prezident KLSH
nebo jeden z viceprezidentů!). Pokud nemá daný stadion videokameru, tak s oběma aktéry
a prezidentem KLSH popř. viceprezidentem vyhodnotí platnost dosažené branky (hlavní
slovo má rozhodčí!). Toto pravidlo platí pouze v případě, že si rozhodčí není jistý, zda bylo
dosaženo branky správným způsobem či ne!! Jinak má rozhodčí hlavní slovo.
7) Pokud hráč prohrává v poslední třetině o dvě nebo o čtyři branky, může odvolat brankáře,
ale jen v případě, že má puk na svých hokejkách (mimo středního útočníka). Upozorní
rozhodčího (STOP), ten hru přeruší, hráč si vyjme brankáře a signálem (HRA) rozhodčí
zapne časomíru a hra opět pokračuje. Vrátit brankáře si může hráč, jen když obdrží nebo
vstřelí branku a také při přerušené hře.
8) Branka dosažená hráčem, který hraje POWER PLAY platí za dvě!
9) Pokud se hráč při snaze vstřelit soupeři gól trefí omylem do své branky, napíše se do zápisu
jako vlastní gól. Aby byl takto zapsán, musí být dosažen čistě (tzn. bez přičinění soupeře).
PŘÍKLAD: Pravý obránce vystřelí a trefí levého obránce soupeře od něhož se puk odrazí
do branky střílejícího hráče, gól je připsán levému obránci, i když soupeř s tímto hráčem
nehrál.
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10) Puk se dostane za brankáře, ale branka to není. Čas se zastaví a brankář se pokusí 3x vytlačit
puk z branky. Když nespadne do branky, jede se nájezd. Při nájezdu se musí pohybovat
dopředu, nesmí se vracet a zastavit na více než 3 vteřiny. Čas je stále zastaven! Při
neproměněném nájezdu rozhodčí zapíná čas a ve hře se pokračuje. Pokud se puk dostane
při nájezdu opět za brankáře, nájezd se opakuje. Až do rozhodnutí. Pokud tato situace
nastane při POWER PLAY bez brankáře, tak se brankář musí vrátit a po provedení
neúspěšného nájezdu si hráč může vyjmout brankáře podle pravidel POWER PLAY.
11) Rušení a rozptylování hráčů při zápase, ať už diváky, protihráčem či rozhodčím je
zakázáno!!
(Zdroj: https://stolni-hokej.webnode.cz/pravidla/.)

Náklady na pořízení vybavení
Hru Stiga hokej lze koupit za cca 2 200 až 2 400 Kč.
(Zdroj: https://www.stigahokej.cz/kategorie/hokeje.)

Registrované kluby v Karlovarském kraji
Dle údajů České asociace Stiga game je v Karlovarském kraji registrovaný klub „Stiga Hockey
Club Cheb“, dále jsou na stránce https://stolni-hokej.webnode.cz/ k dispozici informace o
Organizaci členů karlovarské ligy stolního hokeje.
Více informací zde: https://www.vitej.cz/stiga/asociace.htm
https://stolni-hokej.webnode.cz/o-nas/.

Hřiště v Karlovarském kraji
Téma hrací plochy je u tohoto sportu bezpředmětné, vzhledem k tomu, že zakoupený Stiga
hokej se umístí dle potřeby a možností.

Organizace
V ČR zastřešuje Stiga hokej Česká asociace Stiga Game: Česká asociace Stiga Game, z.s.
(vitej.cz). Nadnárodní organizací Stiga hokeje je ITHF – International table hockey federation:
ITHF
(Zdroje: http://www.stolnihokej.cz/ ; https://www.stigahokej.cz/cms/vse-o-stiga-hokeji.)
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 Billiard-hockey (šprtec)
Historie hry zvané šprtec spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra ŠPRTEC,
původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první republiku i obě světové
války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel se za desítky let odehrálo
nespočetně zápasů. Zlom ve vývoji nastal na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. V
roce 1960 byla založena Stolní hokejová liga Brno, soutěž dodnes hraná. Dalším klíčovým
bodem byl rok 1980, kdy byl v Brně odehrán první oficiální meziměstský turnaj, později uznaný
jako 1. mistrovství republiky.
Billiard-hockey, neboli také šprtec, se od Stiga hokeje liší tím, že hráči nepoužívají při hře tyče,
ovládající „hráče“, ale hrají hokejkami, kterými přímo ovládají hráče – kameny.

Hrací plocha
Hrací plochou je dřevěná deska se základním vnitřním rozměrem 1216 x 596 mm, opatřená
mantinely o výšce 22 – 30 mm.
Obrázek 26 Turnaj ve billiard hokeji v Mutěnicích

(Zdroj: https://sprti-mutenice.webnode.cz/turnaje/ )
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Hráči
Živým hráčům se v této hře říká kouč. Na každé straně hrací plochy stojí jeden kouč, který na
ploše před zahájením hry rozestaví své hráče. Hráči jsou dřevěná kolečka o průměru 30 mm a
výšce 7 mm. Brankář má výšku dvojnásobnou. Kouč je povinen mít pro hru k dispozici hokejku,
jejíž délka činí 117 – 119 mm, čepel hokejky je dlouhá 30 – 35 mm, dále puk a nejméně 2 sady
hracích kamenů s rozdílnou základní barvou dresů.

Pravidla
Kompletní pravidla se nacházejí na stránce: http://www.billiard-hockey.cz/dokumenty, níže
uvádíme stručný výtah základních pravidel:
1) Řádná hrací doba je 3 x 6 minut hrubého času, tj. 3 třetiny po šesti minutách. Jednotlivé
části hry jsou od sebe odděleny přestávkami v délce 30 sekund, v přestávkách si kouči mění
strany hrací plochy a rozmisťují hráče do základního rozestavení. Třetiny a ostatní části
hry jsou označeny zvukovým signálem. Konec hracího času a začátek přestávky však
nastává až v okamžiku, kdy po závěrečném zvukovém signálu a posledním řádném tahu
zůstane na hrací ploše vše (tzn. puk i hráči) v naprostém klidu.
2) Základní rozestavení hracích kamenů je následující:
 brankář stojí na brankové čáře, přičemž branková čára prochází jeho osou a
vzdálenost brankáře od obou tyčí je rovnoměrná (mezi brankáře a tyč se vejde puk)
 hráči - obránci zaujmou libovolnou polohu ve vlastní obranné třetině (ne však v
brankovišti, ani se nesmí brankoviště dotýkat).
 hráči - útočníci jsou rozmístěni na vyznačených bodech po obvodu středového kruhu
(tyto body musí překrývat alespoň částí svého objemu).
 v případě power play se šestý hráč do pole umístí podobně jako obránci
Tímto způsobem rozmístí každý kouč své hrací kameny na svojí polovině hrací plochy.
Puk je umístěn na bodu, označujícím střed hrací plochy. (tento bod musí překrývat alespoň
částí svého objemu).
3) Zahájení hry, rozehrávka:
 Ze základního postavení se rozehrává na začátku každé části hry, po dosažení
branky (i neplatné), po trestném střílení, a event. ve zvláštních případech.
 Kouč, který zahájí hru v 1. třetině, je určen losem, v dalších částech hry se v úvodní
rozehrávce pravidelně střídají.
 Po dosažení regulérní, vlastní i technické branky rozehrává kouč, který branku
inkasoval. V případě neplatné (neregulérní) branky kouč, který branku vsítil, jeho
soupeři poté náleží výhoda dvou (příp. tří) po sobě následujících tahů.
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 Po trestném střílení rozehrává kouč, proti němuž bylo trestné střílení prováděno.
 Rozehrává se vždy středním útočníkem, rozehrávka je platná i v tom případě,
nedotkne-li se střední útočník puku.
 Branka, dosažená prvním tahem přímo z rozehrávky neplatí, s výjimkou branky
vlastní. Je-li takto neplatné branky dosaženo, rozehrávka se opakuje.
4) Schéma utkání:
 Po zahájení hry má každý kouč střídavě vždy jeden tah (s výjimkou přestupku, faulu
a trestného střílení).
 Za tah je považován úkon, kdy kouč krátkým úderem čepelí hokejky uvede do
pohybu jednoho svého hráče a zároveň vše následující, co je tímto prvotním
pohybem způsobeno. Tah končí až v okamžiku, kdy na hrací ploše zůstane vše v
naprostém klidu - puk i náležitý počet hracích kamenů. Tah je regulérní, jestliže při
něm nedojde k porušení žádného z pravidel, jediným tahem hraným rukou je
postavení brankáře do základní polohy.
5) Góly:
 Každý puk, který po regulérním tahu alespoň na přechodnou dobu přejde
nadpoloviční většinou svého objemu brankovou čáru, se počítá jako gól.
Nadpoloviční většinou svého objemu přechází puk brankovou čáru tehdy, jestliže se
alespoň dotýká pomocné brankové čáry. Vlastní gól platí i po faulu, přestupku,
přímo z rozehrávky.
 V případě puku ve svislé či šikmé poloze nemusí být pomocné brankové čáry
dosaženo. Rozhodující je poloha puku vůči základní brankové čáře.
 Gól, dosažený na konci třetiny nebo jiné části hry, platí v případě, že bylo taženo
ještě před signálem, končícím příslušnou část hry. Doba, kterou potom puk
spotřebuje k dosažení branky, není rozhodující.
 Dostane-li se v rámci jednoho tahu puk do obou branek, platí je ta, do níž se dostal
dříve.
Ukázku billiard-hockeye lze zhlédnout na stránce: (1181) 20120526 Mistrovství světa 2012 Billiard hockey - zápis o titul Kabrdová vs. Velebová - YouTube.

Náklady na pořízení vybavení
Hrací komplet nabízený na stránkách Českého svazu biliard-hockeye, zahrnující desku, 2
branky, 2 sady kamenů – „hráčů“, 2 puky a 3 hokejky, stojí 3 950 Kč. Náhradní sada
příslušenství ke hře stojí 800 Kč, lze objednat i některé samostatné části.
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Registrované kluby v Karlovarském kraji
V západních Čechách, tedy ani v Plzeňském, ani v Karlovarském kraji, není žádný registrovaný
klub Billiard hokeje. Nejbližší kluby jsou v Litvínovu a v Mostu v Severočeském kraji a v obci
Stochov ve Středočeském kraji.

Organizace
Mezinárodní soutěže v billiard-hockeyi, včetně mistrovství Evropy a světa, řídí World Table
Hockey Association, české soutěže pak Unie hráčů stolního hokeje (mistrovství ČR, Český
pohár, ligové soutěže družstev) a Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou (Liga škol
a další žákovské soutěže).
(Zdroj: http://www.billiard-hockey.cz/)

4.2.3 Návrh spolupráce obcí s provozovateli malých sportů v MSV
Úvodem této kapitoly je potřeba zmínit, že v Karlovarském kraji je registrovaných
provozovatelů malých sportů velmi málo, a to i ve městech. Ze sportů, které byly v této strategii
zařazeny mezi tzv. malé sporty, je v členských městech MSV registrován klub stolního tenisu,
a to v Březové, Chodově, Lokti a Sokolově, v Novém Sedle se příležitostně konají turnaje pro
seniory (stolní tenis byl pro poměrně malou finanční náročnost a značnou oblibu v regionu též
zařazen do této strategie mezi malé sporty). Dále je v Sokolově registrovaný klub discgolfu,
který ale v současné době (2021) není aktivní.
Spolupráce obcí s provozovateli malých sportů ve městech může být navázána ve více rovinách.
Může to být:
 sdílení sportovišť – např. tělocvičen, sálů, či speciálních venkovních sportovišť, na
jejichž vybudování a údržbu malé obce nemají dostačující prostředky
 sdílení dopravy na turnaje, případně na exkurze za účelem seznámení se
s konkrétními malými sporty u některého aktivního týmu, nebo s nově
vybudovanými sportovišti ke konkrétnímu sportu
 výměna zkušeností ohledně sportovního vybavení ke konkrétnímu malému a
zároveň často i neznámému sportu
 pořádání turnajů členskými obcemi a městy v daném sportu; každý rok v jiné
členské obci (která je schopná zajistit podmínky pro konkrétní druh sportu)
 pořádání propagačních turnajů v malých sportech v členských obcích a městech
s instruktáží a nabídkou vyzkoušení pro přihlížející
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 společné financování a následné společné užívání nově pořizovaného společného
sportovního zařízení na základě jasných pravidel, odsouhlasených valnou hromadou
MSV.

4.2.4 Návrh na vybudování infrastruktury pro provozování malých sportů
Malé sporty, pro něž není nutné připravovat speciální sportoviště
Některé malé sporty, uvedené v této strategii, nepotřebují speciální prostor, ale lze je hrát na
stávajících veřejně přístupných hřištích. Jsou to kuličky, pétanque, hookbruč, kanjam a
famfrpál, tedy sporty, k nimž si hráči přinesou potřebné nářadí na hřiště nebo na jinou venkovní
hrací plochu a můžou začít hrát (kanjam se hraje i v tělocvičnách). Z uvedených malých sportů
pouze k famfrpálu je stojan s připevněnými obručemi, který je vhodnější přivézt s sebou
automobilem, pokud stojan není skládací. Stojan se pouze postaví na hrací plochu a nijak ji
nepoškodí.
Z ostatních malých sportů, uvedených v této strategii, lze na veřejném prostranství hrát též free
croquet, k němuž se používají branky o velikosti cca 20 cm, které se zapichují do země (branka
má zapichovací nožky o síle cca 1 cm).
Rovněž pro stávající malý sport střelba z praku není potřeba speciální prostor, nicméně
z hlediska bezpečnosti je potřeba pro tento sport vytipovat či vybudovat vhodné prostory, dobře
zajištěné proti náhodnému zranění.

Sporty vyžadující speciálně upravenou hrací plochu
Poslední dva outdoorové sporty vyžadují náročnější podmínky, proto u těchto dvou sportů by
bylo vhodné vybudovat v území MSV infrastrukturu. Je to discgolf a curling.

Discgolf
Z malých sportů, uvedených v této strategii, právě discgolf zažívá nejen v ČR rozmach, jak o
tom svědčí i nárůst nově budovaných discgolfových hřišť. Jen v Karlovarském kraji vyrostla
v poslední době tři discgolfová hřiště: v Dolním Žandově, Chebu a Ostrově. V tomto roce
(2021) bude dokončeno hřiště v Kraslicích, plánována je výstavba v Mariánských lázních.
Pro členské obce jsou výše uvedená hřiště poměrně vzdálená, proto by bylo vhodné provést
průzkum zájmu o discgolf mezi obyvateli a na základě jeho výsledku se rozhodnout o dalším
postupu, zahrnujícím např. konzultaci záměru s městy a obcemi, kde již discgolfová hřiště
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fungují, případně s aktivními kluby discgolfu v kraji (aktuálně Cheb, u sokolovského klubu
není jeho další existence jasná). Záměr výstavby hřiště lze též konzultovat s firmami, které se
výstavbou těchto hřišť zabývají, např.:
https://www.dghriste.cz/?gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUZlB_H5x2G8SObs8p
Mxf2DJYxKWd38X6n3JQUBHLhuzS4FaAcihTyhoCK6kQAvD_BwE
nebo https://www.ultimo.cz/sluzby/stavba-discgolfovych-hrist/

Obrázek 27 Informační tabule discgolfového hřiště v Ostrově

(Zdroj: firma Ultimo, ultimo.cz)

Hřiště pro discgolf nemá jasně určené rozměry – velikost se určuje počtem jamek a délkou
trasy, podobně jako u klasického golfu. V případě zájmu měst a obcí o vybudování
discgofového hřiště bude v první řadě potřeba vytipovat vhodné pozemky, ověřit si orientačně
finanční náročnost podle zvolené velikosti hřiště a na valné hromadě MSV záměr projednat.
Ceny se pohybují dle velikosti hřiště a počtu jamek – košů přibližně v rozmezí 40 000 Kč – 600
000 Kč, průměrná cena činí cca 200 000 Kč.
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Curling
Tento zimní sport se dostává do stále větší obliby, problémem jsou vyšší náklady nejen na
vybudování, provoz a údržbu hrací plochy, ale též na pořízení hracího náčiní a výstroje.
Tradičně se curling hraje na ledové dráze o délce 42,5 m a šířce minimálně 4,27 m (obvykle
však 4,75 m). Jednotlivé prvky jsou na dráze vyznačeny tak, aby umožňovaly hru z obou
kratších konců. Stavba ledové plochy pro hraní curlingu je poměrně nákladná (kolem 6.000.000
Kč), finančně náročný je i její provoz a údržba (viz kapitola 4.2.1.8).
V nedávné době se však objevila finančně méně náročná varianta ledové plochy, a to kvalitní
syntetický led, který nevyžaduje nepřetržité chlazení a velká množství vody. Náklady na
pořízení této syntetické plochy pro 2 curlingové dráhy by se pohybovaly kolem 32 000 €, tedy
orientačně 840 000 Kč. Jako podklad pod panely je třeba vytvořit pevnou a rovnou desku buď
z betonu, dlažby, roštu a vodě odolných desek apod. Syntetický led má poněkud nižší skluznost,
než běžná ledová plocha.
Obrázek 28 Curlingové dráhy ze syntetického ledu

(Zdroj: Glice Eco-Rinks Around the World | Flickr )

V případě odsouhlaseného záměru stavby curlingového sportoviště by bylo potřeba vytipovat
vhodný pozemek a na valné hromadě odsouhlasit další parametry a financování výstavby.
(Zdroje: BaP holding a. s. Brno, https://www.glicerink.com/)

Indoorové sporty
Hraní šipek se nejčastěji odehrává v pohostinských zařízeních, případně v klubovnách. V obou
případech je nezbytné pečlivě zvážit umístění hracího zařízení tak, aby mezi hráči a hracím
82

STRATEGIE ROZVOJE MALÝCH SPORTŮ V MIKROREGIONU SOKOLOV - VÝCHOD

zařízením neprocházela komunikační trasa z jedné místnosti do jiné, nebo aby se nejednalo o
frekventovaný prostor. Speciální infrastruktura není potřeba.
Poměrně častým registrovaným sportem v obcích a městech MSV je stolní tenis. Pro rozšíření
členské základny by v případě projeveného zájmu ve městech a obcích mohly být osazeny na
veřejném prostranství venkovní (betonové) ping-pongové stoly pro občasné, i neregistrované
hráče stolního tenisu, dle zvážení obcí hlídané kamerovým systémem (i betonový stůl lze
zničit).
Ostatní indoorové sporty uvedené v této strategii lze hrát v klubovnách, sálech, školách a
školských zařízeních i restauračních zařízeních. Jedná se o stolní fotbal, stolní hokej a Stiga
hokej – tyto sportovní stolní hry lze umístit na jakýkoliv dostatečně pevný stůl.

4.2.5 Návrh možností podpory rozvoje a provozování malých sportů
Pro podporu rozvoje malých sportů v území Mikroregionu Sokolov – východ lze nalézt několik
možností pro vybudování potřebné infrastruktury.

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj přispívá v rámci Programu obnovy venkova obcím s nízkým rozpočtem na
vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel na podporu zdravého
životního stylu, maximální výše dotace činí 200.000 Kč (r. 2021).
(Zdroj:http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo přispívá v rámci dotačního investičního programu 133 530 - Podpora materiálně
technické základny sportu, podprogramu 133D531 - Podpora materiálně technické základny
sportu - ÚSC, SK a TJ a Výzvy V5 SPORT. Z této výzvy mohou žádat o podporu územní
samosprávné celky, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, ale nikoli dobrovolné svazky obcí.
V roce 2020 bylo z Výzvy V5 Sport podpořeno celkem 162 projektů, z toho 1 projekt
v Karlovarském kraji. Žádná z přidělených dotací nebyla nižší než 4.000.000 Kč.
(Zdroj: Přehled poskytnutých dotací v rámci Výzvy V5 SPORT a Výzvy V6 SPORT, investice
2020, MŠMT ČR (msmt.cz).)
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Evropské fondy
Finanční podporu investic do infrastruktury pro sport lze očekávat i v operačních programech
nového programovém období 2021-2027, které jsou spolufinancovány z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF). Podporu výstavby nových sportovišť či
modernizace stávajících lze očekávat především z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), zaměřeného na investiční akce. Předpokládá se, že tak jako v předchozím
programovém období, bude možné čerpat dotační prostředky i prostřednictvím Místních
akčních skupin (MAS). Jistá možnost podpory se též rýsuje v Programech přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko – Česká
republika.
V době zpracování této strategie dosud nejsou známy bližší informace o financování
z evropských zdrojů, neboť přípravy nového programového období dosud neskončily.
(Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/uvod)

4.2.6 Finanční náročnost provozování malých sportů
Finanční nároky na malé sporty jsou ve většině případů nízké, neboť k provozování těchto
sportů postačuje rovná, travnatá či písčitá plocha, obvykle veřejné hřiště a dále sportovní
potřeby v řádu stokorun až tisícikorun. Vyšší nároky již představuje stolní tenis, kde u popisu
tohoto sportu uvádíme náklady na vybavení nižší cenové kategorie. Zejména u kvalitních
profesionálních hracích stolů je cena podstatně vyšší (až kolem 100.000Kč), než je uvedeno
v této strategii.
Nejvyšší náklady představují sporty discgolf a curling. U discgolfu se jedná o náklady na
vybudování hřiště profesionální firmou, což je u tohoto sportu žádoucí pro případ pořádání
turnajů. Curlingová hrací plocha je dodávána ve dvou variantách: stavba ledové plochy je
nákladnější a rovněž jsou zde vysoké náklady na provoz plochy. Syntetická plocha se dá
postavit za významně nižší cenu, provozní nálady nejsou žádné či minimální v případě oprav,
nicméně jako podklad pod panely je třeba před instalací vytvořit pevnou a rovnou desku buď z
betonu, dlažby, roštu a vodě odolných desek apod. Syntetická plocha má poněkud nižší skluz,
který se však podle výrobce dá kompenzovat používáním kamenů tupu Eisstock.
Pro malé sporty indoorové, popsané v kap. 4.2.2, platí, že se kupují jako komplet a lze je umístit
na podlahu či na stůl kdekoliv – v sálech, klubovnách, tělocvičnách i školních třídách. Náklady
na zakoupení těchto stolních sportů činí:
 Stolní fotbal
 Stiga hokej
 Billiard hockey (šprtec)

10 000 až 30 000 Kč
2 400 Kč
4 000 Kč
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Tabulka č. 8 Finanční náročnost outdoorových sportů

Pořizovací náklady na
vybavení pro 10 osob
nebo tým dle pravidel

Malý sport
Střelba z praku

8 000 Kč

Šipky

4 000 Kč

Stolní tenis

16 500 Kč

Discgolf – 6 košů, disky
pro 5 osob

45 990 Kč*

Sportoviště
volný prostor cca 20 x 20 m, se
zabezpečeným prostorem dostřelu
sál o délce min. 4 - 5 m se zabezpečeným
prostorem dostřelu
sál, tělocvična, příp. venkovní plocha
s betonovým stolem (vyšší náklady)
travnatý prostor (i mírně zvlněný) se
stromy a keři, velikost závisí na počtu a
rozmístění jamek (košů), stavba hřiště se
zadává profesionálním firmám
hřiště/rovná plocha 60 x 33 metrů, cena
vybavení nezahrnuje 2 stojany s obručemi týmy se je vyrábějí sami
travnatý prostor - park, louka, hřiště,
velikost závisí na rozmístění branek
travnatý prostor - park, louka, hřiště,
velikost závisí na rozmístění kolíků

Famfrpál

2 400 Kč

Free crocquet – komplet
pro 6 osob

3 000 Kč

Hookbruč

3 000 Kč

Kanjam – komplet pro 2
dvoučlenné
Kuličky
Pétanque – 5 sad pro 10
osob
Lukostřelba – vybavení
pro 5 osob

1 500 Kč

hřiště nebo tělocvična, délka min. 15 m

600 Kč

rovná plocha bez porostu o délce cca 10 m
rovná plocha bez porostu o rozměru min. 4
x 15 m
Rovná travnatá plocha o dostatečné
velikosti (např. fotbalové hřiště)
ledová plocha cca 200 m2 - 2 dráhy, cena
ledové plochy cca 6 mil. Kč + provozní
náklady, cena syntetické plochy cca 900 tis.
Kč

Curling – vybavení pro
1 tým

2 000 Kč
16 700 Kč
299 000 Kč**

* cena nezahrnuje výstavbu hřiště
** cena nezahrnuje výstavbu ledové /syntetické plochy
(Zdroje: viz kapitola 4.2.1, 4.2.2)
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5

Závěr, souhrn

V České republice je zájem o aktivní provozování sportů, a to i těch z kategorie „malých“
sportů poměrně rozšířený. Malé sporty však nejsou po republice rozšířené rovnoměrně, ale
nejvíce klubů se soustředí kolem velkých měst. Mezi menšími obcemi jsou často velké rozdíly
v přístupu k malým sportům a Karlovarský kraj nepatří ke krajům, v nichž se malým sportům
daří. Z okresů Karlovarského kraje se malým sportům nejlépe daří v území bývalého okresu
Cheb. Nicméně i v území členských obcí a měst Mikroregionu Sokolov – východ v současnosti
působí několik klubů malých sportů, z nichž nejrozšířenější je jednoznačně stolní tenis.
Z ostatních malých sportů je to střelba z praku, šipky a v Sokolově též discgolf, jehož klub však
aktuálně není aktivní.
Tento dokument proto předkládá přehled oblíbených malých sportů, v nichž se již pořádají
mistrovství ČR, i když to nejsou všechny malé sporty, které jsou v tuzemsku provozovány.
Malých sportů je velké množství a zájemci si mohou vybrat nejen ze sportů uvedených v této
strategii, ale i z řady dalších, které se do strategie již nevešly, jako jsou např.:
 skandinávský Kubb – video cz:
https://www.youtube.com/watch?v=Abgxvmw56do
 skandinávský Mölkky – video eng : https://www.youtube.com/watch?v=8pzWMtudss
(označovaný jako kultovní vikingská hra, video je z MS v Rakovníku)
 americký Rollors – video cz: https://www.youtube.com/watch?v=nB1aq_nw-1E
 americký Horseshoes - video eng:
https://www.youtube.com/watch?v=lD1_Unu80CQ
 americký Spikeball – video eng:
https://www.youtube.com/watch?v=RULU1m9_008 )
 americký Cornhole – video eng:
https://www.youtube.com/watch?v=3ByOwj4dlEg.
Náklady na provozování malých sportů jsou obvykle nízké a sportovního nadšence mohou
inspirovat pro sestavení týmu či založení klubu. Nejen z velkých, ale i z malých sportů
mohou vzejít mistři světa, často po kratší cestě, než je ta, která vede na pomyslný Olymp
ve velkých sportech.
Ta cesta může začít tady – v obcích a městech Mikroregionu Sokolov – východ.
(Zdroj: Vlastní zpracování s použitím informací získaných při zpracování dokumentu)
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5.1

Seznam zdrojů dle kapitol

1.
1.1.

vlastní zpracování

1.2.

vlastní zpracování dle informací od starostů či jejich zástupců

1.3.

Zákon 115/2001 Sb.
Zákon 128/2000 Sb.
Plán sportu Karlovarského kraje, dostupný na adrese: http://www.krkarlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblastskolstvi/Plan_sportu.aspx.)
Akční plán ke koncepci Sport 2025 na období 2018 – 2019 MŠMT ČR, dostupný na
adrese: https://www.msmt.cz/file/48517/
Obchodní rejstřík Justice:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik- firma.vysledky?subjektId=737508&typ=UPLNY
Stanovy České unie sportu, z. s., dostupné na:
https://www.cuscz.cz/files/2235YmR.pdf
Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ, dostupná na:
https://www.sokolov-vychod.cz/file.php?nid=13258&oid=8000211

2.
2.1.

vlastní zpracování

2.1.1. http://www.prakiada.cz/index.htm
https://www.outfit4events.cz/czk/kategorie/611-praky/
https://www.hunting-catapults.cz/
osobní informace vedoucího klubu na Březové
2.1.2. https://www.czechdarts.org/ke-stazeni
http://www.sipky.cz/history/hist_begin.html
Vybavení pro šipky a terče | Sportovní potřeby všeho druhu (acra.cz)
Šipky soft - šipky s plastovým hrotem [5% sleva] | E-šipky (e-sipky.cz)
osobní informace vedoucích šipkařských klubů na Březové a ve Vintířově
2.1.3

2.1.4

https://www.ping-pong.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stoln%C3%AD_tenis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Orlowski
https://www.ping-pong.cz/kraje-a-regiony/karlovarsky-kraj/
https://entuzio.cz/ping-pong/
https://www.hobby-sport.cz/prislusenstvi-stolni-tenis-2/
https://www.ping-pong.cz/asociace/konference/
osobní informace starostů, vedoucích klubů a aktivních členů klubů
osobní informace starostů či jimi vybraných zástupců, mapy.cz
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3.
3.1.

vlastní zpracování

3.2.

vlastní zpracování

4.
4.1.

vlastní zpracování s použitím informací, získaných pro zpracování kap. 1 a 2

4.2.1 www.ultimo.cz
www.prodiscgolf.cz
https://www.netradicnisporty.cz/discgolf-pravidla/
www.idiscgolf.cz
Karel Zdeněk, vedoucí klubu Caurus Egra Cheb
Informační centrum na Zámku Ostrov
firma Ultimo - dodavatel hřiště v Ostrově
analytické údaje z kap. 2.1.4 tohoto dokumentu
4.2.1 https://www.famfrpal.cz/
4.2.1 [Free croquet - kroket] - Kroket - Úvodní strana
http://freecroquet.cz/pravidla/
https://www.sipky-pohary.cz/produkt/kroket-croquet-profi-6-free-croquet-6/
https://www.nejlevnejsisport.cz/kroket-master-hracu-p11512.html?gclid=CjwKCAjw55HBhAHEiwARMCszqsfEEgTSnYr7cR545AOUOPMAP34KbcG51CaPOpYxCnjVSf
kDt6nNBoCh1MQAvD_BwE
[Free croquet - kroket] - Kroket Kontakt
4.2.1 https://www.hookbruc.cz/hookbruc_navod.pdf
Hookbruč - na cesty | ZahradníZábava.cz (zahradnizabava.cz)
Česká Hookbručová Asociace (hookbruc.cz)
4.2.1 http://www.malesporty.cz/category/kanjam/
https://www.netradicnisporty.cz/sporty/kanjam-game-set/
eshop.zahradnizabava.cz
https://www.alza.cz/sport/frisbee/kanjam/18857177-v23879.htm
4.2.1 http://www.kulicky.com
Cvrnkací kuličky (sklenene-kulicky.cz
4.2.1 http://petanque.cstv.cz/
https://www.nejlevnejsisport.cz/petanque-c23.html?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Hry++men%c5%a1%c3%ad+sporty+%5bSRCH_CPC_NEW_EXACT%5d&utm_content=
P%c3%a9tanque+(e)&utm_term=p%c3%a9tanque
4.2.1 http://curling.cz/
https://www.glicerink.com/
https://www.rookieroad.com/curling/stone/#curling-stone-586304
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Curling products for your Curling center request online – your Curling shop Switzerland
(shotshop.ch)
https://www.fruugo.cz/curling-rocks-on-ice-posterprint/p-896314519304797?language=en&ac=croud&gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nRzIrpO
DN70sGGoGKNDEXBNSBDvgbyLF7oh5IbHDQsGoYmOyD77bXRoCyvoQAvD_
BwE
Goldline Curling Supplies
Firma BaP holding a. s. Brno
Curling Skid Club Sušice, člen okresního sdružení České unie sportu
4.2.2 https://www.heltakoop.cz/pravidla/pravidla-stolniho-fotbalku
https://www.kokiskashop.cz/cz/multifunkcni-herni-stul-15-v-1-cernyP26502/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0zi9_PM27cko2u9SBOuTue1CXl
mfCkjedNF7qsNWtQHVpHTqESqreRoCmGwQAvD_BwE
https://www.domoshop.cz/profesionalni-stolnifotbal/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X05Vj3_8IDwH5l6exmV6MRdIK9p8D7epMcgpgjyAJxFOL-EXljfu6xoCPesQAvD_BwE
https://www.insportline.cz/35708/stolni-fotbal-insportlineneuero?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0yobwCJvXbsKLc7jkF1VasnrJoJjpt
dCjAcPv3vN94Z-P1P9y4DpsxoCGCAQAvD_BwE#horizontalTab
https://www.insportline.cz/35710/stolni-fotbal-insportlinemodrico?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0_N6kdKsGBFnkNBIKAkK6aDu
O4p8my4ZtL3GlzDxV1-Tj5iVWSFmAhoCoYUQAvD_BwE
4.2.2 https://stolni-hokej.webnode.cz/pravidla/
http://www.stolnihokej.cz/
https://www.stigahokej.cz/kategorie/hokeje
4.2.2 http://www.billiard-hockey.cz/
Ceník-příslušenství_2020.pdf (billiard-hockey.cz)
4.2.3 vlastní zpracování s použitím informací, získaných pro zpracování kap. 1, 2 a 4
4.2.4 vlastní zpracování s použitím informací, získaných pro zpracování kap. 1, 2 a 4
4.2.5 http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx
Přehled poskytnutých dotací v rámci Výzvy V5 SPORT a Výzvy V6 SPORT,
investice 2020, MŠMT ČR (msmt.cz)
https://dotaceeu.cz/cs/uvod
4.2.6. vlastní zpracování s použitím informací, získaných pro zpracování kap. 1, 2 a 4
5.
Vlastní zpracování s použitím informací, získaných při zpracování dokumentu.
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