
INFORMACE KOMISE MLÁDEŽE ČKA PRO JEDNÁNÍ VV ČKA DNE 8. ÚNORA 2006 

MLÁDEŽ A SOUTĚŽE V ZAHRANIČÍ 
V současné době probíhá diskuze o tom, jak dále postupovat v organizování 

soutěží pro naše nejmenší, tedy děti ve věku 10 až 14 let. Diskuzi ve Výkonném výboru 
ČKA inicioval požadavek Komise mládeže ČKA na zavedení Mistrovství ČR kategorie 
žáci B s tím, že se bude hrát koulí o průměru 150 mm v disciplině 60 hs. 

Zazněl hlas, že zavedení této soutěže by mohlo být nebezpečné pro zdraví těch nejmladších. 
Obavy jsou i z toho, aby ctižádostiví rodičové a trenéři nezačali „nutit“ hrát děti mnohem dříve než ve 
věku 10 let. Vždyť zisk medaile je tak cenný, že pro něj stojí za to ohrozit zdraví hráčů. Pokud však 
budu upřímný, tak i dnes velice populární nemistrovská soutěž PMN je docela prestižní záležitost, a 
nejsem si jist, zda i její existence by nemohla být příčinou ničení zdraví těch nejmladších. Určitě by se 
mohl najít rodič – trenér, který bude svoji ratolest připravovat třeba od 8 let bez ohledu na jeho fyzické 
dispozice. Takže to bude vždy více měně záležitost dostatečné znalosti a soudnosti těch starších, kteří 
vystupují v roli „učitelů“ hraní kuželek. 

Naše pravidla definují dvě žákovské kategorie A a B. Kategorie B jsou skutečně ti nejmladší ve 
věku 10 až 12 let; kategorie A ve věku 13 až 14 let. 
V současné době jsou pro obě kategorie B i A organizovány následující společné soutěže: 

- Jednorázová mistrovská soutěž jednotlivců na 100 hs hraných koulí o průměru 160 mm; 
- V některých krajích se již pořádá Mistrovství kraje pro mladší žáky – většinou hrají 100 hs 

malými koulemi, ale i 60 hs malou koulí. 
- Nemistrovská soutěž jednotlivců – Pohár mladých nadějí – zde soutěží obě věkové kategorie 

odděleně; žáci „B“ koulí o průměru 150 mm hrají 60 hs („tříhodová dorážková“); žáci „A“ koulí 
o průměru 160 mm hrají klasicky 60 hs. 

- Mistrovské soutěže tříčlenných družstev na 3 x 100 hs hraných koulí o průměru 160 mm. 

Mým dalším příspěvkem do probíhající diskuze je přiblížit, jak organizují, a v jakých 
disciplinách, soutěže pro nejmladší u našich sousedů v Rakousku, Slovensku, Polsku a Německu. 
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SLOVENSKO 

Žákovská kategorie je definována věkem 10 až 14 let. Žáci hrají 60 hs koulí průměru 140 mm. 
Denně mohou odehrát 120 hodů ve dvou startech. 

Výjimku však mají, pokud hrají za dorost, např. ligu družstev, pak mohou odehrát 120 hs 
v celku, navíc s koulí průměru 160 mm. To je evidentně nejvyšší zátěž ze všech dále zmiňovaných 
států včetně Česka. 

Za zmínku stojí ligová soutěž družstev dorostu, kde se už hraje 120 hs. Družstva mohou hrát ve 
čtyřech, přičemž nejnižší výkon se nezapočítává. Stačí tedy, aby k utkání nastoupila trojice hráčů. 
Zajímavostí je, že v rámci utkání dorostu se ještě hraje sprint (jedna dvojice). Skore utkání se skládá ze 
dvou bodů za celkový výkon družstva (po 1 za remízu) a vítěz sprintu získá další bod. Utkání tedy 
může skončit 3:0, 2:1, … Docela zajímavé. 

Za lekářské prohlídky aktivních hráčů je zodpovědný mateřský oddíl. Na registračním průkazu 
není lékařská prohlídka vyznačená. Na vyžádání řídícího orgánu je povinností potvrzení o lékařské 
prohlídce předložit. Reprezentanti si ji při mezinárodních akcích musí přinést s sebou. 

RAKOUSKO 

Obecně platí, že mistrovské soutěže jednotlivců se pořádají ve všech věkových kategoriích. 
Zřejmě jsou názoru, že pokud věkovou kategorii definují, tak by měla mít i své mistrovstí. Zajímavostí 
je, že ve všech věkových kategoriích se hrají nejen jednotlivci ale i dvojice (v případě žáků a dorostu 
se hrají poslední víkend v lednu). Ve vyšších věkových kategoriích také „sprint“ a „mixtandem“. Tedy 
soutěže, které se hrají i na mistrovství světa. Soutěží čtyřčlenná družstva dorostu. 

A nyní ti nejmladší. Rakušané mají definovanou kategorii žáci (Schüler) pro děti ve věku 8 až 13 
let a mládež (Jugend) ve věku 14 až 18 let. Žáci hrají všechny soutěže koulí o průměru 140 mm 
zásadně v disciplině 120 hodů do plných. Z toho vyplývá, že jiných soutěží pro vyšší věkové kategorie 
se neúčastní. Nesmějí. 

Roční lékařská prohlídka je vyžadována pro kategorii žáci a dorost; pro ostatní kategorie 
dvouletá. Potvrzení o lékařské prohlídce je na formuláři A5 a obsahuje text:  
„Níže podepsaný lékař potvrzuje, že pan ten a ten, nar. 15.8.1995, je pro kuželkářskou disciplinu 
120 hodů způsobilý* – částečně způsobilý* – nezpůsobilý* (*nehodící se škrtněte). 
V Horní Dolní dne 15.6.2006 – razítko a podpis lékaře“ 

NĚMECKO 

 V případě Německa stojí zmínit organizační strukturu. Německý kuželkářský svaz (DKB) 
sdružuje Německou bowlingovou unii (DBU), Německý kuželkářský svaz „klasik“ (DKBC), Německý 
kuželkářský svaz „nůžky“ (DKBS) a Německý kuželkářský svaz „žlábky“ (DBKB). 

Obecně platí, že mistrovské soutěže jednotlivců se pořádají ve všech věkových kategoriích 
s jedinou výjimkou, která je uvedena dále. 

Není bez zajímavosti, že pro ty, kteří se nemohou rozhodnout jaké kuželky budou hrát, a chtějí 
být všestraní, se organizují mistrovské soutěže „3-Bahnen“, tedy „tří drah“. To představuje, že na 
každém typu drah „bohle“, „schere“ a „classic“ odehrají 40 hodů do plných. Soutěží jednotlivci i 
družstva. 

Veškeré mistrovské soutěže mládeže (Jugend), tedy až do věku 18 let, řídí DKBC-Jugend 
(obdoba naší komise mládeže) prostřednictvím své sportovní komise (Sportabteilung der DKBC-
Jugend), což s ohledem na členskou základnu je pochopitelné. 

Pro mládež jsou pořádány mistrovské soutěže jednotlivců a čtyřčlenných družstev. Němci 
definují věkové kategorie mládeže následujícím způsobem. Mládež C (mladší 10 let), B (10 až 14 let) a 
A (15 až 18 let). Mládež C a B musí hrát s koulemi o průměru 140 mm. Všechny kategorie hrají 100 hs. 
Mládež C nesmí hrát soutěže ve smyslu Sportovního řádu DKBC. Organizují se také dlouhodobé 
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soutěže čtyřčlenných družstev na úrovni spolkových zemí. Z nich se postupuje do celoněmeckého finále 
hraného na jeden start. Obdobný postup je i u soutěží jednotlivců. 
 Byť jsem hledal poctivě, povinnost lékařské prohlídky jsem nenalezl. 

POLSKO 

Mládež je rozdělena na žactvo (10 – 12 let), které hraje 60 hodů do plných malou koulí, dorost 
mladší (13 - 14 let), který hraje modifikovaných 100 hs malou koulí s tím, že po 5-ti hodech se jim 
dorážka staví znovu, a dorost (15 – 18 let), který hraje normální 120 hs. 

Dlouhodobé soutěže družstev neorganizují, ale mají mnoho turnajů, kde hodnotí jednotlivce a 
pak celé kluby. Znamená to, že klub, pokud chce uspět, musí obsadit všechny tři kategorie, jinak 
ztrácí body. Tento systém platil ještě v loňské sezoně. Teď mají nové vedení, a tak je možné, že dojde 
k nějakým změnám. Soutěže pro mládež mají značnou podporu ze státní „kasy“, proto to hodnocení 
klubů. Při nejbližší příležitosti, zřejmě v březnu zjistíme aktuální stav. 

Srovnávací tabulka jednotlivých zemí 

Země Kategorie Věk Počet 
hodů 

Průměr 
koule 
(mm) 

Hmotnost 
koule cca 

Mistrovské 
soutěže 

Hráč odhází 
v průběhu 

startu (zátěž)
Mládež C < 10 let 100 hs 140 1910 g Nemají 191 kg 
Mládež B 10 až 14 100 hs 140 1910 g J, P, Dr 191 kg Německo 
Mládež A 15 až 18 100 hs 160 2850 g J, P, Dr 285 kg 
Žactvo 10 až 14 60 hs 140 1910 g J 115 kg 
Žactvo 10 až 14 120 hs 160 2850 g * 342 kg Slovensko 
Dorost 15 až 18 120 hs 160 2850 g J, D 342 kg 
Žáci 8 až 13 120 hp 140 1910 g J, P 229 kg Rakousko 
Dorost 14 až 18 120 hs 160 2850 g J, P, Dr 342 kg 
Žactvo 10 až 12 60 hp 150?  J 140 kg 
Mládež B 13 až 14 100 hs* 150? 2348 g J 234 kg Polsko 
Mládež A 15 až 18 120 hs 160  J 342 kg 
Žáci B 10 až 12 100 hs 160 2850 g Nemají* 285 kg 
Žáci B 10 až 12 60 hs* 150 2348 g J 140 kg 
Žáci A 13 až 14 100 hs 160 2850 g J, * 285 kg 
Žáci A 13 až 14 60 hs 160 2850 g J 171 kg 

Česko 

Dorost 15 až 18 120 hs 160 2850 g J, Dr** 342 kg 

Legenda: J – jednotlivci; P – páry (dvojice); * mohou se účastnit soutěží družstev dorostu; 
Dr** povolena účast hráčů žákovské kategorie; hp – plné; hs* - modifikace. 
ZÁVĚR 
 Zaměříme-li se tedy na naši diskutovanou věkovou kategorii žáci B, lze konstatovat, že jejich 
zatížení při disciplině 60 hs hraných koulí průměru 150 mm, představuje zhruba poloviční zátěž oproti 
soutěži družstev dorostu, kde hrají 100 hs koulí o průměru 160 mm. O tom, že jejich fyzické dispozice 
pro hru koulí o průměru 160 mm jsou, až na ojedinělé výjimky, naprosto nedostatečné, netřeba 
diskutovat. 
 Suverénně nejvyšší zátěž mají žáci na Slovensku hrající dorosteneckou ligu (120 hodů, koule 
160 mm, 342 kg), následuje Rakousku (120 hodů, koule 140 mm, 229 kg), dorost B v Německu (100 
hodů, koule 140 mm, 191 kg). 

Žáci B v Česku by při hře 60 hs koulí o průměru 150 mm měli zátěž cca 140 kg, což je shodné 
se situací v Polsku. 
 Věková hranice mezi 13ti a 14ti lety je zlomová. V Německu ještě hraje s koulí 140 mm. 
V Rakousku od 14ti let již velkou (160 mm). Takže u nás jsou v porovnání s Rakouskem (- 56 kg) a 
Německem (- 96 kg) nejvíce zatíženi (285 kg) děti ve věku 13 let, které již hrají velkou koulí (160 mm). 
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Z toho je také evidentní, že účast žáků B na Mistrovství ČR žáků hraného velkou koulí na 100 hs, je 
jednoznačně nežádoucí. 

Zcela jistě bychom tedy měli řešit, co v budoucnosti se startem žáků B v soutěžích 
s disciplinou 100 hs hranou velkou koulí.  Otazník je pochopitelně i u žáků A při hře 100 hs velkou 
koulí. Pokud bychom žákům zakázali tyto discipliny hrát velkou koulí, vyvstane problém, že se nebudou 
moci účastnit dnes již zaběhnutých soutěží dorostu. Zákaz by pak bylo třeba kompenzovat pořádáním 
jiných soutěží. 

V Ústí nad Orlicí, 7. února 2006 
Jiří John – předseda KM 


