
Hodnocení soutěžního ročníku 2011 – 2012 – 2.KLM B 
 
 
 

(1) – Uveďte Vaše poznatky z herního pr ůběhu Sout ěžního ro čníku 2011-2012. 
KK MS Brno B  - zajímavá, velmi vyrovnaná soutěž 

           TJ ČKD Blansko - v celku nic nového oproti loňské sezóně.  
HKK Olomouc  - dramatický boj o postup až do posledního kola. Nakonec byli šťastnější naši hlavní 
soupeři z ValMezu. K postupu jim alespoň touto cestou jménem družstva gratuluju. Ale i my jsme si tento 
ročník užili. 
Sokol Přemyslovice - soutěžní ročník byl herně regulérní a pro náš oddíl zvlášť náročný . 
KK Slovan Rosice - z našeho hlediska výborný začátek, ale na jaře nám došel dech. Jako nováček 2. ligy 
jsme sahali po postupu a celkově jsme spokojeni. 

           TJ Valašské Meziříčí - vše v pořádku 
KK Záb řeh – průběh klidný bez komplikací 
KK Hagemann Opava - k hernímu průběhu soutěže nemáme připomínek 
SK Baník Ratíškovice - lepší úroveň a výkony hráčů. Vyrovnanost a napínavá soutěž až do posledního 
kola. 
KK Šumperk  - soutěžní ročník 11/12 proběhl bez jakýchkoli problémů, v duchu pravidel a fair play. 
KK Rostex Vyškov - soutěž byla po celou dobu velmi vyrovnaná a zajímavá do posledního kola. 
Z našeho pohledu šlo o bezproblémovou sezonu, kterou jsme si užili. 
 

(2) – Jak hodnotíte zpravodaj Vaší sout ěže, Kuželká řské listy, web ČKA a kuželká řské 
fórum? 
KK MS Brno B  - zpravodaj soutěže: ocenili bychom na začátku každého zpravodaje alespoň takovou 
obecnou informaci hodnotící právě proběhlé kolo. Prostě komentář,že ten kdo měl vyhrát, tak prohrál a 
proto atd. Jen obecně. Skoro celý rok se objevovala tabulka jednotlivců, a to všech. Takže se tam našli 
všichni a mohli se porovnávat. Vždy jsme to hodnotili kladně na rozdíl třeba od první ligy, která tam má 
jen top 20. Bohužel posledních několik kol se najelo právě na tu jen top 20 nebo 25. Kdyby tam mohla 
být po každém kole kompletní sestava jednotlivců, bylo by to fajn. Jinak O.K. 
Kuželkářské listy, web ČKA a kuželkářské fórum je spíše k hodnocení oddíly, nikoliv družstvy. 

           TJ ČKD Blansko - zpravodaj je v pořádku a nemám k němu připomínky. 
HKK Olomouc  - zpravodaj – spokojenost od doby, co byly zveřejňovány jednotlivé             
dráhy,Kuželkářské listy – stále stejná dobrá úroveň, Web ČKA – spokojenost, Fórum – nesleduji.Všem, 
kteří se podílí na tvorbě, patří poděkování. 
Sokol Přemyslovice - zpravodaj soutěže chodil včas a byl přehledný a informativní,čili 
spokojenost.Kuželkářské listy sledujme jen na internetu při prohlížení webu ČKA se kterým jsme rovněž 
spokojeni pro přehlednost velké množství potřebných informací.Přes kuželkářské fórum nemáme potřebu 
komunikovat.  
KK Slovan Rosice - zpravodaj celkově hodnotíme kladně, pouze nám vadí menší detail, a to jsou 
zbytečně krácené tabulky jednotlivců. Aspoň ve formátu Word bychom chtěli ponechat celé tabulky, 
upravit si zpravodaj může každý jak potřebuje.  
TJ Valašské Meziříčí - dobře 
KK Záb řeh - průměrně 
KK Hagemann Opava - zpravodaj soutěže je dle našeho názoru dostačující, výsledky na webu ČKA 
byly uváděny poměrně rychle, samozřejmě vše ovlivní výsledky utkání družstev hrajících v odpoledních 
hodinách.   
SK Baník Ratíškovice - a + b + c v pohodě, fórum není fórum když tam nikdo nepíše (poslední komentář 
byl vložen 14.12.2011) 
KK Šumperk  - zpravodaj dobrý, plně dostačující, Kuželkářské listy a web výborné, fórum nesleduji. 
KK Rostex Vyškov - Zpravodaj i Web hodnotíme velmi kladně a jsou na velmi vysoké úrovni. 
Kuželkářské fórum nenavštěvujeme.  

 

(3) – Jak hodnotíte rozhod čí? 
KK MS Brno B  - nemáme připomínek 
TJ ČKD Blansko - bez připomínek 



HKK Olomouc  - jako každý rok, průměrně. Většina zápasů ani nepotřebuje jejich zásahy a činnost se 
omezí na vyhlašování a povely při střídání drah. Stačí potom, když rozhodčí nepřilévá olej do ohně a 
naopak svým rozumným přístupem a přirozenou autoritou dodá zápasu pohodovou atmosféru. V tomto 
směru se nám zamlouvá přístup rozhodčího pana Koplíka z Ratíškovic nebo Vlasty Hendrycha z Opavy. 
Sokol Přemyslovice - rozhodčí hodnotíme celkově dobře, čili za 3!  
KK Slovan Rosice - rozhodčí hodnotíme v celku kladně. 
TJ Valašské Meziříčí - dobře 
KK Záb řeh – průměrně 
KK Hagemann Opava - k rozhodčím nemáme připomínek, v průběhu ročníku se nevyskytl závažný 
problém. 
SK Baník Ratíškovice - bez problému 
KK Šumperk  - v zásadě dobře, k jistým nedůslednostem docházelo, ale rozhodně ne k chybám, které by 
ovlivnily průběh či dokonce výsledek utkání.  
KK Rostex Vyškov - v průběhu soutěže se nevyskytl závažnější problém s rozhodčími. Kvalita je přece 
jen ale rozdílná, zvláště v přístupu a projevu.  

 

(4) – Jak hodnotíte kuželny, jejich p řípravu či vybavení a hrací materiál? 
KK MS Brno B  - vše OK 

           TJ ČKD  Blansko - kvalita kuželen jde nahoru což je pozitivní. 
HKK Olomouc  - celkově vynikající úroveň i připravenost kuželen. Nemáme zásadní výhrady. Všechny 
oddíly dělají maximum pro co nejlepší výsledky na své kuželně. 
Sokol Přemyslovice - v dnešní době jsou už všechny kuželny na dobré úrovni včetně vybavení a hracího 
materiálu. 
KK Slovan Rosice - ve 2. lize je vybavení a příprava kuželen na lepší úrovni, než na některých 
kuželnách ve 3. lize. 

           TJ Valašské Meziříčí - nebyl žádný problém 
           KK Záb řeh – známkou 2 

KK Hagemann Opava - Kuželny byly vesměs připraveny dobře, vybavení i hrací       materiál je již delší 
dobu na dobré úrovni na všech kuželnách. 
SK Baník Ratíškovice - kuželny byly ve výborném stavu, taktéž vybavení a hrací materiál 
KK Šumperk  - již standartně na vysoké úrovni, nemám připomínek 
KK Rostex Vyškov - kvalita kuželen i vybavení šla opět s příchodem Rosic, Valašského Meziříčí a 
Olomouce o krok dopředu. S hracím materiálem se nevyskytl v průběhu sezony problém.  

 

(5) – Máte nějaké nápady jaký systém zvolit pro nižší sout ěže žen (2. a 3. liga)? 
KK MS Brno B  - Jednoznačně v 2. lize žen nechat disciplínu na 120 HS a  
nechat tam hrát maximální počet družstev. Tzn. dát tam všechny družstva, 
která postaví šest žen bez ohledu na to, zda podle pravidel mají nárok tuto  
soutěž hrát. Pokud se tam přesto nesejde min. 11 oddílů, pak zvolit základní  
část soutěže a poté nadstavbu /jestli mezi oběmi skupinami nebo v rámci  
skupin je otázka/ tak, aby bylo odehráno min. 20, nejlépe však 22 utkání  
za sezónu. Nebo umožnit ženám, hrající 2. nebo 3. ligu alternovat také  
v nižších soutěžích řízených kraji. 

         TJ ČKD  Blansko - ne 
HKK Olomouc  - nepřemýšlel jsem o tom. Rozhodně bych neustupoval ze šestičlenných družstev ani z 
disciplíny 120 HS, a to pro uplatnění mladých talentů a jejich budoucí lepší adaptaci na mezinárodní 
scéně. 
Sokol Přemyslovice - NE! Protože nemáme žádné takové družstvo. 
KK Slovan Rosice - názor nejen našeho oddílu, ale i většiny klubů na Jižní a Severní Moravě, je hrát ve 
2. lize disciplínu 120hs o 12ti účastnících a bude dále záležet na přihláškách, jak zbylé týmy ve 3.lize 
rozlosovat a vymyslet systém, buď čtyřkolový nebo dvoukolový s nástavbou Čechy / Morava. Měla by se 
přihlásit nová družstva žen hned do 2.ligy, pokud budou mít dostatečný počet hráček. 
KK Záb řeh - ne 
KK Hagemann Opava - touto problematikou jsme se nezabývali, družstvo žen jsme nikdy neměli. 
SK Baník Ratíškovice - ne 
KK Šumperk  - bohužel nemám 
KK Rostex Vyškov - jednoznačně zvýšení počtu účastníků v druhé lize (na 12. družstev) na úkor ligy 
třetí (zde se může hrát dvoukolově) a zachovat systém 120 HS. 



 

(6) – Jak hodnotíte systém 1.KLD? 
KK MS Brno B  - Vzhledem k tomu, že taktak postavíme družstvo dorostu a hrajeme jen na krajské 
úrovni, tak moc nesledujeme. Ale myslíme, že tento systém je asi  
jediný možný – tzn. kdo na to má, hraje ligu. 

         TJ ČKD  Blansko - nemám dostatečný přehled 
HKK Olomouc  - jako optimální – zahraje si hodně hráčů a náklady oddílů jsou minimalizovány díky 
příznivým dojezdovým vzdálenostem. Nejlepší si to pak rozdají za rovných podmínek ve finále. 

           Sokol Přemyslovice - nehodnotíme, tuto soutěž naši dorostenci nehrajou. 
KK Slovan Rosice - systém je pravděpodobně adekvátní k počtu dorostenců v tomto období, jen doufám, 
že až se příští rok připojí silné ročníky 2000, soutěž se zkvalitní a bude se moci vrátit ke klasickému 
systému, kdy do celostátní ligy budou sestupovat a do ní postupovat družstva dorostu. 
KK Záb řeh - nehodnotím 
KK Hagemann Opava - nehodnotíme 
SK Baník Ratíškovice - zvolený systém dorostenecké ligy hodnotím kladně. Šanci na titul mají všechna 
družstva 
KK Šumperk  - nemohu hodnotit, nesleduji 
KK Rostex Vyškov - problémem I.KLD  se nezabýváme 
 

 

(7) – Další poznatky a p řipomínky? 
KK MS Brno B  - nejsou, máme rádi kuželky, a proto je hrajeme. 

Sokol Přemyslovice - podle našeho názoru je funkce rozhodčího, v dnešní době automatů, 
zbytečná.Utkání zvládnou řídit vedoucí družstev. 
KK Slovan Rosice - ještě k bodu 5, sice na poslední chvíli, ale přece se STK ČKA rozhodla udělat 
průzkum a garantovat družstvům počet 20ti utkání v sezoně, dobrá volba. Krokem zpět by naopak byla 
věc, hrát 100hs ve 2.lize. Do reprezentace by nemohla být pozvána hráčka 2.ligy hrající 100hs. 
KK Záb řeh - nemám. Vše je o penězích 
KK Šumperk  - snad jediná, hrací termín o velikonočních svátcích navíc v kombinaci se školními 
prázdninami mi  nepřijde jako nejpovedenější 
KK Rostex Vyškov - bez připomínek 
 
 
Poznámky: 
 

• Hodnocení nezaslalo družstvo KK MS Brno A 
• Informace zde jsou pouze zkopírovány a nejsou nijak upraveny 

 
 
Ivan Říha, Valašské Meziříčí, 5.5.2012 


