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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

Preambule 
V České kuželkářské asociaci mají ženy i muži stejná práva. Pro lepší čitelnost a srozumitelnost se 
v této směrnici používá „mužský pravopis“ bez ohledu na to, že příslušná postavení mohou zaujímat 
také ženy. 

Část první 
Druhy vyznamenání 

 
Síň slávy 

(1) Zřizuje se Síň slávy ČKA jako fórum, které by mělo připomínat lidi (sportovce, trenéry, 
funkcionáře), prostřednictvím jejichž úspěchů v soutěžích nebo při přípravě a organizaci těchto 
soutěží se psala historie kuželkářského sportu na území dnešní České republiky od roku 1937. 

 
Plaketa ČKA 

(1) Zřizuje se Plaketa ČKA Za Zásluhy jako vyznamenání svazových funkcionářů, trenérů, 
rozhodčích a technických pracovníků, kteří se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj 
kuželkářského svazu. 

(2) Zřizuje se Plaketa ČKA Za Reprezentaci jako vyznamenání reprezentantů, kteří se svými 
sportovními výsledky vynikajícím způsobem zasloužili o státní reprezentaci České republiky 
v kuželkářském sportu. 

(3) Zřizuje se Plaketa ČKA Za Úspěšnost jako vyznamenání ženských a mužských klubových 
družstev, která se v nejvyšších mistrovských soutěžích umístila na medailových místech. 

(4) Vyznamenání uvedená v tomto článku existují ve třech stupních: zlatá, stříbrná a bronzová 
plaketa. Nejvyšší je zlatá plaketa. 

Část druhá 
Způsob udělení vyznamenání 

 
Návrh a schválení 

(1) Právo udělovat vyznamenání přísluší Výkonnému výboru České kuželkářské asociace. 

(2) Návrh na uvedení do Síně slávy ČKA předkládají VV ČKA krajské kuželkářské svazy. 
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(3) Návrh na udělení Plakety ČKA Za Zásluhy předkládají VV ČKA krajské kuželkářské svazy. 

(4) Návrh na udělení Plakety ČKA Za Reprezentaci předkládá VV ČKA předseda Komise státní 
reprezentace ČKA. 

(5) Návrh na udělení Plakety ČKA Za Úspěšnost předkládá VV ČKA předseda Sportovně technické 
komise ČKA. 

(6) Výkonný výbor ČKA může udělit vyznamenání také na základě vlastního uvážení. 

 
Předání vyznamenání 

(1) Vyznamenání předává prezident ČKA nebo jiná osoba pověřená VV ČKA. 

(2) Vyznamenání se uděluje při vhodné příležitosti, např. při konání Valné hromady ČKA, Výkonné 
rady ČKA či Vyhlašování nejlepších kuželkářů za uplynulé období. 

(3) Plaketu ČKA Za zásluhy lze udělit vyznamenanému také k jeho životnímu jubileu při konání 
Shromáždění zástupců oddílů příslušného krajského kuželkářského svazu. 

(4) Udělení Plakety ČKA Za Úspěšnost lze spojit s předáváním medailí za umístění v M-ČR družstev. 

Část třetí 
Podmínky pro udělení vyznamenání 

 
Obecné podmínky 

(1) Výkonný výbor ČKA musí vždy posoudit konkrétní případ ve všech souvislostech. 

(2) Články 7 až 9 jsou uvádí pomocná kritéria a podmínky pro udělení příslušné plakety. Jejich 
splnění neznamená automatické udělení plakety. 

(3) Pro udělení vyznamenání jednotlivci je stanovena spodní věková hranice 50 let. Tato podmínka 
neplatí pro udělení Plakety ČKA Za Reprezentaci. 

(4) Prokázané dopingové provinění nebo účast na takovém provinění vylučuje udělení jakéhokoliv 
vyznamenání. 

 
Síň slávy ČKA 

(1) Do Síně slávy ČKA se zpravidla uvádí každý rok jedna kuželkářská osobnost. Ve výjimečných 
případech může VV ČKA rozhodnout, že v daném roce bude do Síně slávy ČKA uveden vyšší 
počet osobností. 



 

4 
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

(2) Pro uvedení do Síně slávy ČKA nejsou stanovena žádná doplňující kvantitativní ani kvalitativní 
kritéria. Mělo by se jednat o osobnost, která se vždy bezchybně chovala. V případě sportovce je 
třeba zohlednit jeho poctivost a vztah k ostatním sportovcům. U funkcionáře je třeba dbát na 
jeho spravedlivé a nestranné vystupování. Vždy by se mělo jednat o osobnost, která na svém 
místě byla respektována a všeobecně uznávána. 

 
Plaketa ČKA Za Zásluhy 

(1) Zlatá plaketa 

a) Funkcionáři za 30 let práce ve svazových orgánech od úrovně kraje výše. 

b) Prezidentovi ČKA je toto vyznamenání propůjčeno s jeho nástupem do této funkce. Po 
ukončení jeho funkce mu může být na základě rozhodnutí VV ČKA uděleno trvale. 

c) Rozhodčímu, který má mezinárodní licenci alespoň 20 let a působil jako hlavní rozhodčí na 
MS, SP jednotlivců či některém mezinárodním klubovém poháru. 

d) Zlatá plaketa může být udělena vícekrát. 

(2) Stříbrná plaketa 

a) Funkcionáři za 20 let práce ve svazových orgánech od úrovně kraje výše. 

b) Oddílovému trenérovi, pokud jeho svěřenec získá na MS zlatou medaili v individuální soutěži 
jednotlivců, dvojic nebo tandemů. 

c) Reprezentačnímu trenérovi, získá-li jeho reprezentační družstvo na MS zlaté medaile. 

d) Oddílovému trenérovi, pokud jeho svěřenec získá na SP jednotlivců zlatou medaili. 

e) Rozhodčímu, který má mezinárodní licenci alespoň 10 let a působil jako zástupce hlavního 
rozhodčího na MS, SP jednotlivců či některém mezinárodním klubovém poháru. 

(3) Bronzová plaketa 

a) Funkcionáři za 10 let práce ve svazových orgánech od úrovně oblasti výše. 

b) Oddílovému trenérovi, pokud jeho svěřenec získá na MS stříbrnou nebo bronzovou medaili 
v individuální soutěži jednotlivců, dvojic nebo tandemů. 

c) Reprezentačnímu trenérovi, získá-li jeho reprezentační družstvo na MS stříbrné nebo 
bronzové medaile. 

d) Oddílovému trenérovi, pokud jeho svěřenec získá na SP jednotlivců stříbrnou nebo 
bronzovou medaili. 

e) Oddílovému trenérovi, pokud jeho družstvo získá na SP, EP a P-NBC družstev zlaté medaile. 

f) Oddílovému trenérovi, pokud jeho družstvo třikrát vybojuje titul „Mistr ČR“. 

g) Rozhodčímu alespoň I. třídy, pokud pětkrát řídil M-ČR jako hlavní rozhodčí. 

h) Rozhodčímu alespoň II. třídy, pokud desetkrát řídil M-ČR jako zástupce hlavního rozhodčího. 
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(4) Obecná kritéria 

a) Dobu vykonávání funkce ve VV ČKA lze započítat až s koeficientem 1,5. Pokud člen VV ČKA 
vykonává souběžně funkci na úrovni kraje, lze mu toto období započítat až s koeficientem 2. 

b) Výše uvedená kritéria nevylučují možnost udělení vyznamenání funkcionáři, který dlouho-
době vykonává činnost pouze na úrovni okresu. 

c) Funkcionáři je vyznamenání udělováno převážně při jeho životním jubileu nebo ukončení 
jeho činnosti. Proto mu lze udělit i vyšší vyznamenání, i když nesplňuje podmínky k jeho 
udělení. Měli by však být splněny tyto podmínky: 
 od posledního udělení vyznamenání uplynulo alespoň 5 let, 
 kritéria pro jeho udělení splňuje s tolerancí –20 %. 

d) Při druhém splnění kritérií pro udělení určitého stupně lze udělit vyšší vyznamenání. Tento 
způsob udělení lze pro daný stupeň uplatnit pouze jednou. 

 
Plaketa ČKA Za Reprezentaci 

(1) Zlatá plaketa 

a) Hráč absolvuje 100 reprezentačních startů. 

b) Hráč získá zlatou medaili na MS v individuální soutěži jednotlivců, dvojic nebo tandemů. 

c) Pokud hráč splní výše uvedená kritéria opakovaně, může mu být zlatá plaketa udělena 
vícekrát. 

(2) Stříbrná plaketa 

a) Hráč absolvuje 75 reprezentačních startů. 

b) Hráč získá zlatou medaili na MS v soutěži družstev. 

c) Hráč získá zlatou medaili na SP jednotlivců. 

d) Hráč získá stříbrnou medaili na MS v individuální soutěži jednotlivců, dvojic nebo tandemů. 

e) Pokud hráč splní výše uvedená kritéria podruhé a není již držitelem zlaté plakety, může mu 
být udělena zlatá plaketa. 

(3) Bronzová plaketa 

a) Hráč absolvuje 50 reprezentačních startů. 

b) Hráč získá stříbrnou nebo bronzovou medaili na MS v soutěži družstev. 

c) Hráč získá stříbrnou nebo bronzovou medaili na SP jednotlivců. 

d) Hráč získá bronzovou medaili na MS v individuální soutěži jednotlivců, dvojic nebo tandemů. 

e) Hráč získá zlatou medaili na SP, EP nebo P-NBC družstev. 

f) Hráč získá pětkrát titul „Mistr ČR“ v některé soutěži jednotlivců. 
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g) Pokud hráč splní výše uvedená kritéria podruhé a není již držitelem stříbrné plakety, může 
mu být udělena stříbrná plaketa. 

(4) Obecná kritéria 

a) Výše uvedená kritéria se vyhodnocují pouze za období od 1. ledna 1993. 

b) Samostatně se vyhodnocuje kritérium dle počtu reprezentačních startů a dle umístění na 
vrcholných mezinárodních a národních soutěží. Splňuje-li hráč některé kritérium dle umístění 
a současně splňuje také kritérium podle počtu startů pro stejný stupeň (s tolerancí –20 %), 
lze mu udělit rovnou vyšší vyznamenání. 

c) Možnost zisku vyššího vyznamenání při druhém splnění kritérii nižšího vyznamenání lze pro 
daný stupeň uplatnit pouze jednou. 

 
Plaketa ČKA Za Úspěšnost 

(1) Zlatá plaketa 

a) Družstvo získá 25 umístění na 1. až 3. místě v M-ČR družstev. 

b) Družstvo získá 10 umístění na 1. až 3. místě na SP, EP, P-NBC nebo Lize mistrů. 

(2) Stříbrná plaketa 

a) Družstvo získá 15 umístění na 1. až 3. místě v M-ČR družstev. 

b) Družstvo získá 5 umístění na 1. až 3. místě na SP, EP, P-NBC nebo Lize mistrů. 

(3) Bronzová plaketa 

a) Družstvo získá 10 umístění na 1. až 3. místě v M-ČR družstev. 

b) Družstvo zvítězí ve SP, EP, P-NBC nebo Lize mistrů. 

(4) Obecná kritéria 

a) Výše uvedená kritéria se vyhodnocují pouze za období od 1. ledna 1993. 

b) Chybějící umístění k získání příslušné plakety dle umístění v M-ČR družstev lze nahradit 
úspěchy z mezinárodních soutěží. 

Část čtvrtá 
Závěrečná ustanovení 

 
Návaznost směrnice 

(1) Všechna udělená vyznamenání, která byla realizována podle Směrnice pro udělování vyzna-
menání ČMKS ze 7. června 1997 se automaticky považují za vyznamenání ČKA. 
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(2) Všechny osobnosti, které byly uvedeny do Síně slávy ČKA před nabytím účinnosti této směrnice, 
se automaticky považují za členy Síně slávy ČKA dle této směrnice. 

 
Platnost směrnice 

(1) Ruší se platnost Směrnice pro udělování vyznamenání ČMKS ze 7. června 1997. 

(2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. ledna 2020. 


