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PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

V rámci kategorie biliard hockey je funkce Sdružení postavena především na rozvoji tohoto 

sportu, který sice nemá velkou členskou základnu registrovaných hráčů, ale skrývá obrovský 

potenciál jako sport pro široké vrstvy obyvatel bez nutnosti jeho dlouhodobé výuky. 

Jeho rozvoj a rozšiřování mezi široké vrstvy obyvatel dlouhodobě probíhá především 

prostřednictvím spolupráce se školami, školními družinami, obcemi a jinými organizacemi. 

Sdružení se snaží docílit nabídkou herních aktivit v rámci turnajů celorepublikového významu 

a především pak turnajů místních určených převážně žákovským kategoriím, o rozšíření 

tohoto sportu a nabídky volnočasových aktivit pro jednotlivce, skupiny i celé rodiny v rámci 

města Žďáru nad Sázavou. 

Hráči juniorských kategorií, kteří se níže uvedených soutěží účastnili v minulých letech, 

postupně přechází do kategorií dospělých. Sdružení se i těmto hráčům, kteří ve většině 

případů jsou i nadále ještě několik let studenty vyšších odborných škol a vysokých škol, snaží 

zajistit možnost účastnit se všech soutěží, kterých se účastnili jako junioři či žáci.  

Hráči dospělých kategorií se účastní především těchto soutěží: 

1. liga družstev (billiard hockey) 

Soutěže jednotlivců – kategorie muži a ženy (billiard hockey) 

Místní soutěže: liga BHL, liga BAHL (billiard hockey) 

Soutěže družstev (rod hockey – Chemoplast) 

Soutěže jednotlivců – kategorie muži a ženy (rod hockey – Chemoplast) 

Místní soutěže: Extraliga Chemoplast (rod hockey – Chemoplast) 

Soutěže družstev (air hockey) 

Soutěže jednotlivců – kategorie muži a ženy (air hockey) 

 

Struktura soutěží (platí pro všechny věkové kategorie): 

- soutěže v rámci školních družin (slouží především k seznámení se s hrou pro malé děti 

a jejich rodiče) – 3. ZŠ Komenského (paní učitelka Havlíčková), ZŠ Švermova (paní 

učitelka Uhlířová), ZŠ Palachova (paní učitelka Slonková), 

- přípravka billiard-hockeye (výstup pro děti z družin i pro zájemce ze základních škol, 

kteří se s tímto sportem seznámí pozdějším věku – maximálně do 15 let) – 

v současnosti se hraje při ZŠ Švermova, 

- soutěže BAHL (liga amatérů a zároveň přípravka pro hráče a hráčky starší 15 let a 

navazující soutěž na přípravku – tedy i pro hráče mladší 15 let) (PLATNÉ PRO 

KATEGORII DOSPĚLÝCH), 



- Calder Cup - soutěž pro amatérské, neregistrované a příležitostné hráče a hráčky – 

bez omezení věku, ale účastní se jej v drtivé většině právě hráči žákovských kategorií 

(PLATNÉ PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH), 

- BHL – soutěž pro nejzkušenější hráče, hraje se od roku 2003 jako samostatná 

pravidelně organizovaná soutěž pro hráče všech kategorií a volně navázala na soutěž 

Superliga NHL, která se hrávala na DDM ve Žďáře nad Sázavou od roku 1993 

(Reg.sdruž.ml.pSHaSK Vysočina zajišťuje funkci garanta soutěže, poskytuje materiální 

a finanční záštitu a především je organizována dobrovolníky sdruženými 

v RSMpSHaSK Vysočina). Soutěže se účastní všichni hráči bez rozdílu věku (PLATNÉ 

PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH). 

- Obecní ligy – od roku 2011 začaly postupně vznikat v jednotlivých obcích kolem Žďáru 

nad Sázavou malé místní soutěže. Následně má pokračovat rozšiřování tohoto typu soutěží i 

jinde na Vysočinu. Soutěže, které by měly být organizované jako pravidelné, nebo 

příležitostné a do nichž budou počítány nejen místní drobné turnaje, budou umožňovat také 

konfrontaci s hráči z ostatních obecních lig prostřednictvím místních veřejně přístupných 

turnajů. Nejdůležitějším předpokladem pro vytvoření těchto soutěží je postupné získávání 

dobrovolníků a následné vybavení těchto týmů herním materiálem pro zabezpečení soutěží.  

Tento projekt bere v úvahu obecní ligy pouze jako místa, kde hráči ze Žďáru nad Sázavou 

mohou hrát také proti jiným hráčům v rámci jejich místních turnajů. Ve Žďáře nad Sázavou se 

konají soutěže BAHL, Calder Cup a BHL, které jsou pravidelné a není tak třeba zřizovat další 

soutěž. 

- Žákovské turnaje – jedná se o turnaje na celorepublikové úrovni (spadají organizačně 

pod SMSHSK), jsou určeny pro hráče, kteří v soutěžním roce nedosáhnou věku 15 let.  

- Turnaje Českého poháru kategorií ČP 12, ČP 36, ČP Expres – jsou určeny hráčům všech 

věkových kategorií. Jsou kvalifikací pro MČR v daném roce (PLATNÉ PRO KATEGORII 

DOSPĚLÝCH). 

 

Soutěže družstev 

- Liga škol - soutěže školních družstev do 15 let (jejich organizace probíhá součinnosti 

s jednotlivými školami a Sdružením mládeže SHSK) – každý rok se účastní minimálně 

jedno družstvo složené ze žáků jedné základní školy ve Žďáře nad Sázavou, 

- 3. liga družstev - místní soutěž pro hráče a hráčky všech věkových kategorií (pořádá ji 

Regionální sdružení ml. pro SH a SK Vysočina spolu s Unií hráčů stolního hokeje a to 

již od roku 2005) – minimálně polovina týmů v soutěži je tvořena místními hráči, 

- 2. liga družstev - výstup pro nejlepší hráče 3. ligy družstev a Ligy škol, hraje se 

regionálně - Morava, Čechy a pořádá ji UHSH (RSMpSHaSK Vysočina zajišťuje 

logistickou, finanční a personální vedoucí funkci pro jednotlivé týmy, které jsou 

složeny obvykle z hráčů žákovských kategorií – v roce 2013 je přihlášen jeden tým), 

- 1. liga družstev - hraje se v rámci celé ČR a slouží jako další meta pro nejlepší hráče  

2. ligy družstev a pořádá ji UHSH (RSMpSHaSK Vysočina poskytuje logistickou, 

finanční a personálně vedoucí funkci pro tým) – v roce 2013 je přihlášen jeden tým, 



který je z velké části tvořen nejlepšími žáky druholigového týmu ze sezony 2010 

(PLATNÉ PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH). 

Rod hockey - Chemoplast 

V rámci kategorie rod hockey – Chemoplast, je Sdružení garantem především místní soutěže 

Extraliga Chemoplastu, jejíž první ročník se konal v roce 2010. Soutěž byla pojata jako 

veřejná pravidelná soutěž pro neregistrované hráče (PLATNÉ PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH). 

V průběhu července a srpna Sdružení bude organizovat hraní pod širým nebem na plážích a 

zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích. Vzhledem k rychlému průběhu 

jednotlivých utkání a také turnajů, je možno zrealizovat takové turnaje prakticky téměř 

na jakémkoliv místě. V roce 2013 se uskutečnilo 28 takovýchto miniturnajů. V roce 2014 

předpokládáme uskutečnění opět alespoň 25 těchto turnajů. Dětem jsou udělovány diplomy 

a medaile. 

Turnaje jednotlivců – Český pohár: 

Kategorie „A“ – jedná se o turnaje hodnocené vyšším bodovým ziskem. Konají se maximálně 

tři takové turnaje v dané sezoně. Sdružení má v plánu uspořádat v této sezoně jeden turnaj 

této kategorie. 

Kategorie „B“ – turnaje s nižším bodovým hodnocením. Pořádání těchto turnajů stačí hlásit 

14 dní před jejich konáním a jejich počet není omezen. Sdružení předpokládá uspořádání 

dvou až čtyř těchto turnajů v této sezoně. 

Turnaje kategorií „A“ i „B“ slouží ke kvalifikaci hráčů v kategoriích žáci, junioři (do 18 let), 

muži a ženy (všechny věkové kategorie) na závěrečné Mistrovství ČR (PLATNÉ PRO 

KATEGORII DOSPĚLÝCH). 

Soutěže družstev se prozatím konají pouze jako součást Mistrovství ČR. V roce 2013 se 

uskutečnilo druhé takové mistrovství za účasti devíti družstev. Tým startující pod hlavičkou 

Sdružení se umístil na 2. místě (PLATNÉ PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH). 

Air-hockey 

Třetí kategorií v rámci stolních hokejů, které organizuje Regionální sdružení Vysočina je      

air-hockey. Regionální sdružení má v tomto případě funkci zaštiťující organizace, která 

pomáhá s informovaností zájemců o tento sport a s organizací turnajů v rámci kategorie. 

Sdružení je v tomto sportu závislé na spolupráci s majiteli air-hockeyových hřišť, jelikož tato 

hřiště mají příliš vysokou pořizovací cenu. Je tak nutné vyhledávat provozovatele air-hokejů 

v rámci jednotlivých měst na Vysočině. 

V současnosti tak hráči Žďáru nad Sázavou mohou jezdit hrát do Světlé nad Sázavou nebo 

Čebína. Do budoucna bychom chtěli zajistit také hrací stůl přímo ve Žďáře nad Sázavou 

(PLATNÉ PRO KATEGORII DOSPĚLÝCH). 



Úspěchy na 34. Mistrovství ČR v billiard-hockey šprtci (23. 11. 2013 – Říčany u Prahy) 

Mladší žáci: Zbyněk Strážnický (6. místo) 

Starší žáci: Martin Bednář (4. místo) 

Junioři: Robin Homolka (2. místo) 

Ženy: Petra Zajíčková (6. místo), Marcela Kabrdová (7. místo) 

Muži: Vojtěch Ludvík (29. místo) 

 

Úspěchy na 5. Mistrovství ČR 2013 v rod-hockey Chemoplast (7. 12. 2013 – Žďár n.Sáz.): 

Kategorie muži: 3. místo Jaromír Nedvěd, 8. místo Tomáš Vítámvás 

Kategorie ženy: 2. místo Marcela Kabrdová, 7. místo Hana Koubská 

Kategorie junioři: 6. místo Robin Homolka, 8. místo Jiří Koubský jun. 

Český pohár kategorie žen (celoroční bodování): 1. místo Marcela Kabrdová, 2. místo Jaromír 

Nedvěd 

Družstva: 2. místo tým ELSA Výtahy Vysočina „A“, 8. místo tým ELSA Výtahy Vysočina „B“, 

9. místo tým JK Bazar Žďár nad Sázavou, 10. místo tým Tygříci Ostrov nad Oslavou 

 

7. Mistrovství ČR 2013 v air-hockey (8. 12. 2013 – Kroměříž): 

Kategorie muži: --- 

Kategorie ženy: --- 

Kategorie junioři: --- 

Družstva: --- 

 

Úspěchy na Mistrovství světa ve stolních hokejích (25. - 27. 5. 2012 – Wodzislaw Slasky, 

Polsko) 

Air hockey: 

Ženy: Marcela Kabrdová (8. místo) 

Rod hockey - Chemoplast: 

Ženy: Marcela Kabrdová (1. místo) 

Muži: Tomáš Vítámvás (6. místo) 

Družstva: Tomáš Vítámvás v družstvu České republiky (1. místo) 

Billiard hockey – šprtec: 

Ženy: Marcela Kabrdová (1. místo) 

Multitable: 

Ženy: Marcela Kabrdová (2. místo) 

Muži: Tomáš Vítámvás (33. místo) 

Družstva: Tomáš Vítámvás v družstvu České republiky (1. místo) 


