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160 17 Praha 6 – Břevnov 

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728. 

Z Á P I S  
ze zasedání Výkonného výboru ČKA, 

konané dne 19. 4. 2020 formou telekonference 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Pavel Mecerod, Ludmila Johnová, 
Blanka Mašková, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, Petr Streubel, Jana Holubová 

Omluveni: — 

Program 
1. Zahájení 

2. Řešení soutěží družstev v důsledku koronavirové krize 

3. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo prostřednictvím telekonference. 

2. Řešení soutěží družstev v důsledku koronavirové krize 
VV ČKA se podrobně seznámil se současným stavem v kuželkářském hnutí a s předpoklá-
daným vývojem, který zveřejnila vláda ČR. 

 Současný stav: 

 jako předběžný možný termín, který by umožnil obnovení soutěží, stanovila vláda ČR 
na pondělí 8. 6. 2020; 

 dosud není znám termín, kdy budou otevřeny hranice (především na Slovensko a do 
Chorvatska); 

 krajské svazy by rády rozhodly o svých soutěžích; svůj postup chtějí sladit s VV ČKA a 
čekají na jeho rozhodnutí; 

 v kuželkářském hnutí existují v hojném počtu zastánci obou táborů: „pokračovat v sou-
těžích“ × „riziko nákazy nelze podceňovat“ (k tomu nevůle/neochota? pokračovat); 

 v současnosti platí rozhodnutí prezídia NBC: 
 finále Ligy mistrů 2019/2020 se překládá na 3.-4. 4. 2021, 
 letošní SP, EP a P-NBC se budou konat 29. 9. až 3. 10. 2020 – podmínkou účasti 

není dokončení soutěží, o účastnících rozhodnou národní svazy, 
 Liga mistrů 2020/2021 se nebude konat; 

 STK Interligy rozhodla o předčasném ukončení ročníku bez vyhlášení vítěze; 
 k dohrání soutěží chybí 4 kola, což odpovídá zisku 8 bodů; 
 v ligových soutěžích neexistuje skupina, ve které by již nyní bylo rozhodnuto současně 

o postupu i sestupu; pouze v ojedinělých případech je již nyní znám jistý (nebo téměř 
jistý) vítěz či sestupující; 

 připomenuty byly argumenty, které zazněly při minulém zasedání; 
 jako pomocné kritérium byly vzaty v potaz i postupy jiných sportovních svazů u nás či 

jiných národních kuželkářských svazů; 
 i když máme všichni náš sport rádi, na prvním místě je zdravotní hledisko. 

 Po projednání bylo rozhodnuto: 

 nejprve byla řešena otázka pokračování dlouhodobých soutěží – bylo rozhodnuto ligové 
soutěže (včetně dorostu) ukončit; 

 následně bylo jednáno, jak naložit s nedokončeným ročníkem; s vědomím, že žádné 
řešení není spravedlivé, bylo rozhodnuto celý ročník zmrazit a příští zahájit za stejných 
„vstupních“ podmínek, které platily pro ročník 2019-2020 – VV ČKA si je vědom, že 
toto řešení se citelně dotkne některých družstev; zachování současného pořadí by však 
přineslo z celkového pohledu větší míru nespravedlnosti; 
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 pokud by NBC setrvalo na svém rozhodnutí pořádat letos mezinárodní klubové poháry, 
budou se družstva kvalifikovat v pořadí, které platilo před ukončením soutěží – muži dle 
Interligy, ženy dle 1. KLZ; 

 případy, kdy se nepřihlásí družstvo do soutěže, resp. požádá o 
přeřazení do nižšího stupně, bude VV ČKA řešit dodatečně; 

 stále platí, že řešení regionálních soutěží je v kompetenci příslušných krajských VV – 
samozřejmě za podmínky dodržení obecně platných omezení a nařízení. 

 Ostatní akce: 

 i kdyby vláda umožnila vycestovat začátkem července do Chorvatska, vyhodnotil VV 
ČKA situaci tak, že rizika spojená s pobytem našich dětí na mezinárodních kempech by 
byla neúměrně vysoká, a proto VV ČKA rozhodl, že se naše mládež letos nebude 
účastnit mezinárodních kempů mládeže. 

3. Různé 
 V těchto dnech jsme obdrželi rozhodnutí Odboru sportu MŠMT, na základě kterého ČKBF 

obdrží dotaci na podporu činnosti sportovního svazu. Po jejím rozdělení mezi ČKBF a obě 
asociace obdrží ČKA 3 460 tis. Kč. 

 Paní Hana Pluhařová podala výpověď z pracovního poměru k termínu 30. 6. 2020. 

 Kuželkářský klub „Pelister T&S Holding“ (Bitola, Severní Makedonie) požádal o spolupráci 
při vydávání kuželkářského časopisu v srbštině a angličtině. Pokud nebude spolupráce příliš 
časově náročná, určitě ji poskytneme. 

 Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 3. května 2020 formou telekonference. 

U S N E S E N Í :  

84/20 VV ČKA 

a) schvaluje 

předčasné ukončení všech ligových soutěží ročníku 2019/2020, které jsou řízeny VV 
ČKA a jeho STK; 

b) bere na vědomí 

rozhodnutí STK Interligy o předčasném ukončení soutěže bez vyhlášení vítěze; 
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c) schvaluje 

zrušení bodu 21 písm. a) Rozpisu KL 2019-2020; mistrovské tituly pro rok 2020 za 
umístění družstva mužů v Interlize a družstva žen v I. KLZ nebudou uděleny; 

d) schvaluje 

zrušení bodu 21 písm. b) Rozpisu KL 2019-2020 a bodu 22 s výjimkou písm. g) Rozpisu 
KL 2019-2020; postupy a sestupy v ligových soutěžích 2019-2020 nebudou realizo-
vány; nasazení družstev mužů a žen pro sezónu 2020-2021 bude ve stejném složení, 
v jakém byl rozehrán soutěžní ročník 2019-2020; dodatečně budou řešeny pouze 
případy, kdy družstvo dobrovolně odmítne svoji účast ve třídě soutěže, na kterou má 
nárok (viz bod 22 písm. g) Rozpisu KL 2019-2020); 

e) schvaluje 

udělení práva účasti v mezinárodních klubových pohárech (SP, EP a P-NBC) pro rok 
2020 dle pořadí, které platilo v Interlize (v případě družstev mužů) a v 1. KLZ (v případě 
družstev žen) před jejich ukončením. 

85/20 VV ČKA schvaluje 

zrušení konání finálového turnaje 1. KLD; mistrovský titul pro rok 2020 za umístění družstva 
dorostu v 1. KLD nebude udělen. 

86/20 VV ČKA schvaluje 

neúčast mládeže na mezinárodních tréninkových kempech, které se v roce 2020 měly konat 
v Chorvatsku. 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 


