
Důvodová zpráva – hostování v soutěži ČP a MČR žáků a žákyň 

 

Cíl návrhu 
 

• V soutěžích Českého poháru starších žáků a starších žákyň umožnit start až 2 hráčů 

na hostování z družstev libovolného kraje – spolupráce družstev v rámci kraje.  

• Omezit možnost ovlivnění postupu z ČP na MČR, za pomoci hostování 

nadprůměrného hráče(ky) z kraje do družstva ČP. A to tím, že takový hráč(ka) nebude 

moci na MČR startovat za mateřský oddíl (v případě postupu z kraje).  

 

 

 

 

Návrh opatření 
 

V Rozpisu MČR žáků a žákyň přidat následující ustanovení:  

Hráči(ky) hostující v libovolném družstvu ČP žáků (žákyň), nesmí startovat za svůj 

mateřský oddíl v soutěžích MČR (kvalifikace a finálový turnaj). 

V rozpise ČP stanovit brzké datum, do kdy je možno dopisovat hráče na hostování na 

soupisku.  



 

 

Popis aktuální situace 

 

Omezení startu hostujících hráčů: 
 

Aktuální stav je takový, že v ČP družstva startují na soupisky z VISU pro krajský přebor. Není tedy 

možné, aby hráč z družstva téhož kraje, hrající krajský přebor stejné věkové kategorie, hostoval 

v družstvu, které se účastní ČP starších žáků. Dochází tak k omezení možnosti spolupráce klubů 

v rámci jednoho kraje. Paradoxem je, že pokud je hráč z jiného kraje, je hostování možné.  

V čem je současný stav špatně: 

• Máme-li tedy v kraji družstvo, které se neúčastní ČP starších žáků (z finančních, organizačních 

důvodů, začínající družstvo, které nemá v žákovské kategorii dostatek hráčů), není ani při 

shodě klubů možné, aby hráč takového oddílu startoval v ČP za jiné družstvo stejného kraje. 

Rizika: 

• Vytváření krajských výběrů pro start družstev v ČP starších žáků. Dlouhodobě není cílem, 

aby v Českém poháru startovaly výběry jednotlivých krajů (Dvě až tři družstva, které postaví 

společný tým). Z toho důvodu je vhodné omezit počet hostujících hráčů uvedených v zápise 

o utkání na 2 hráče. Na soupisce jich může být uvedeno více.  

• Ovlivňování postupu z ČP do MČR pomocí hostujících hráčů (hráček). Aby nemohlo 

docházet k situacím, kdy hráč(ka) hostující v družstvu ČP s jedním družstvem postoupí do 

kvalifikace MČR v kraji a s jedním z Českého poháru, je třeba omezit možnost startu 

takovýchto hráčů za mateřský oddíl. Efekt by měl být takový, že družstva, která usilují o 

postup do MČR z krajského přeboru a nehrají ČP, nebudou moci uvolňovat hráče na 

hostování do ČP, protože by takoví hráči nemohli za mateřský oddíl startovat v kvalifikaci ani 

ve finálovém turnaji MČR. Takových družstev nebude mnoho, protože družstvo s ambicemi 

na postup do MČR by rozhodně mělo hrát ČP.  

• Družstvo, které ztratí ambice v krajském přeboru, např. prohraje první dvě kola KP, uvolní 

v polovině soutěže své hráčky na hostování do ČP. Řešením je v rozpise ČP žáků, umožnit 

zápis hráčů na hostování jen do dostatečně brzkého data. Např. konec listopadu. Možná i 

dříve.   

• Komplikovanější kontrola – hráč, který hostoval v ČP, nesmí  hrát za mateřský oddíl na jehož 

krajské soupisce je uveden.    

  

Možné ovlivňování postupů do kvalifikace o MČR 
 

V současnosti je možné, že hráč(ka) hostující do družstva ČP (z jiného kraje, než je oddíl hrající ČP) 

postoupí do soutěží MČR za dvě družstva, a to jak z kraje, tak z Českého poháru.  

V čem je současný stav špatně: 



Může tak dojít k ovlivnění výsledků soutěže, protože výkonnostně výrazný hráč (hráčka) pomůže 

k postupu dvou družstvům do MČR, ale startovat v této soutěži  již může jen za jeden celek, čímž 

dojde k výraznému poklesu výkonnosti jednoho z družstev na MČR. 

 

Rizika: Dostatečná informovanost družstev hrajících soutěže krajských přeborů a Českého poháru 

starších žáků.  Kromě uvedení navrhované změny rozpisu MČR by měla být zmínka i v rozpisu ČP 

starších žáků a měly by se informovat krajské sekretariáty s tím, že mají informaci předat družstvům 

startujícím v krajských soutěžích žákovské kategorie.  

 

Úkoly k dořešení v případě odsouhlasení návrhu 
 

• Pořizování soupisek pro soutěže České poháru -  Při přijetí této změny nebude možné, aby 

družstva, tak jako doposud startovala na soupisky z VISU pro krajské přebory. Možná řešení 

vidím v možnosti dopisování hráčů na hostování na soupisku ručně, nebo zavedení ČP ve 

VISU jako samostatné soutěže. Nicméně ani jedno z uvedených řešeních by nemělo být 

překážkou realizace v případě odsouhlasená návrhu.   

V Praze dne 4.11.2017  

 

Vypracoval: Pastrňák Ondřej – člen rady mládeže 

tel: 602937919 

Připomínky zasílejte do 15.11. na email skprosek@gmail.com 


