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Výroční zpráva ČSML za rok 2011  
 

 
I. 

Složení orgánů ČSML v roce 2011 

 
Výkonný výbor  

Pavel Sedlák, prezident  
Radek Košťál  

Michaela Zvarová 
Robert Podoba 

Aleš Oulehla 

Pavel Poupě 
 

Kontrolní a disciplinární komise 
Daniel Ţák 

Aleš Veselý 

Tadeáš Pešek 
 

Komise rozhodčích 
Petr Poláček, předseda  

Vojtěch Schaffner  

Tomáš Janda 
 

Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Volené orgány utvořily tyto komise:  
 

Grantová komise 

Aleš Oulehla 
 

Rozvojová komise 
Aleš Oulehla 

Michaela Zvarová 

 
Registrační komise 

Radek Košťál

II. 

 
Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML a počty hlasů na VH za rok 2011 

(dle uhrazených příspěvků) 
 

Název LK Počet hlasů na VH 

LCC Radotín 6 

SK LC Jiţní Město 3 

TJ Malešice 2 

LK Slavia Praha 2 

LC Pardubice 2 

Old Dogs Plzeň 2 

Highlanders LT    2 

Celkem 19 
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III. 
Přehled účastníků mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2011 

 

 
Národní box lakrosová liga NBLL 2011 

  

LCC Radotín  

SK LC Jiţní Město 

TJ Malešice 

Falcons Millionaires 

ForFun 

LC Slavia Praha 

LC Pardubice  

LC Wolves 

Highlanders LT 

Bratislava Bats 

LC Old Dogs Plzeň 

 
Více viz zpráva vedoucího NBLL (příloha č. 5) 

 
Národní field lakrosová liga NFLL 2011 

  
SK LC Jiţní Město  

TJ Malešice  

Bratislava Tricksters 

LC Slavia Praha 

LCC Radotín 

 
Více viz zpráva vedoucího NFLL (příloha č. 6)

 
Dětské soutěţe – Národní Lakrosová Juniorská Liga NLJL 2011 

 
U 11 – LC Old Dogs Plzeň, LC Custodes I, LC Custodes II 

U 13 – LC Custodes, LC Old Dogs Plzeň 

U 15 – LC Custodes, LC Jiţní Město Pardubice 
U 17 – LC Custodes, LC Jiţní Město Pardubice, LC Old Dogs Plzeň 

 
 

IV. 

Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů ČSML v roce 2011 
 

Výkonný výbor ČSML  
Viz příloha č. 1 

 

Kontrolní a disciplinární komise  
Viz příloha č. 2  

 
Komise rozhodčích 

Viz příloha č. 3 
 

Grantová komise  

Viz příloha č. 4 
V. 

Přehled hospodaření ČSML v roce 2011 
 

Viz příloha č. 7  

 
VII. 

Návrh rozpočtu ČSML na rok 2012 
 

Viz příloha č. 8 
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Příloha č. 1 
 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML v roce 2011 

 
I. 

Výkonný výbor byl na Valné hromadě konané dne 6.2.2010 v souladu se stanovami zvolen a v průběhu roku 
2011 se scházel v tomto sloţení: 

 

 Michaela Zvarová 

 Aleš Oulehla 

 Robert Podoba 

 Pavel Poupě 

 Pavel Sedlák 

 

 
II. 

Výkonný výbor se do konání Valné hromady sešel celkem pětkrát, a to v tyto dny: 

 09.02.2011 

 01.05.2011 

 26.05.2011 

 23.06.2011 

 23.10.2011 

 

Zápisy ze všech schůzí jsou k dispozici na www.lacrosse.cz. 
 

III. 
 

Činnost výkonného výboru v roce 2011 byla vzhledem ke konání MS v boxlakrosu v Praze zaměřena především 
na podporu MS – zajištění řádného zaplacení voucherů všemi týmy a dále důsledné vymáhání všech 

nezaplacených dluhů. 

 
Během roku 2011 výkonný výbor ustanovil vedoucím české juniorské reprezentace na MS v lakrosu muţů do 19 

let ve Finsku Martina Hodaňe a hlavním manaţerem MS ve field lakrosu muţů v Holandsku Ondřeje Miku.  
 

Dne 13. července zvolil Výkonný výbor vedoucím NBLL 2011/2012 Tomáše Procházku.  

 
IV. 

 
Za rok 2011 přiznal výkonný výbor tyto odměny: 

- odměna vedoucímu ligy NFLL 2010 Marku Dobrému ve výši 4.000,- Kč 

- odměna vedoucímu ligy NBLL 2010/2011 Danielu Ţákovi ve výši 8.000,- Kč  
- odměna vedoucímu dětské ligy NJBL 2011 Tomášovi Procházkovi ve výši 4.000,- Kč (za stanovených 

podmínek) 
 

 
 

V Praze dne 9.6.2012 

           Pavel Poupě 
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Příloha č. 2 

Zápis z činnosti Kontrolní a disciplinární komise ČSML za rok 2011 

 

 
 

Na počátku roku 2011 rozhodla VH ČSML o sjednocení volebních období orgánů ČSML (VV, KDK, KR), 
příští volba tak proběhne v roce 2013 a KDK ČSML tak zůstala i v roce 2011 ve stejném sloţení (ani nikdo na 

svou funkci nerezignoval): 

 
 

       Daniel Ţák (za LC Pardubice) – předseda KDK 
       Aleš Veselý (za LC Jiţní Město)  

       Tadeáš Pešek (za LC Slávia Praha)  

  
 

 
KDK ČSML v roce 2011 neuloţila ţádný disciplinární trest ani nevydala ţádné zásadní rozhodnutí. Pouze 

na základě několika uloţených trestů ve hře v utkáních nejvyšších soutěţí NBLL a NFLL vţdy potvrdila 
automatický trest zákazu činnosti na jedno následující utkání provinilým hráčům, který ukládá Kontrolní a 

disciplinární řád ČSML. Tento disciplinární trest byl ve všech případech posouzen jako postačující.  

 
Nejednalo se ale nečinnost nebo nefunkčnost KDK ČSML, ale o přetrvávající trend předchozích ročníků 

lakrosových soutěţí ve sniţujícím se počtu nečistých zákroků a provinění, která by vyţadovala následná 
disciplinární řízení. 

 

Přesto KDK ČSML má co zlepšovat, zejména v komunikaci v rámci komise. Případná disciplinární řízení 
většinou vyţadují okamţitá řešení či opatření a i přes moţnost rozhodování metodou per-rolam, nejsou 

momentální odezvy jednotlivých členů optimální.  
 

 

V Pardubicích 9. 5. 2011 
 

 
 

 
         Daniel Ţák 

            předseda KDK ČSML 

 
 

 

Příloha č. 3  
 

Zpráva o činnosti komise rozhodčích za rok 2011 
 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZHODČÍCH ZA ROK 2011 
 
 
 

1. KOMISE ROZHODČÍCH 
/ zpracoval Poláček 
 

- KR pracovala ve složení : 
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Petr Poláček / předseda, koordinace      
Tomáš Janda / zástupce předsedy, field lakros + mezinárodní 
Vojtěch Schaffner / box lakros 
Petr Bek / junior liga 

- komise se za rok sešla 2 x, ostatní komunikace probíhala přes internet a telefonicky 
- nutno opakovat, že jednoznačnou předností komise je její nezávislost a nestrannost, v případě 

možného střetu člena komise s klubovými zájmy nahrazuje jeho činnost předseda / např. 
nominace rozhodčích na play-off, disciplinární záležitosti 

- složení KR pro další období 
Petr Poláček – z osobních, pracovních a rodinných důvodů nebude pokračovat ve funkci člena 
KR, nadále bude působit pouze jako rozhodčí a delegát boxlakrosu  
Tomáš Janda + Vojtěch Schaffner + Petr Bek – se všemi je nutno jejich další působení v KR 
projednat  
Nové složení KR je nutno schválit na červnové Valné hromadě !  

 
 
 
 

2. BOX LAKROS  
/ zpracoval Schaffner 
 

JARO 
- jarní ligová část byla zvládnuta bez komplikací 
- odehrálo se 55 utkání, do kterých zasáhla kompletní listina, tou dobou ještě 31 rozhodčích 
- KR se nedařilo nasazovat rozhodčí rovnoměrně a vyváženě, KR se dlouhodobě potýká s 

neustálými omluvami a nechutí dojíždět na utkání mimo místo bydliště 
- byl hrán systém / základní část (2x každý s každým) + semifinále (na 1 vítězné utkání) + finále 

(na 2 vítězná utkání)                                                                                 
- sezóna byla zkrácena / z důvodu přípravy a pořádání WILC v Praze 

 
 
PODZIM 
- před začátkem sezony 2011/12 došlo ke změně na pozici vedoucího ligy, novým vedoucím ligy 

se stal Tomáš Procházka z LCC Radotín 
- komunikace s vedoucím ligy byla velmi komplikovaná – po celou podzimní sezónu docházelo 

k častým změnám v rozpisu, velmi často na poslední chvíli, toto zásadním způsobem ovlivňuje 
systémovou nominaci rozhodčích na jednotlivá utkání 

- sezona 2011/2012 byla zahájena v říjnu, hrací systém / 2 skupiny (každý s každým jednou) + 
nadstavba - zlatá a stříbrná skupina  

- v podzimní části bylo odehráno 33 utkání 
- do sezony se aktivně zapojuje pouze  26 rozhodčích – tady je patrný úbytek aktivních 

rozhodčích 
- v rámci víkendů hraných v hale v Plzni dostávají příležitost převážně rozhodčí ze zúčastněných 

týmů / z důvodu úspory nákladů 
- rozhodčí se neustále potýkají s komplikacemi ohledně hráčských licencí a soupisek týmů, jen 

málokterý tým má toto v pořádku, platné soupisky a registrace nejsou rozhodčím před utkáním 
předkládány 
 

 
DOPORUČENÍ:  

1. povinné kvóty rozhodčích všech týmů / nikoliv oddílů, nominovat stanovený počet rozhodčích 
2. při nedostavení se rozhodčího, který potvrdil svojí nominaci, uložit pokutu oddílu 
3. aktualizace pravidel 
4. přeložit boxové manuály / case-book + manuál pro rozhodčí 
5. uspořádat seminář rozhodčích před začátkem nové sezóny- nutné !!! 
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3. FIELD LAKROS  
/ zpracoval Janda 
 
KR nemá dostatek nezávislých rozhodčích, tak aby vedli celou soutěž sami. V letošním ročníku NFLL se pak 
týmy aktivně podíleli na dodání rozhodčích takto : 
 

 LCJM – 3 / Martin Bartuška, Radek Košťál, Pavel Došlý 

 TJ Malešice – 3 / Vojtěch Schaffner, Tomáš Beran, Jakub Kos 

 LC Slavia – 2 / Tadeáš Pešek, Karel Schaffner 

 Bratislava Trickers 4 / Martin Kramár, Adam Hamsík, Ivan Ivančin, Boris Severský 

 ČSML – 3 / Vilém Sýkora, Tomáš Janda, Radek Prudký 
 
KR tak měla k dispozici dostatek rozhodčích k nominacím na celou ligu. Byl zrušen týmový rozhodčí a 
odměňování na tuto sezónu bylo upraveno následovně, v souladu se stanoveným rozpočtem: 
2. 250 Kč / zápas 
3. cestovné lokální 80 Kč 
4. Bratislava: 500 Kč cestovné pro rozhodčího / hráče, 100 Kč stravné / den 

 
Hlavním problémem tak byla „pouze“ nevyrovnaná úroveň rozhodčích, co do znalosti pravidel, mechaniky a 
zkušeností. Jedním z důvodů bylo také, že Výkonný výbor schválil hraní podle aktuálně platných mezinárodních 
pravidel, nicméně nezajistil překlad do češtiny. Pravidla tak znalo pouze pár rozhodčích a hráčů schopných číst 
anglický text. Nestrannost rozhodčích byla vždy na vysoké úrovni. Vybavení rozhodčích bylo dostačující. 
Vzhledem k tomu, že téměř všichni rozhodčí jsou zároveň i hráči, k výpadkům v nominacích téměř nedocházelo. 
 
 
DOPORUČENÍ: 

1. stabilizovat tým rozhodčích co do počtu a jmen, zvýšit počet nezávislých rozhodčích  
2. překlad a aktualizace pravidel 

a. uvolnění odpovídajícího množství finančních prostředků pro zaplacení překladatele – 
ÚKOL VV 

b. zajištění překladatele a překladu – ÚKOL KR 
 
 

 
 

4. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ A KOMUNIKACE 
/ zpracoval Janda 
 
Ve fieldlakrosu patříme v evropském měřítku stále mezi špičku spolu s Anglií a Německem, nicméně máme 
nejmenší počet mezinárodních rozhodčích - mezinárodní certifikaci má pouze Vilém Sýkora. 
Mezinárodnímu pískání fieldlakrosu se dále věnují Tomáš Janda, Radek Košťál a Martin Bartuška. Všichni 3 
rozhodčí zatím bez mezinárodní licence. Dále je zde Vojta Schaffner, který se ale profiluje spíše jako 
boxlakrosový rozhodčí. Navíc Bartuška i Schaffner zatím preferují hráčskou kariéru, což je vzhledem k jejich 
věku a hráčskému potenciálu pochopitelné. 
V boxlakrosu jsme nejlepší rozhodčí v Evropě, což je logickým důsledkem jediné pravidelné ligové soutěže na 
evropské úrovni – ostatní země hrají pouze fieldlakros. 
 
 
Mezinárodní akce s účastí českých rozhodčích / více v přiložených zprávách : 

 Austrian Lacrosse Open (field) 

 Berlin Open (field) 

 Boxmania Lille (box) 

 Memoriál Aleše Hřebeského (box, bez zprávy) 
Dále byl uspořádán fieldový Ken Galluccio Cup (pohár mistrů evropských zemí), nicméně díky zrušení účasti 
českého týmu se zmenšil i počet zápasů a na poslední chvíli tak byla zrušena i nominace některých rozhodčích 
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vč. českých. 
 
 
DOPORUČENÍ: 
Podporovat české rozhodčí v účastech na mezinárodních turnajích alespoň formou doplacení 
cestovních výloh, pokud jsou vyšší než příspěvek pořadatele. 
 
 
 
PLÁN TURNAJŮ 2012 : 

 Memoriál Aleše Hřebeského (box) 

 Boxmania Lille (box) 

 LAX in the Box (nový boxový turnaj v Drážďanech) 

 Austrian Lacrosse Open (field) – přípravný turnaj na ME 

 Berlin Open (field) – přípravný turnaj na ME 

 ME Amsterdam (field) – potvrzená nominace 3 českých rozhodčích / Sýkora Vilém, Janda Tomáš, Košťál 
Radek 

 
 
MEZINÁRODNÍ KOMUNIKACE 
Bez problémů, probíhá ve stejném modelu jako v minulých letech. 
 
 
WILC Praha 2011 
Na MS v boxlokrasu byli na návrh KR nominováni a VV potvrzeni 3 čeští rozhodčí : 

Poláček Petr 
Janda Tomáš 
Beran Vladimír 

I přes maximální snahu se KR nepodařilo  prosadit u mezinárodní federace větší kvótu pro nominaci českých 
rozhodčích, tato kvóta by ale měla být do budoucna větší. 
 
V rámci přípravy na MS nominovaní rozhodčí, společně s nominovaným delegátem Mikulkou Jiřím, absolvovali 
teoreticky-praktickou a fyzickou přípravu. Tato příprava byla 3 měsíční, kdy se nominovaní scházeli 1 x týdne na 
2 až 3 hodiny. Náklady na přípravu byly zajištěny sponzorsky ze strany předsedy KR. 
Vlastní účast českých rozhodčích na MS byla ze strany mezinárodní federace, hlavního rozhodčího a delegátů 
hodnocena velmi kladně, což potvrzují nominace k utkáním základní části, play-off a utkáním o konečná 
umístění. 
Na základě poznatků z MS byl vytvořen metodický dopis, kdy některé změny pravidel a jejich výklad byly 
zapracovány do pravidel boxlakrosu. 
Pro MS bylo sponzorsky zajištěno vybavení pro české nominované officials, pro všechny mezinárodní officials 
(trička v bílé a oranžové barvě) a náklady na day-off.   
 
 
 

5. JUNIOR LIGA   
/ zpracoval Bek 
 

- na jaře 6 turnajů (Plzeň, Jižní Město, 3x Radotín, Pardubice), na podzim 4 turnaje (2x Radotín, 
Plzeň, Jižní Město) 

- kategorie U11/13/15/17 
- systém pískání ve dvou 
- rozhodčí na turnaje junior ligy koordinoval a zajišťoval vždy zástupce pořadatele 
- turnaje v Radotíně byly na základě rozhodnutí pořadatele tento rok bez motivačního vyplácení, 

KR není známo, jak byly zajištěny ostatní turnaje 
- KR pozoruje snížený zájem o pískání junior ligy ze strany rozhodčích, jedním z důvodů bývají 

také kolize s termíny NBLL/ELL 
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6. ÚKOLY PRO ROK 2012 
 

1. zorganizovat školení pro rozhodčí 
2. rozšířit a stabilizovat listinu rozhodčích  
3. vytvořit listinu delegátů a zpracovat návrh jejich kompetencí 
4. zrealizovat nový systém hodnocení rozhodčích 
5. zajistit účast českých rozhodčích na zahraničních turnajích  
6. rozšířit listinu mezinárodních rozhodčích 
7. zajistit přípravu nominovaných rozhodčích pro ME field 2012 

  
 
 
 
 

Za KR zpracoval :  Poláček Petr 
 
Dne :     10.6.2012   
 
 

 

Příloha č. 4 

Zpráva o činnosti Grantové komise ČSML v roce 2011  

 
 

Grantová komise na základě rozhodnutí VV ČSML  v období 2011-2012 zareagovala na zájem několika skupin 

zajímajících se o lakros v ČR následovně: 
- došlo k přesunu jedné sady lakrosek z Liberce do Opavy (Bolatice) . Přes slibný začátek a účast A. Oulehly na 

několika trénincích zájem ochladl a sada bude s největší pravděpodobností staţena (A. Oulehla).  
- byla zakoupena druhá sada. Ta byla zapůjčena do Hradce Králové kde na VŠ zaloţili oddíl lakrosu. Během 

podzimu 2011 dojiţděli na tréninky členové LC Pardubice. Na jaře je situace zkomplikována váţnými zdravotními 

problémy iniciátora projektu. V tuto chvíli se formuje v HK vedení oddílu za účasti Tadeáše Peška (LC Slavia) 
- Juniorské reprezentaci byl přiznán příspěvek na MS 2012 ve Finsku (92 736,-) 

- Seniorské reprezentaci byl přiznán příspěvek na ME 2012 v Nizozemí (85 366,-) 
 

Další podpora jiných projektů v tuto chvíli není, s ohledem na stav financí, v nejbliţší době plánována a v případě 
potřeby a moţností bude řešena VV ČSML. 

 

 
V Pardubicích dne 9.5.2012 

 
   

Aleš Oulehla 

 

Příloha č. 5 
 

Závěrečná zpráva o NBLL 2011/2012 

 

 
Národní boxlakrosová liga, NBLL 2011-2012, probíhala v období od 1.10. 2011 do 13.5. 2012. Celkem se soutěţe 

zúčastnilo 11 týmů, které sehráli celkem 79 utkání. NBLL se skládala ze tří částí (základní část, nadstavba a play-
off). V základní části bylo jedenáct týmů rozděleno do dvou skupin. V kaţdé skupině se hrálo systémem kaţdý 
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s kaţdým jeden zápas.Po odehrání základní části následovala dvoukolová nadstavba ve dvou skupinách. Do zlaté 
nadstavbové skupiny postoupily první tři týmy z kaţdé základní skupiny. Zbylých pět týmu utvořilo skupinu 

stříbrnou. První dva týmy ze stříbrné skupiny postoupily do play-off jako sedmý, respektive osmý tým. 

Nadstavba byla rozdělena dvouměsíční zimní přestávkou (leden, únor).V play-off se ve čtvrtfinále utkal první tým 
po nadstavbě s týmem osmým, druhý se sedmým, třetí s šestým a čtvrtý s pátým.Čtvrtfinále se hrál na jedno 

vítězné utkání, semifinále na dvě vítězná utkání a finále na tři vítězná utkání. Zápasy o umístění se nedohrávali, 
kromě zápasu o 3 místo. Vítězem ligy se stal tým LCC Radotín, druhé místo obsadil ForFun, na třetím místě tým 

TJ Malešice a čtvrtý SK Lacrosse Jiţní Město. 

 
 

V Praze dne 1.6.2012 
Tomáš Procházka 

Vedoucí NBLL 2011-2012 
 

Příloha č. 6 
 

Zpráva o NFLL 2011 

 
 

Zpráva nebyla do termínu konání VH ČSML dodána. 

 
 

Příloha č. 7 
 

Přehled hospodaření ČSML v roce 2011 

 
Počáteční stav účtu ČSML ke dni 1. 1. 2011 byl 206.376,56 

 
Náklady na NBLL: 

Rozhodčí: 94.145,- 

Odměna vedoucímu ligy vyplácena zpětně za rok 2010 v částce 8000,- 
Další náklady: 

Pronájem haly na JM na víkendové ligové zápasy v roce 2010 v částce 35.370,- 
Pronájem haly v Plzni na víkendové zápasy v roce 2011 v částce 12.000,- 

Nákup sady lakrosek pro zapůjčení novým týmům (Václav Vávra) 13.400,- 

 
Náklady na NFLL: 

Rozhodčí 26.950,- 
Odměna vedoucímu ligy vyplácená zpětně za rok 2010 v částce 4000,- 

Další náklady: 

Příspěvek na ME ve fieldu dospělí: registrace v částce 25.360,- 
 

Odměna vedoucímu dětské ligy 4.000,- 
Poplatky za poloţky na účtu: 880,- 

 
Příjmy: 

Příspěvky: 38.450,- 

Licence Prague Sports: 42.000,- 
 

Úroky z účtu cca 12,- 
 

Konečný stav účtu k 31. 12. 2011 byl 53.892,- 

Stav hotovostní pokladny byl 11.139,- 
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Příloha č. 8 
 

Návrh rozpočtu ČSML na rok 2012 

 
 

Rozpočet ČSML 2012 – 2013 
 

Výdaje: 

 
Rozhodčí    box                  95.000,-Kč 

                 field                 36.000,-Kč 
 

Vedoucí lig  box                 8.000,-Kč 

        field               4.000,-Kč 
       dětská             4.000,-Kč 

 
Finálový den field               4.000,-Kč 

 
Účetnictví                          6.000,-Kč 

 

Bankovní poplatky              2.000,-Kč 
 

Výdaje celkem             159.000,-Kč   
 

Příjmy: 

 
Prague Cup                        42.000,-Kč 

Příspěvky box 150 x 500      75.000,-Kč 
               field  120 x 300    36.000,-Kč 

 

Příjmy celkem                 153.000,-Kč 
 

 
Rozdíl bude hrazen z rezervy r. 2011 

 
Případné státní příspěvky budou pouţity dle rozhodnutí VV a grantové komise.  

 


