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1.  Složení orgánů ČSML v roce 2021  
 

Výkonný výbor  
Petr Chmelař, prezident  
Michaela Zvarová, viceprezidentka  
Jan Přib, granty, propagace 
Tomáš Žipaj, rozvoj a zahraničí 
Jiří Tilšer, junioři a rozvoj 
 
Kontrolní komise 
Václav Frank (předseda) 
Karel Poupě 
Michal Kompas 
 
Disciplinární komise 
Václav Frank (předseda) 
Karel Poupě 
Michal Kompas 
  
Registrační komise 
Michaela Zvarová

Komise rozhodčích 
Michal Chmelař 
Martin Bartuška  
Matouš Tilšer 
 
Zástupce ČSML ve VV ČLU  
Roman Pokorný 
 
Zástupce ČSML v Revizní komisi ČLU  
Jan Přib

 
 
2.  Přehled účastníků a (průběžného*) pořadí mistrovských soutěží pořádaných ČSML v roce 2021 

Národní boxlakrosová liga NBLL 2021  

1. LCC Radotín  
2. LCC Wolves 
3. LC Pardubice  
4. SKL Jižní Město LC  
5. TJ Malešice  
6. Bats Bratislava 

*Jarní lakrosová série (JLS) 2021/22  

1. Brno Ravens 
2. SKL Jižní Město 
3. Ostrava Pittbuls 

 
Národní fieldlakrosová liga se kvůli nezájmu klubů 
neodehrála.

 

*Juniorská boxlakrosová liga JBLL 2021/22 

Kategorie U11 
1. LCC Ants 
2. Lakros Zbraslav 

Kategorie U13 
1. LCC Meerkats 
2. TJ Lakros Zbraslav 
3. Netopýři 

Kategorie U15 
1. TJ Sokol Zbraslav  
2. LCC Foxes 

 
Pod hlavičkou Lakros Zbraslav, resp. Netopýři hrají 
jednotliví hráči z klubů SKL Jižní Město, TJ Malešice, 
LC Pardubice, Sokol I. Smíchov, TJ Sokol Libuš. 
 
Juniorská fieldlakrosová liga se kvůli pandemii 
covidu-19 neodehrála.

http://www.lacrosse.cz/�
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3.  Přehled účastníků a pořadí mezinárodních akcí ELF a WL v roce 2021
 

Kvůli pandemické situace v roce 2021 neproběhly žádné mezinárodní akce ELF či WL. Plánované Mistrovství Evropy 
ve fieldlakrosu bylo odloženo na neurčito, Mistrovství světa ve fieldlakrosu U19 (U21) na termín 10.–20. července 
2022 a Mistrovství Evropy v boxlakrosu na 30. července až 6. června 2022.  
 

V době od 11. do 16. dubna 2022 proběhne ve Vratislavi kvalifikace na Mistrovství světa ve fieldlakrosu (2023, Los 
Angeles). 
 
4.  Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů a komisí ČSML 
 

4.1  Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSML za rok 2021 
 

Výkonný výbor ČSML se v roce 2021 sešel jednou a jednou jednal distančně. V průběhu roku kromě toho přijímal 
rozhodnutí per rollam. Zápisy ze zasedání, záznamy z hlasování a rozhodnutí VV jsou k dispozici na webových 
stránkách https://www.lacrosse.cz/prijata-rozhodnuti.  
 

Své cíle pro rok 2021 si VV stanovil takto: 
1. Zajistit pokračování a dohrání soutěží po odvolání opatření, včetně JBLL a JFLL 
2. Realizovat ukázkové hodiny lakrosu ve školách v celém Česku dle možností 
3. S ohledem na olympijské ambice lakrosu se zaměřit na boj proti dopingu a zvýšení četnosti dopingových 

kontrol při utkáních soutěží ČSML 
4. Vypracovat a uzavřít dohody o provedení práce s nejaktivnějšími rozhodčími (zdanění odměn) 

 
1. Zajištění pokračování a dohrání soutěží po odvolání opatření 
Průběh soutěží byl po značně dlouhou dobu limitován vládními restriktivními opatřeními. V prvé řadě se 
v lednu 2021 díky úsilí vedoucího soutěže podařilo dohrát NBLL 2020 ve formátu Final Four. NFLL byla 
odehrána formou tří víkendových turnajů v červnu 2021.  
 

Od září do prosince 2021 proběhl další ročník NBLL, což však díky termínové hustotě způsobilo neochotu, resp. 
nemožnost v adekvátních termínech odehrát plánovanou podzimní část ročníku NFLL 2021/2022. Rovněž se 
nepodařilo odehrát JFLL 2021 a vlastně ani přejít na nový model soutěži přijatý na mimořádné valné hromadě 
v roce 2020.  
 

Namísto NFLL tak na podzim 2021 proběhly alespoň dva víkendové turnaje minifieldové ligy JLS, s plánovaným 
pokračováním na jaře 2022. VV měl také šťastnou ruku při výběru vedoucího NBLL, vyhlásil a prosadil nulovou 
toleranci nejednotných dresů v soutěžích. 
 

Na začátku roku 2021 VV ČSML schválil přihlášku nového klubu, LC Benešov. 
 
2. Realizace ukázkových hodin lakrosu ve školách v celém Česku 
S ohledem na vládní opatření a omezení školní výuky byly realizovány dvě ukázkové hodiny, a to 
v severočeském Šluknově ve spolupráci s místní Střední lesnickou a odbornou školou Šluknov.  

 
3. Zaměření se na boj proti dopingu a zvýšení četnosti dopingových kontrol při utkáních soutěží ČSML 
V realizaci tohoto cíle nebyly především s ohledem na komplikace spojené s pandemií a jinými prioritami 
podniknuty žádné mimořádné kroky. 
 

4. Vypracovat a uzavřít dohody o provedení práce s nejaktivnějšími rozhodčími (zdanění odměn) 
V realizaci tohoto cíle se kromě rozdělení úkolů (viz bod 4.2 zápisu ze 4. schůze VV ČSML) a konzultací 
s účetním ČLU nikam nepokročilo. 

 
Cíle na rok 2021 se tedy zcela naplnit nepodařilo.  

http://www.lacrosse.cz/�
https://www.lacrosse.cz/prijata-rozhodnuti�
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Dlouhodobé cíle ve funkčním období 2019–2022 

1. Každý rok jeden nový klub  
2. Získat strategického partnera pro NBLL/NFLL  
3. Zajistit přípravu na všechny mezinárodní akce 
4. Vybudovat systém trenérského vzdělávání a klasifikace 
5. Získávání a proškolování nových rozhodčích 

 

Na plnění dlouhodobých cílů na období 2019–2022 výkonný výbor průběžně pracoval, viz předchozí body 
a předchozí výroční zprávy. Podařilo se např. zajistit realizaci školení trenérů, zvýšil se počet klubů, díky aktivitě 
nového vedoucího NBLL byly získány sponzorské příspěvky pro soutěž, poměrně dobře funguje spolupráce 
s komisí rozhodčích, minimálně co se týče boxlakrosových soutěží. 

 
Dlouhodobé cíle (2022–2025) 

Stanovení dlouhodobých cílů bude na novém výkonném výboru, případně valné hromadě. Obecně je třeba 
pokračovat v iniciativě „Každý rok jeden nový klub“, prosazovat NBLL jako vlajkovou loď ČSML, zasadit se 
o  obnovení NFLL, zaměřit se více na antidopingovou agendu, zajistit přípravu na všechny mezinárodní akce, 
prohloubit a udržovat systém trenérského vzdělávání a klasifikace, zaměřit se na získávání a proškolování 
nových rozhodčích, promyslet a případně uvést do života možnou profesionalizaci vedení ČSML. 
 

Cíle na rok 2022 
Stanovení cílů na rok 2022 by mělo být prvním krokem nového výkonného výboru. Obecně je třeba zajistit 
hladký administrativní přechod, nastavit plán rozvoje lakrosu v ČR ve spolupráci s ČLU a ČŽL, dokončit smluvní 
podchycení činnosti rozhodčích NBLL a NFLL a pokračovat v navázaných vztazích se školami, resp. rozvíjet 
vztahy další. 

 
Další 

V roce 2021 získal ČSML opětovně dotaci od magistrátu hl. m. Prahy ve výši 450 000 Kč a dále dotaci od ČLU na 
provoz ve výši 350 000 Kč a na reprezentaci ve výši 800 000 Kč (prostřednictvím Sekce ML). 

 
VV ČSML na návrh prezidenta ČSML schválil výplatu náhrad členům VV (prostřednictvím Sekce ML): 
• Petr Chmelař    8 000 Kč 
• Michaela Zvarová   6 000 Kč 
• Jan Přib    8 000 Kč 
• Jiří Tilšer    8 000 Kč 
• Tomáš Žipaj     6 000 Kč 

 
VV ČSML schválil výplatu odměn ve výši 10 000 Kč reprezentačním trenérům (prostřednictvím Sekce ML): 
• Emil Moravec, trenér seniorské reprezentace boxlakrosu 
• Lukáš Neužil, trenér seniorské reprezentace boxlakrosu 

 
 
 
Jan Přib a Petr Chmelař 
členové VV ČSML 
20. února 2022 
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4.2 Zpráva Registrační komise za rok 2021 
 
Přehled lakrosových klubů sdružených v ČSML, počty jejich členů k 31. 12. 2021 a počty hlasů na VH za rok 2021: 

Klub Celkem Nehráči  Nezapsaní 
junioři* 

Hráči 
celkem 

Z toho 
senioři 

Z toho 
junioři 

Počet hlasů  
na VH 

Brno Ravens LC 46 (44) 27 (9) 0 (0) 19 (35) 18 (34) 1 (1) 2 
SKL Jižní Město 223 (209) 152 (147) 16 (11) 55 (51) 33 (30) 22 (21) 6 
LSC Knights Červené Pečky 25 (25) 21 (12) 0 (0) 4 (13) 3 (12) 1 (1) 1 
LC Pardubice 116 (116) 88 (89) 0 (0) 28 (27) 22 (25) 6 (2) 3 
LCC Radotín 680 (647) 543 (537) 18 (0) 119 (110) 41 (41) 78 (69) 12 
LK Kroměříž 14 (14) 14 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
LC Old Dogs Plzeň 96 (96) 81 (70) 6 (0) 9 (26) 8 (16) 1 (10) 1 
TJ Malešice 206 (190) 138 (136) 22 (16) 46 (38) 22 (21) 24 (17) 5 
TJ Sokol Smíchov 40 (37) 19 (17) 17 (17) 4 (3) 1 (3) 3 (0) 1 
TJ Sokol Zbraslav 72 (63) 18 (18) 31 (26) 23 (19) 0 (0) 23 (19) 3 
LC Wild Boars Šumava 14 (14) 12 (5) 0 (0) 2 (9) 2 (9) 0 (0) 1 
LK Ostrava Pitbulls 27 (21) 11 (11) 0 (0) 16 (10) 14 (10) 2 (0) 2 
TJ Sokol Libuš 30 (2) 1 (1) 15 (1) 14 (0) 14 (0) 0 (0) 2 
Lions Lacrosse Prague 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
Lacrosse Club Benešov 5 4 4 0 0 0 0 
Celkem 1599 (1476) 1127 (1066) 129 (71) 339 (341) 164 (201) 175 (140) 39 
Čísla v závorkách jsou počty k 31. prosinci 2020 
 
Přehled výše a úhrad členských příspěvků za rok 2021: 

Klub                Datum úhrady 
Brno Ravens LC 9 177,- 16. února 
SKL Jižní Město 19 968,- 13. února 
LSC Knights Červené Pečky 1 671,- 10. února 
LC Pardubice 11 988,- 1. března 
LCC Radotín 32 761,- 4. února 
LK Kroměříž 14,- neuhrazeno 
LC Old Dogs Plzeň 4 237,- 22. února 
TJ Malešice 14 760,- 11. února 
TJ Sokol I. Smíchov 986,- 24. února* 
TJ Sokol Zbraslav 3 499,- 23. února 
LC Wild Boars 1 012,- neuhrazeno 
Ostrava Pitbulls 7 311,- neuhrazeno 
TJ Sokol Libuš 2 116,- 23. února 
Lions Lacrosse Prague 1,- neuhrazeno 
LC Benešov 5,- neuhrazeno 
Celkem 109 506,-  
*částečná úhrada 500 Kč 
 
 
Michaela Zvarová 
Registrační komise  
20. ledna 2022  

http://www.lacrosse.cz/�
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4.3 Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČSML za rok 2021 
 

V roce 2021 byla Valnou hromadou ČSML zvolena Kontrolní komise ve složení:  
• Václav Frank (předseda)  
• Karel Poupě  
• Michal Kompas  
 

Michal Kompas se však po svém zvolení do činnosti komise nijak nezapojil, neúčastní se schůzí či hlasování 
a nereaguje na podněty k aktivitě. 
 

Rok 2021  
Kontrolní komise ČSML v uplynulém období neobdržela žádný podnět k provedení kontroly. Průběžně byla 
seznamována s rozhodnutími Výkonného výboru a neshledala důvod kontrolu provádět.  
 

Plán na rok 2022  
Kontrolní komise se tento rok plánuje zaměřit na kontrolu financování mezinárodních turnajů a prostředků 
vynaložených na rozvoj lakrosu. Dále bude aktivně reagovat na podněty a doporučení VH či VV ČSML. 
 
Václav Frank 
předseda Kontrolní komise 
14. února 2022  
 
4.4 Zpráva o činnosti Disciplinární komise ČSML za rok 2021 
 

V roce 2021 byla Valnou hromadou ČSML zvolena Disciplinární komise ve složení: 
• Václav Frank (předseda)  
• Karel Poupě  
• Michal Kompas  
 

Michal Kompas se však po svém zvolení do činnosti komise nijak nezapojil, neúčastní se schůzí či hlasování 
a nereaguje na podněty k aktivitě. 
 

Rok 2021 
Činnost Disciplinární komise v roce 2021 byla výrazně ovlivněna koronavirovou epidemií, která poznamenala 
lakrosové soutěže.  
 

V podzimní části Jarní lakrosové série 2021/22 nebyl udělen žádný osobní trest a nebyl podán žádný podnět 
k Disciplinární komisi.  
 

V ročníku NFLL 2021 nebyl udělen žádný osobní trest a nebyl podán žádný podnět k disciplinární komisi.  
 

V ročníku NBLL 2021 byly uděleny tři osobní tresty do konce utkání, které nebyly, po konzultaci s rozhodčími, 
podány Disciplinární komisi k přezkoumání. V ročníku nebyl udělen žádný trest ve hře. Žádný hráč se nedopustil 
osobního trestu vícekrát.  
 
Plán na rok 2022  
Pro soutěže v ročníku 2022 je cílem Disciplinární komise užší spolupráce s rozhodčími a Komisí rozhodčích. 
Výsledkem by měla být metodika postupu při udělení osobního trestu nebo trestu ve hře. 
 
Václav Frank 
předseda Disciplinární komise 
14. února 2022  
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4.5 Zpráva o činnosti Komise rozhodčích za rok 2021 
 
Rok 2021 byl opět velmi silně negativně ovlivněn pandemií čínské chřipky. Přesto se hrály obě soutěže 
NFLL2020/2021 i NBLL 2021.  
 
Z NFLL 2020/2021 se odehrálo v roce 2021 pouze 9 zápasů. Při každém ze zápasů byl problém se zajištěním 
rozhodčích, většinou se podařilo sehnat maximálně jednoho rozhodčího. Zápasy se podařilo odpískat pouze za 
velké pomoci zúčastněných týmů a rozhodčích Vojtěcha Schaffnera, Martina Bartušky, Matouše Tilšera a Milana 
Černíka. 
 
NBLL 2021 byla odehrána ve zkrácené podobě mezi 8. zářím 2021 a 5. prosincem 2021. Situace s rozhodčími byla 
výrazně příznivější oproti NFLL.  
 
Do zápasů NBLL se zapojilo celkem 11 rozhodčích.  
Nejnižší počet odpískaných zápasů: 1 
Nejvyšší počet odpískaných zápasů:  16 
Medián/průměr počtu odp. zápasů: 9 / 8,9 
 
Přes poměrně velký rozptyl bylo do pískání zapojeno mnohem více rozhodčích s vyšším počtem odpískaných zápasů 
než v případě NFLL. 
 
Mimo hlavní soutěže a Frank Menschner Cup se v podstatě nic neodehrálo a i činnost komise rozhodčích byla 
poměrně silně paralyzována.  
 
V roce 2022 se KR rozhodčích zaměří zejména na: 

• obnovu činnosti po covidové pandemii, 
• rozšíření kádru zejména fieldlakrosových rozhodčí, 
• zajištění rozhodčích pro národní soutěže, zejména NBLL, NFLL, JBLL, JFLL a JLS, 
• zajištění rozhodčích a podporu organizátorům pro MAH, FMC, eBOX, Prague Cup, 
• zajištění účasti českých rozhodčích na akcích organizovaných WL a ELF: 

o 11.–16. 4.  Kvalifikace MSf (Wroclav, PL) 
o 30. 7. – 6. 8.  MEb (Hannover, DE) 
o 10. –20. 8. MS f U21 (Limerick, IRL) 

 
 
Michal Chmelař 
předseda Komise rozhodčích 
14. února 2022 
 
 
  

http://www.lacrosse.cz/�
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4.6 Zpráva Grantové komise za rok 2021 
 

A.  V roce 2021 získal ČSML tyto granty/dotace: 
- grant hl. m. Prahy ve výši 540 000 Kč 
- dotaci ČLU na provoz ve výši 350 000 Kč (prostřednictvím Sekce ML) 
- dotaci ČLU na reprezentaci ve výši 800 000 Kč (prostřednictvím Sekce ML) 
 

B.  V roce 2021 ČSML rozdělil resp. přidělil tyto granty, dotace a příspěvky: 
 

Grant hl. m. Prahy 540 000 Kč 
Příjemce Částka Kč Datum vyplacení 
LCC Radotín 200 000,- 25. června 2021 
TJ Malešice 80 000,- 17. června 2021 
TJ Sokol Zbraslav 80 000,- 17. června 2021 
SKL Jižní Město 105 000,- 17. června 2021 
Sokol I. Smíchov 30 000,- 27. června 2021 
TJ Sokol Libuš 45 000,- 25. června 2021 
Celkem 540 000,-  

 
Granty z Fondu rozvoje 
Příjemce Přislíbená částka Kč Čerpaná částka Kč Účel 
Brno Ravens 25 000,- 25 222,69 vybavení 
Ostrava Pitbulls 20 000,- 20 326,45 vybavení, nájemné 
LCC Radotín 10 000,- 0,00 -- 
SKL Jižní Město 10 000,- 0,00 -- 
TJ Malešice 20 000,- 20 000,00 vybavení 
TJ Sokol Zbraslav 22 000,- 19 400,00 vybavení, nájemné  
TJ Sokol Libuš 35 000,- 35 000,00 vybavení 
Celkem 142 000,00 119 949,14  

 
Příspěvky z programu Zámoří 
Příjemce Částka Kč Datum vyplacení Účel 
-  - - 
Celkem 0,-   

 
Příspěvky z programu Patron 
Příjemce Částka Kč Číslo a datum 

vyplacení 
Účel 

- - - - 
Celkem 0,-   
 

Podrobné informace, včetně žádostí, kritérií a podmínek, jsou na požádání k nahlédnutí u předsedy Grantové 
komise, případně je naleznete na webové stránce Grantové komise. 
 
 
Jan Přib 
předseda Grantové komise 
15. února 2022  

http://www.lacrosse.cz/�
https://www.lacrosse.cz/csml-gk�
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4.7 Zpráva o činnosti trenérského úseku ČSML 
 
Činnost toho úseku je zajišťována komisí pro vzdělávání trenérů na úrovni ČLU, jejímiž členy jsou: 
• Anna Votrubcová 
• Barbara Bažantová  
• Jakub Nováček  
 
V roce 2021 neproběhlo žádné školení ani aktivita pro trenéry především z důvodu pandemie covidu-19. 
 
Plán na rok 2022 
• Budou uspořádána dvě školení pro trenéry licence C a D (15.–16. ledna a 12.–13. února). Školení bude 

obsahovat obecnou část organizovanou Vyšší odbornou školou České unie sportu v tomto rozsahu: 
2 hod. pedagogika 
2 hod. psychologie 
4 hod. teorie a didaktika sportovního tréninku 
2 hod. první pomoc 
2 hod. regenerace 
 
Přednášky specializace zajistí trenéři lakrosu licence A a B na tato témata: 
Anna Votrubcová – rozvoj klubů 
Barbara Bažantová – sestavení tréninkové jednotky a základní lakrosové dovednosti 
Kuba Nováček – rozvoj pohybových schopností u žactva a dorostu - teorie a praxe 
Adéla Blahovcová –  kondiční příprava 
Simona Baráková – průpravné hry 
Iveta Drbohlavová –  chování trenéra 
Tereza Bartušková – strečink, pohyblivost, kompenzace 
Jiří Mikulka – analýza herního výkonu ve fieldlakrosovém zápase se zaměřením na výkon při překročení 
anaerobního prahu 

 
• Další školení je naplánován na přelom měsíců srpna a září, buď ve spolupráci opět s VOŠ ČUS, či aktuálně 

poptáváme možnost školení na FTVS UK. 
 
• Během roku 2022 jsou dále v plánu workshopy – praktické ukázky na témata zvolená přednášejícími, ne nutně 

pouze licencovanými trenéry. Seznam workshopů s termíny a přihlašovacím systémem bude brzy zveřejněn na 
webu a poslán do klubů. 

 
• Trenérské tipy a informace komunikujeme v uzavřené FB skupině Trenéři lakrosu. 
 
• Byl přepracován systém udělování licencí, viz dále. Všichni trenéři s licencí budou zveřejněni na webu 

lacrosse.cz. Apelujeme na osoby zodpovědné za vyúčtovávání dotací na MHMP, aby kontrolovali, zda jsou 
opravdu vypláceni trenéři s licencí. 

 
 

  

http://www.lacrosse.cz/�
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Systém trenérských licencí ČLU 
Každý nově příchozí trenér (bez VŠ sport. vzdělání) musí projít školením od VOŠ ČUS a specializací od ČLU (20 
hod). Následně musí absolvovat kurz první pomoci a workshopy od ČLU (2x2 hod.). K udržení licence je nutná 
účast 2x ročně na workshopech (2 hod.).  
 
Odměny z dotací by měli dostávat pouze trenéři s platnou licencí od ČLU.  
 
Vstupní školení ČLU a VOŠ ČUS se bude konat 2x ročně (srpen/září, leden/únor). Workshopy se budou konat 
v průběhu celého roku (vypsány budou vždy začátkem roku). 

 
LICENCE D 

• Opravňuje vést tým žáků (do 15 let) a juniorů (do 19 let) 
• Není nutná praxe 
• Absolvování akreditovaného vstupního školení pod hlavičkou ČLU (obecná a odborná část) –

jednorázově (20 hod.) 
• Absolvování ČLU workshopu 2x ročně (2x 2 hod.) 
• Kurz první pomoci (platnost 2 roky) 

 
LICENCE C 

• Opravňuje vést tým žáků a juniorů (do 19 let), asistovat u seniorských týmů 
• Praxe min. 2 roky 
• Absolvování akreditovaného vstupního školení pod hlavičkou ČLU (obecná a odborná část) –

jednorázově (20 hod.) 
• Absolvování ČLU workshopu 2x ročně (2x 2 hod.) 
• Kurz první pomoci (platnost 2 roky) 

 
LICENCE B 

• Opravňuje vést žákovské, juniorské (do 19 let) a seniorské týmy a asistovat/ vést reprezentaci (praxe 
nejméně 3 roky) 

• Absolvování akreditovaného vstupního školení pod hlavičkou ČLU (obecná a odborná část) – 
jednorázově (20 hod.) 

• Absolvování akreditovaného kurzu Sportovní příprava dětí na FTVS (14 hod.) - jednorázově 
• Absolvování ČLU workshopu o rozvoji pohybových schopností (8 hod.) - jednorázově 
• Kurz první pomoci (platnost 2 roky) 
• Absolvování ČLU workshopu 2x ročně (2x 2 hod.) 
• Přednášení pro všechny licence 2 x ročně (není podmínkou) 
• V případě nedostatečného sportovního vzdělání (VOŠ, VŠ) rozhoduje o udělení licence délka praxe 

a splnění podmínek viz výše 
 

LICENCE A 
• Opravňuje vést žákovské, juniorské (do 19 let) a seniorské týmy a reprezentace 
• Vystudovaná VŠ v oblasti sportu a tělovýchovy nebo kurz trenér třídy A a B (FTVS) + 4 roky praxe jako 

B (ČŽL) nebo 
• VOŠ v oblasti sportu a tělovýchovy + 4 roky praxe jako B (ČŽL) 
• Přednášení a aktivní organizace ČLU workshopu pro všechny licence min 2x ročně (2 hod.) 
• Kurz první pomoci (platnost 2 roky) 

 

Pozn.: Udělování licencí je individuální a na posouzení komise. 
 

Anna Votrubcová 
vedoucí trenérského úseku ČSML 
2. února 2022   

http://www.lacrosse.cz/�
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5. Přehled hospodaření ČSML v roce 2021 
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AKTIVA     
ČSML     

21101 PKL1 pokladna ČSML provozní 833,00 
22101 B1 bankovní účet ČSML Fio provozní 2801205689/2010 712 304,58 
22152 bankovní účet USD 60 214,89 
22153 účet PayPal 818,84 
31100 pohledávky za odběrateli 10 000,00 
31410 přijaté zálohové faktury 13 933,62 

Celkem  798 104,93 
   MS     

21102 PKL2 pokladna WILC 9 384,00 
22102 B2 bankovní účet WILC 1462112001/5500 503,41 
22103 B3 bankovní účet Fio repre field 2800506762/2010 48 942,32 

Celkem  58 829,73 
Celkem   856 934,66 
   PASIVA     

32400 přijaté zálohy 25 000,00 
90100 vlastní jmění 729 409,51 
96300 účet hospodářského výsledku 102 525,15 

Celkem   856 934,66 

 
 

ZÁVAZKY   
ČSML     

  0,00 
Celkem  0,00 
   MS     

32400 přijaté zálohy 25 000,00 
Celkem  25 000,00 
   Celkem   25 000,00 
   POHLEDÁVKY  
ČSML     

31100 FV27: SK Lacrosse Jižní Město, startovné JLS 5 000,00 
31100 FV28: Brno Ravens, startovné JLS 5 000,00 

Celkem  10 000,00 
   MS     

31430 FPX 1: ubytování kvalifikace, Polsko 13 933,62 
Celkem  13 933,62 
   Celkem   23 933,62 

  

http://www.lacrosse.cz/�
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Plnění rozpočtu v roce 2021 
Příjmy   Rozpočet Plnění 
1. Členské příspěvky    122 000,00  122 635,00 
2. Startovné (NFLL+JBLL+JFLL+FLC)  88 000,00  111 000,00 
3. Dotace ČLU    1 500 000,00  1 150 000,00 
4. Dotace MHMP    350 000,00  540 000,00 
5. Sponzoring    20 000,00  0,00 
6. Jiné příjmy    20 000,00  25 729,50 
7. Spoluúčast hráčů MEf    40 000,00   0,00 
 Celkem     2 140 000,00  1 923 635,00 
       
 Výdaje Položky Rozpočet Plnění 

1 Soutěže          
1.1.   NBLL  112 000,00  183 012,50 

1.1.1.       rozhodčí+zapisovatelé 100 000,00   66 535,00*  
1.1.2.       finále 12 000,00   73 477,50  
1.1.3.       odměna ved. ligy 0,00   13 000,00  

1.2.   NFLL  65 000,00  11 809,00 
1.2.1.      rozhodčí 50 000,00   6 809,00  
1.2.2.      finále 10 000,00   0,00  
1.2.3.      odměna ved. ligy 5 000,00   5 000,00  

1.3.   JLL  197 000,00  84 440,00 
1.3.1.      pořádání turnajů 180 000,00   76 440,00  
1.3.2.      odměna ved. ligy 7 000,00   8 000,00  
1.3.3.      ceny 10 000,00   0,00  

1.4.   JLS  22 000,00  6 940,00 
1.4.1.     rozhodčí 15 000,00   6 940,00  
1.4.2.     ceny 4 000,00   0,00  
1.4.3.     odměna ved. ligy 3 000,00   0,00  

2 Publicita celkem   160 000,00  223 889,00 
2.1.      web 20 000,00   0,00  
2.2.      média 120 000,00   223 889,00  
2.3.      propagace 20 000,00   0,00  

3 Rozhodčí celkem   29 000,00  18 000,00 
3.1.      cestovné zahraničí 15 000,00   0,00  
3.2.      výstroj, vybavení 5 000,00   8 000,00  
3.3.     odměna KR 9 000,00   10 000,00  

4 Vzdělávání celkem   42 000,00  0,00 
4.1     školení trenérů 30 000,00   0,00  
4.2     školení rozhodčích 12 000,00   0,00  

5 Administrativa celkem   44 000,00  64 039,90 
5.1     vedení účetnictví 8 000,00   8 000,00  
5.2     náhrady VV 25 000,00   36 000,00  
5.3     kanc. potřeby 1 000,00   39,90  
5.4     odměna tren. repre 10 000,00   20 000,00  

6 Zdravotní péče     60 000,00  60 000,00 
7 Rozvoj celkem   605 000,00  750 001,65 

7.1     Zámoří 20 000,00  0,00  
7.2     Patroni 5 000,00  0,00  
7.3     Fond rozvoje ČSML 160 000,00  119 949,14  
7.4     dětské kempy apod. 10 000,00  0,00  
7.5     dotace klubům MHMP 350 000,00  540 000,00  
7.6    nákup materiálu, ost. 30 000,00  90 052,51  
7.7    dotace Ken Gallucio 15 000,00  0,00  
7.8     turnaj PC Junior 15 000,00  0,00  

8 Příspěvky ČLU celkem   120 000,00  373 000,60 
9 Akce reprezentace celkem   540 000,00  291 981,58 

9.1    MEb 20 000,00  15 000,00  
9.2    Polsko jun+sen 470 000,00  276 981,58  
9.3    MSfu20 50 000,00  0,00  

10 Rezerva     20 000,00  0,00 
  Celkem     2 016 000,00  1 775 132,65 
  Přebytek (+)/schodek (-)     124 000,00  148 502,35 

*Bez původně chybně uhrazené a vrácené částky 21 700, která byla následně uhrazena v roce 2022.  
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6.  Rozpočet na rok 2022 

Příjmy     Rozpočet 
1. Členské příspěvky    109 506,00 
2. Startovné (NFLL+JBLL+JFLL+FLC)    183 000,00 
3. Dotace ČLU    1 750 000,00 
4. Dotace MHMP    450 000,00 
5. Sponzoring    150 000,00 
6. Jiné příjmy    10 000,00 
7. Spoluúčast hráčů repre akcí    252 000,00 
 Celkem     2 904 506,00 
     Výdaje Položky Rozpočet 

1 Soutěže       
1.1.   NBLL  298 000,00 

1.1.1.       rozhodčí a zapisovatelé 140 000,00   
1.1.2.      provoz 150 000,00   
1.1.3.       odměna ved. ligy 8 000,00   

1.2.   NFLL  30 000,00 
1.2.1.      rozhodčí 0,00   
1.2.2.      finále 0,00   
1.2.3.      odměna ved. ligy 0,00   

1.3.   JLL  162 000,00 
1.3.1.      pořádání turnajů 140 000,00   
1.3.2.      odměna ved. ligy 7 000,00   
1.3.3.      ceny 15 000,00   

1.4.   JLS  22 000,00 
1.4.1.     rozhodčí 15 000,00   
1.4.2.     ceny 4 000,00   
1.4.3.     odměna ved. ligy 3 000,00   

2 Publicita celkem   200 000,00 
2.1.      propagace 200 000,00   

3 Rozhodčí celkem   62 000,00 
3.1.      cestovné zahraničí 40 000,00   
3.2.      výstroj, vybavení atd. 10 000,00   
3.3.     odměna KR 12 000,00   

4 Vzdělávání celkem   38 000,00 
4.1     vzdělávání trenérů 28 000,00   
4.2     školení rozhodčích 10 000,00   

5 Administrativa celkem   34 000,00 
5.1     vedení účetnictví 8 000,00   
5.2     náhrady VV 25 000,00   
5.3     kanc. potřeby 1 000,00   
5.4     odměna trenérům repre 0,00   

6 Zdravotní péče     60 000,00 
7 Rozvoj celkem   827 000,00 

7.1     Zámoří 40 000,00  
7.2     Patroni 5 000,00  
7.3     Fond rozvoje ČSML 130 000,00  
7.4     dětské kempy apod. 10 000,00  
7.5     dotace klubům MHMP 450 000,00  
7.6    nákup materiálu, ostatní 30 000,00  
7.7    dotace Ken Gallucio 12 000,00  
7.8     rozvojové akce 150 000,00  

8 Příspěvky ČLU celkem   100 000,00 
9 Akce reprezentace celkem   1 340 000,00 

9.1    MEb 890 000,00  
9.2    Kvalifikace MSf 450 000,00  
9.3    MSfu20 0,00  

10 Rezerva     0,00 
  Celkem     3 173 000,00 
  Přebytek (+)/schodek (-)     -268 494,00 

http://www.lacrosse.cz/�
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Závěrečná zpráva o NBLL 2021 

 
 
NBLL 2021 byla s ohledem na pandemickou situaci odehrána ve zkrácené formě v počtu šesti týmů (LC Custodes, 
LCC Wolves, SK Lacrosse Jižní Město, LC Pardubice, TJ Malešice, Bratislava Bats) v měsících září, říjen, listopad. 
Soutěž zakončilo první prosincový víkend play-off ve formátu Final 4, odehrané v radotínské aréně a prezentované 
jako „winter classics.“ Za spoluorganizaci Final 4 patří LCC Radotín díky. 
   
Cílem organizace celé soutěže bylo po vleklých přerušeních znovu probudit angažovanost hráčů, zájem lakrosové 
veřejnosti a pozornost veřejnosti nelakrosové. K tomu měly pomoci novým způsobem uchopené nástroje 
komunikace: sociální sítě, web lacrosse.cz a tištěná a audiovizuální média. 
 
Přímým přenosem přes oficiální YouTube kanál bylo odvysíláno 9 zápasů základní části a kompletní Final 4. Oficiální 
profily na sociálních sítích zaznamenaly více než dvojnásobný nárůst sledovanosti a ještě větší nárůst dosahu. Byly 
zde pravidelně zveřejňovány pozvánky na zápasy, rozhovory s hráči a výsledky. Na webu lacrosse.cz byla po každém 
zápase k dispozici krátká reportáž, po Final 4 pak obsáhlé shrnutí. Nově založený YouTube kanál NBLL_CZ má 
k 1. březnu necelých 200 odběratelů a nejsledovanější utkání, semifinále LC Pardubice – LCC Wolves, více než 1100 
shlédnutí. Informace o závěru ligy se pak podařilo zveřejnit v široce známých internetových i tištěných periodikách.  
 
Je důležité, že se pro ročník 2021 podařilo uzavřít spolupráci s komerčními partnery.  
 
Po sportovně-organizační stránce je třeba vyzdvihnout práci komise rozhodčích, zejména Martina Bartušky. Díky 
této práci a důslednosti jednotlivých rozhodčích se podařilo, že na všech utkáních byli minimálně dva rozhodčí, 
převážně však tři. 
 
Pro celý ročník byla zásadní administrativní a finanční podpora ČSML.  
 
Výsledkově ligu ovládli LC Custodes, kteří neztratili ani bod. Druzí skončili LCC Wolves s velmi nízkým věkovým 
průměrem, plni budoucích lakrosových nadějí, třetí SK Lacrosse Jižní Město, čtvrté LC Pardubice (druhé po základní 
části), páté TJ Malešice a šestí Bratislava Bats. Atraktivním aspektem byl souboj o Final 4 do poslední chvíle mezi 
LCC Wolves, SKL Jižní Mešto a TJ Malešice.   
 
Subjektivně zaujali LC Pardubice složené jak z odchovanců, tak hráčů z Polska, kteří jsou pro českou ligu nesporným 
přínosem, a dále z do boxu nově pronikajících hráčů z Brna, kteří se ukázali být nespornými posilami. Z postupného 
začleňování hráčů, jako právě jmenovaných brněnských, může liga do budoucna těžit. Potěšující byl herní projev 
několika juniorských hráčů v barvách Malešic, stejně jako opětovné působení Bratislavy v NBLL.  
        
Byla odehrána všechna utkání – žádné nebylo kontumováno. 
 
Cíle vedení ligy pro další ročník jsou:  

− rozšíření počtu týmů,  
− navázání spolupráce s novými partnery a vzájemná prezentace,  
− zatraktivnění přímých přenosů a servisu na sociálních sítích a webu,  
− vzbuzení většího zájmu české i zahraniční veřejnosti a médií.  

 
Adam Šerpán 
vedoucí NBLL 
1. března 2022 

http://www.lacrosse.cz/�
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Závěrečná zpráva o NFLL 2020/2021 

 
I. Soutěž, systém, rozpis a výsledky 
Hrací formát NFLL byl značně narušen epidemií covidu-19. Původní hrací scénář, rozdělující ligový ročník na dvě 
části, a to podzimní a jarní, musel být v důsledku vládních omezení zcela změněn. V souvislosti s vládními 
opatřeními došlo k přerušení soutěže a jejímu opětovného zahájení s odstupem cca 9 měsíců, v jiném formátu 
a nižším počtu účastníků. Z původního počtu čtyř soutěžních týmů SKL Jižní Město, LCC Wolves, Brno Ravens 
a Vienna Monarchs odpadl poslední jmenovaný, a to z důvodu protiepidemických a souvisejících cestovních 
omezení. S ohledem na skutečnost, že odstoupení jednoho z týmů v průběhu soutěže zcela narušilo její formát, kdy 
měl každý tým odehraný jiný počet zápasů s jinými mužstvy, některé většinu právě s odstoupivším rakouským 
týmem, bylo rozhodnuto o anulování dosavadních výsledků a po uvolnění vládních opatření o improvizovaném 
odehrání soutěže od začátku.  
 
Resetovaný ročník tedy odehrály tři zbylé týmy (SKL Jižní Město, LCC Wolves, Brno Ravens) ve formátu třikrát každý 
s každým. Kalendář soutěže byl opětovně rozdělen na tzv. hrací víkendy, celkem tedy ligový ročník sestával 
z 9 utkání, kdy každý z týmů pořádal jeden turnajový víkend.  
 
Fenoménem letošní sezony byla obecná lenost, pozorovaná po uvolnění protiepidemických omezení. Týmy se 
obecně potýkají s nedostatkem hráčů, což přerušení kontinuity soutěže a omezení možnosti společných tréninků 
jen podtrhlo. Až do poslední chvíle nebylo jasné, zda budou mít týmy dostatek hráčů pro odehrání dohrávky sezony. 
To ostatně bylo i důvodem kontumace jednoho ze zápasů (utkání LCC Wolves – Brno Ravens bylo kontumováno ve 
prospěch domácích). 
 
Celkově vzato lze po koronavirové pauze konstatovat, že se kluby vracejí k předepidemickému fungování spíše 
volnějším tempem. 
 
II. Administrativa a zápisy 
Výsledkový servis byl tak jako v předchozích ročnících zajišťován systémem PointBench na webových stránkách 
lacrosse.cz. Administrativa a zapisování však byly na tristní úrovni, když týmy na zápisy zápisů v podstatě 
rezignovaly, neboť vůbec zjevně bojovaly především s tím se k utkání dostavit v dostatečném počtu hráčů. 
 
Stejně jako v minulých ročnících se s nevolí/nechutí klubů setkala možnost připravit reportáž z utkání, která by 
mohla být následně vyvěšena na web lacrosse.cz, když příprava takovéhoto článku by byla finančně honorována 
částkou 100,- Kč. Článek nebyl vyhotoven žádný. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dlouhodobý setrvalý stav, 
jsem toho názoru, že by měla povinnost informování o utkání, resp. přípravy reportáže ležet na jiných bedrech než 
na hrajících týmech, které toho nejsou zjevně schopny, tj. nastavený model se ukázal jako naprosto neúčinný. Jako 
východisko vidím v nalezení externího zpravodaje, který by byl za vyhotovení reportáže honorován.   
 
Mužstva obdržela včas všechny informace o NFLL (rozpis, propozice atd.), navíc vše bylo zpřístupněno na webu 
lacrosse.cz, byť oba dokumenty musely v průběhu času s ohledem na objektivní výše popisované okolnosti doznat 
značných změn. Odevzdání soupisek a vedení zápisů se opět neobešlo bez problémů, nicméně celkově uvedené 
proběhlo relativně uspokojivě. 
 
III. Rozhodčí 
Personální zajištění rozhodčích bylo jedním slovem katastrofické. Počet účastníků resetované soutěže a geografické 
umístění jednotlivých týmů, jakož především obecná nechuť vyvíjet po 9měsíční pauze jakoukoliv aktivitu způsobily, 
že na několika utkání nebyl přítomen žádný kvalifikovaný delegovaný rozhodčí, zbývající zápasy proběhly za 
přítomnosti nižšího než předepsaného počtu sudí. 
 
 

http://www.lacrosse.cz/�
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IV. Návrhy na zlepšení 
NFLL tlačí hned několik problémů: nízký počet kubů, tj. i nízký počet zápasů, nedostatečná transparentnost 
a důvěryhodnost soutěže v důsledku změn, které byly prováděny v průběhu soutěže a v neposlední řadě malý 
zájem a iniciativa ze strany klubů. Jedná se o dlouhodobé problémy, které se táhnou s fungováním soutěže již 
několik let a které vyžadují zásadnější systémové zásahy. 
 
Z letošní sezony lze mít ještě jeden poznatek, a to co do kontumace výsledků. Při nižším počtu účastníků se jeví jako 
vhodnější postup dle čl. 18.2 soutěžního řádu, tj. udělení neprovinivšímu se týmu 3 bodů, a to namísto 1 bodu 
a kontumačního výsledku dle propozic soutěže. 
 
Pokud jde o krátkodobé reálné návrhy (cíle) na zlepšení fungování soutěže, tyto jsou z mé strany následující: 
1. Nabitější harmonogram hracích víkendů ve formátu alespoň: 1 – 1 – 0 – 0 - 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 1  
2. Dřívější úhrada poplatku za účast v soutěži, snižující motivaci a možnost odstoupení 
3. Zvýšení pokuty za nedodání zápisu o utkání 
4. Nalezení vhodného kandidáta na pozici reportéra, který by nezávisle připravoval a zpracovával články pro 

umístění na web lacrosse.cz a ideálně též na samostatné stránce soutěže www.nfll.cz, případně zvýšení 
odměny za dodání fotografií a reportáže  

5.  Zajištění přenosu finále/superfinále do ČT/YouTube 
 
 
Jan Přib 
vedoucí NFLL  
26. července 2021 

http://www.lacrosse.cz/�
http://www.nfll.cz/�
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Závěrečná zpráva o JBLL 2020/2021 

 
Juniorská boxlakrosová liga (JBLL) je soutěž pro chlapce a dívky ve věku od 6 do 17 (resp. 18) let. Soutěž vede, 
organizuje a koordinuje Antonín Gottwald za spolupráce zástupců klubů. ČSML hradí medaile pro vítěze 
jednotlivých kategorií JBLL, odměny pro nejlepší hráče a náklady na jednotlivé turnaje (odměny rozhodčím, 
zapisovatelům, časoměřičům, pronájmy sportovišť), přičemž kluby se na nákladech podílejí startovným 4000 Kč za 
první tým v soutěži, 2000 Kč za další. 
 
Ze zápasů se vedou statistiky v systému PointBench jako v seniorské soutěži: 
U11 – https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u27 
U13 – https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u28 
U15 – https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u29 
U18 – https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u30 
 
• Požadavek svazu, aby se zápisy vedly on-line, resp. se objevily na internetu (PoinBench) do tří dnů, byl opět 

splněn. Stejně tak publikování článků na webu lacrosse.cz po každém odehraném turnaji. 
• Registrační průkazy i nadále nejsou, je tu ale databáze všech hráčů, kde lze zkontrolovat data narození. 
• Propozice jsou dále zpřesňovány (viz níže str. 2–3). 
• Letos se poněkud zlepšil tradiční nedostatek JBLL přimět školené rozhodčí, aby pomohli s řízením zápasů. Díky 

zaslouží hlavně Matouš Tilšer, Vojtěch Schaffner, Radek Košťál, Martin Bartuška či Tomáš Rod.  
• Sezóna 2020/2021 se měla hrát systémem podzim – kvůli epidemii covidu-19 se ale odehrály jen tři turnaje. 

Dva v září a poslední v dubnu. Pořadatelem je vždy domácí klub, tj. dodává rozhodčí, zapisovatele 
a časoměřiče. 

• Způsob bodování zůstal zachován stejný jako loni – viz Propozice. 
• Odehráno tak bylo celkem jen 18 zápasů. Ročníku 2020/2021 se účastnily čtyři kluby (LCC Radotín, Old Dogs 

Plzeň, SK Lacrosse Jižní Město, Lakros Zbraslav). Vypsány byly kategorie U11, U13, U15 a U18. Dohromady 
nastoupilo 140 hráčů. 

• Po dohodě klubů nebyli vyhlášeni mistři kvůli malému množství odehraných zápasů. 
• Pro příští sezónu je tu příslib, že v U11 už konečně bude mít LCC soupeře – Zbraslav + Malešice – a v U13 se 

objeví tým pod hlavičkou Jižního Města. Naopak to vypadá, že před několika lety úspěšná Plzeň do JBLL týmy 
vůbec nepostaví. 

 
Antonín Gottwald 
vedoucí JBLL 
9. října 2021 

http://www.lacrosse.cz/�
https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u27�
https://www.lacrosse.cz/vysledky-kategorie-u28�
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Zprávy o přípravě reprezentačních týmů 

 
Fieldlakros – junioři 
Snažíme se stabilizovat kádr. Ten nyní trénuje spolu se seniory 1x týdně. Koncem března 2022 bychom měli odehrát 
v Praze turnaj s pár týmy, dále bude probíhat příprava a snad proběhne Prague Cup. 
Finance jsou řešeny po samostatné ose. 
 
V roce 2021 byla činnost ochromena. Několik tréninků proběhlo zjara a pár před koncem roku. Od ledna už 
trénujeme v uvedené formě. 
 
Aleš Oulehla 
manažer fieldlakrosové juniorské reprezentace 
14. února 2022 
 
 
Boxlakros  – senioři 
V průběhu roku 2021 trenéři boxlakrosové reprezentace sestavili širší výběr reprezentačního celku, který má cca 
40 hráčů. Proběhla dvě setkání širší reprezentace, při kterých se odehrály tréninkové zápasy. 
 
Plán na rok 2022 
V součinnosti s ostatními lakrosovými sekcemi byl stanoven tréninkový plán, přičemž se rozhodlo, že do fieldové 
kvalifikace (11. – 16. 4. 2022) má prioritu fieldlakros, poté bude prioritizován boxlakros.  
 
Boxová reprezentace se zúčastní Germany Lacrosse Convention 2022, soutěže eBox a v plánu je i letní soustředění 
před samotným mistrovstvím.  
 
Klára Dvořáková 
asistentka manažera boxlakrosové reprezentace 
13. února 2022 
 
 
Fieldlakros – senioři 
Příprava na evropskou kvalifikaci, která je naplánovaná na duben 2022, probíhá dobře. Myslím si, že hlavní příčinou 
úspěchu nejsou moje trenérské schopnosti, nýbrž spíš moje „neokoukanost“. Mám pocit, že se po pandemii 
obnovuje zájem hráčů.  
 
Tréninky, do nichž se zapojují hráči ze všech klubů, jsou intenzivní. Finální nominace si – zejména na některých 
pozicích – vyžádá těžké rozhodování. Naštěstí nás ještě čekají přátelská utkání se Slovenskem, Rakouskem 
a Nizozemskem a i utkání v rámci týmu hráče dobře prověřují.  
 
Věřím v sílu týmu a jsem přesvědčený, že z Polska přijedeme bez porážky. Rád bych věnoval celému projektu více 
úsilí a času, ale bohužel jako dobrovolník se musím starat také o své účty. 
 
Brian Witmer 
trenér fieldlakrosové reprezentace 
14. února 2022 
 
 

http://www.lacrosse.cz/�
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