
 
  

Zpráva o činnosti ČRA v letech 20010-12  
 
V tomto období pokračoval VV ČRA v organizaci soutěží a akcí naplánovaných v předchozím 

období – tj. ricochet tour 209/10, 1011, 11/12, turnaje MR jednotlivců i družstev, Mistrovství republiky 
veteránů, turnaj juniorů aj. Průměrně bylo v každé sezóně vypsáno 37 turnajů, z nichž byly např. 
v poslední sezóně pro malou účast zrušeny tři tj. všechny turnaje žen a dva mužské turnaje – jeden na 
Palmovce v květnu a jeden v Trutnově - pro poruchu elektroniky. 

 
ZHODNOCENÍ NĚKTERÝCH ZMĚN  

Zrušila se kategorie turnajů C – ze dvou důvodů - jednak úroveň B-turnajů natolik klesla, že 
každý hráč se už vlastně mohl přihlásit na B-turnaje a jednak snahou bylo posílit prestiž regionálních 
turnajů, u kterých jsme již v minulém období umožnili přenos výsledků do žebříčku ČRA. Celkem se 
do žebříčku takto dostalo 20 hráčů, kteří nebyli registrováni v ČRA. 

Pokračovalo využívání herního řádu turnaje na 2 porážky, který je nakonec většinou hráčů 
přijat příznivě. Někteří hráči se dobrovolně i vzdali práva již nehrát s hráčem, kterého porazili 
v předchozím utkání a souhlasili s opakováním utkání v dalších kolech. 

  
Členská základna se poněkud zúžila, z 233 členů v roce 2008 jejich počet klesl na 172, z nich 140 se 
turnajů aktivně zúčastnilo.  
 
PRIORITA - JUNIOŘI  
VV vypsal a spolupodílel se na organizaci tříkolové soutěže juniorů a Mistrovství republiky juniorů, 
v roce 2012 to byl již pátý ročník této soutěže. Do série turnajů se celkem zapojilo 14 juniorů, před 4 
roky jich bylo 40, i když z nichž ovšem výrazná část ricochet, jako svůj hlavní sport ani neměla, 
nicméně škoda to je, že centra i kluby se o výchovu juniorů, ač jsou to budoucí platící návštěvníci, 
příliš nestarají. Příspěvky na práci s juniory byly vždy vyplaceny v plné výši čtyřem tradičně 
„osvíceným“ klubům – v tomto roce Rico Tábor, RC Oliver Jindřichův Hradec, LOKO Trutnov a Sport 
centrum PRO-6.  
 
SPORTOVNÍ KOMISE  

Sportovní komise v posledních sezónách mnoho činnosti nevyvíjela, Poslední verdikt SK se 
týkal pokuty za nesportovní chování hráče PRO-6 p. Rostislava Matochy při Mistrovství Evropy. 
Udělená pokuta hráčem nebyla dosud uhrazena. Nicméně malou aktivitu SK lze zdůvodnit i pozitivně - 
herní kázeň se zlepšila a prohřešky proti sportovním řádům nebyly zaznamenány vůbec, nebo byly 
vyřešeny na místě. 
 
 
MARKETING, SPOZOŘI 

Zde jsme realizovali jeden zásadní krok a tím bylo vytvoření nové webovky přes firmu 
ADAPTIC. Tím jsme rozšířili prezentaci ricochetu o nové prvky – mapu a základní informace o všech 
centrech a klubech v ČR a to v jednoduché přehledné formě, prokliky na jednotlivé hráče a jejich 
sportovní výsledky, na jednotlivé turnaje rozdělené na muže-ženy-junioři-mezinárodní turnaje a turnaje 
Mistrovství republiky. Uváděny jsou žebříčky všech pěti soutěží, všichni aktivní hráči mají svojí sekci 
s uvedením jejich charakteristik a fotografií z turnajů, včetně videosekvencí z turnajů vyšší třídy. 
Webová stránka pracuje i twitterem, postupně se rozšiřuje i použití facebooku. Aktualizace stránek je 
možná přes vzdálený přístup aj, což jsou vše možnosti, které předchozí web neměl ať už z důvodu 
zvoleného způsobu webhostingu, malé kapacity či zastaralé struktury webu, který již nebylo možné 
modernizovat. Nová možnost prezentace sponzorů se zatím nijak významně neprojevila, nicméně 
prezentovaní sponzoři buď poskytují finanční příspěvek asociaci či poskytují materiální zajištění, 
jmenujme zvláště sponzoring p. Eduarda Štěrby,   
Pronájem banneru spojeného se získáváním provize za zprostředkování prodeje ricochetového 
vybavení u firmy MERCO, dosáhl před 4 roky svého vrcholu v částce 2 500,-Kč za rok, což zaostalo 
za očekáváním a ČRA tuto službu zrušilo. Největším přispěvovatelem do společné kasy býval klub 
LOKO Trutnov, který nákup ricochetového vybavení prováděl pravidelně přes web ČRA.   
 
Nové webovky jako hlavní marketingový, propagační, prezentační nástroj – má za sebou 3 roky 
provozu. Sledovanost stránek vzrostla postupně několika násobně a činí v současné době 24 000 



návštěvníků stránek ročně, za letošní rok tj. leden-červen jich bylo 12 726, z toho 79 % Čechů,6 % 
z adres U.K. a USA, 2,9% Slovensko, 0,6% z Holandska, 0,6% z Německo, 0,1% Maďarsko. Počet 
stránek, které si návštěvníci prohlédnou je 6-10 za návštěvu, překvapivě nejvíce stránek si u nás 
prohlížejí Němci. Důležité je, že 38% z toho jsou nový návštěvníci. Průměrná doba všech návštěvníků 
strávená na našich stránkách je 3 min 42sec.  
 
 
 
DALŚÍ UKOLY a NESPLNĚNÉ ÚKOLY  

Dlouholetý spor VV, týkající se kazety „JAK NA TO“, kterou drží p.Veselý, se nám ani přes 
intervence u protagonisty této kazety u p. Pokorného nepodařilo vyřešit a tak matrice této kazety není 
nadále k dispozici – ta by byla nutná pro okopírování pro potřeby jak nových, tak stávajících center k 
propagaci sportu, ku pomoci s metodikou výuky základů ricochetu.  

 
Z tohoto důvodu se VV pustil do zadání výroby „Instruktážního videa ke hře a tréninku 

ricochetu“.  Schéma je již zpracováno, očekává se jeho délka na úrovni 20-30 minut a bude zahrnovat 
v různých sekcích, včetně zpomalení pohybu hráče, všech 8 možných základních typů úderů 
používaných při ricochetu a bude tak sloužit nejen trenérů a pokročilým hráčům, ale i všem ostatním 
adeptům i v centrech, kde není žádný trenér k dispozici, resp. ani provozovatel centra nemá o všech 
variantách hry potřebné znalosti. 

 
Přes několikaleté úsilí a též některé nadějné kroky se nepodařilo s majitelem ochranné značky 

„RICOCHET“ dospět k žádnému bodu z diskutovaného spektra možné spolupráce – webová stránka 
IRF, herní řád a pravidla, mezinárodní termínová listina, mezinárodní žebříček a styk s IRG jsme 
ukončili. 

 
Z hlediska koordinace mezinárodního sportovního dění se nepodařilo dosáhnout shody s 

představiteli maďarské, holandské a německé reprezentace k založení samostatného sportovního 
výboru Evropské ricochetové asociace, se záměrem koordinace termínů a bodování mezinárodních 
turnajů – nejen turnajů OPEN ale i turnaje národů smíšených družstev (v roce 2009 se konal první 
ročník v Maďarsku). Nicméně k solidní spolupráci dochází přes vybrané hráče – v ČRA přes člena VV 
p.J.Pulkrába. Česká ricochetová asociace je svým rozsahem činností nadále jedinou organizací tohoto 
druhu na světě. 

 
Opakovaná varování představitele IRF k možnému ukončení výroby raket a míčků se podařilo 

vyřešit, v současné době máme k dispozici další 3 výrobce raket, jednoho spolehlivého výrobce míčků 
pro celou Evropu, který vyřadil z distribuce předchozí nevhodný řetězec. Technická úroveň výrobců 
raket je rozdílná, rakety fmy MERCO jako základní vybavení pro začátečníky i pokročilé slouží 
bezvadně svému účelu – výrobce nabízí desítky e- shopů, dodací lhůty má cca 2 dny. Vyšší třída 
raket zn. OLIVER či SAXON a špičkové rakety Ricochet, jsou levnější než dříve a jejich cena již určitě 
nelimituje rozvoj sportu. Technická úroveň raket Ricochet se přiblížila, možná i překročila technickou 
úroveň předchozích sérii Phantom - Raptor.  

 
Mediální partner ricochetu, s jehož pomocí by se měl ricochet dostat do povědomí širší 

veřejnosti se všemi příznivými efekty (jak z hlediska sportovního, tak komerčního), se dosud nenašel a 
VV v posledním období nebyl schopen časově, resp. personálně obsáhnout.  

 
 
ZÁVĚR  

 
Uvedený přehled není jen výčtem splněných úkolů a faktů, ale i přehledem možných úkolů, které 
stávající VV zanechává novému vedení ČRA k dořešení, či vytknutí si jiných postupů k jejich řešení, 
tedy i přehledem cest, které stávající VV nikam nedovedl.  
Rozvoji sportu přeje odstupující VV ,ve složení Jiří Kisvetr (předseda), Alan Mačor (sportovní sekce), 
Jan Pulkráb (prezentace, mezinárodní aktivity), tomu novému VV mnoho zdaru v práci ve prospěch 
nás všech.  

 

VV ČRA - pro Valnou hromadu 20.6.2012    Jar. Rudovský – gen sekretář ČRA 


