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Informace o činnosti oddílu kuželek TJ Unie Hlubina v období 

2020-2022 a plnění cílů VIZE 2025 

Dne 17. 1. 2020 byl zvolen nový výbor oddílu kuželek TJ Unie Hlubina. Po měsíci činnosti byl výborem 

zpracován a schválen strategický dokument „VIZE 2025 PLÁN ROZVOJE ODDÍLU KUŽELEK TJ UNIE 

HLUBINA“, který vytýčil tyto hlavní směry a cíle na období 2020-2025: 

▪ Cíle sportovní  

▪ Cíle v rozvoji majetku  

▪ Cíle v rozvoji členské základny  

▪ Cíle v prezentaci oddílu a kuželkářského sportu  

▪ Cíle v hospodaření (sponzoři, granty) pro období 

▪ Projekt rozvoje areálu TJ - nová čtyřdráhová kuželna   

V červnu 2020 byla předsedkyní oddílu zvolena Michaela Černá. Nový výbor má za sebou tři roky 
fungování, navíc významně ovlivněné pandemií Coronaviru a současnou situací ve Evropě. Během 
tohoto období se nám podařilo naplnit drtivou většinu cílů naší VIZE 2025, a to následovně.  

Sportovní cíle 

Cíl Současný stav Hodnocení 

Družstvo „A“: 3. liga 

Stabilizace počtu hráčů. Soupiska rozšířena na 8 hráčů. Splněno 

Získání zkušené posily.  Michal Laga na hostování ze Sokola 
Machová (5. nejlepší hráč 3. ligy 2020/2021) 

Splněno 

Postup do 2. ligy mužů stabilní 
umístění ve středu tabulky. 

V sezónách 2019/20, 2021/22 na 2. místě 3. 
ligy. V probíhající sezóně průběžně na 1. 
místě s náskokem 4 body. 

Předpoklad 
splnění v 2023-
2025. 

Start v poháru ČKA. Postup do osmifinále poháru ČKA 2021/22. Splněno 

Družstvo „B“: Krajský přebor 

Doplnění soupisky o 1 až 2 
hráče na celkový počet 8 hráčů.  

Soupiska rozšířena na 8 hráčů. Splněno 

Postup do Severomoravské 
divize a stabilní umístění ve 
středu tabulky. 
 

2. místo v sezóně 2021/22. V probíhající 
sezóně 4. místo, ale + 12 bodů v „tabulce 
pravdy (vedoucí tým má +6 bodů). Všechny 
jarní zápasy bude B hrát na domácí dráze 
(první 2 jarní utkání výhra 8:0). 

Předpoklad 
splnění v 2023-
2025. 

Družstva „C“ a „D“: Okresní přebor 

Umístění na předních příčkách 
Okresního přeboru. 

6. a 8. místo Trvá. Předpoklad 
splnění 2025. 

Postupné nasazování 
dorostenců. 

Stabilně hrají 3 dorostenci /junioři. Splněno 

Dorost 

Vytvoření dorosteneckého 
družstva. 

Samostatné družstvo dorostu nemáme. 
Dorostenci hrají za družstvo D dospělých 
okresní přebor. Máme 6 žáků, z nichž 4 se 
pravidelně účastní Poháru mladých nadějí 
(oficiální soutěž ČKA). 

Trvá. Předpoklad 
2025 vytvořit 
družstvo 
z dnešních žáků. 

Účast v dorostenecké lize. Podmíněno 4 dráhovou kuželnou. Trvá 
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Ostatní 

Trenérské kurzy. 

 

Trenérské licence 3. třídy získalo 6 členů 
našeho oddílu s platností do 31.12.2026. 

Splněno 

Pravidelná účast na mistrovství 
ČR jednotlivců. 

 

Postup na MČR 4x. 2020: F. Országh (žáci), 
2021: nekonalo se (covid) 2022: M. Marek a 
P. Žáček (dvojice), M. Marek a K. Tobolová 
(smíšené dvojice), J. 2023: Dřimal (žáci). 

Splněno 

Pořádání pravidelných turnajů 
pro hendikepované, mládež a 
seniory. 

V roce 2022 jsme uspořádali turnaje 
Ostravská kuželka pro hendikepované a 
Jarní turnaj mládeže do 23 let. Oba turnaje 
budou i v dalších letech. Turnaj veteránů se 
plánuje od roku 2023. 

Splněno na 75 %. 
Předpoklad 
splnění v roce 
2023 

 

Cíle v rozvoji majetku  

Cíl Současný stav Hodnocení 

Rekonstrukce drah. 
 

Byla provedena rekonstrukce starých dvou 
drah z roku 1981. 
Prosince 2022: bourání a přípravní práce – 
vlastními silami, včetně předchozí výměny 
rozvodů pro vytápění – Fa RIEZNER 
v květnu. 
Leden 2023: realizace nového hracího 
prostoru a segmentových drah (provedla 
firma ZAKO Slovakia). Použita současná 
nejmodernější světová technologie 
segmentové dráhy PAULY z plastového 
povrchu "PAULYODUR". 
Kolaudace dne 3.2.2023 osvědčení skupiny 
B s platností do 31. 7. 2026.  
Celkové náklady 650 000 Kč.  
Květen 2022: Zaplacena 1. splátka 300 000 
Kč. na rekonstrukci drah z vlastních zdrojů 
oddílu a za finanční podpory sponzorských 
firem – Optika NOVUM s.r.o. a Rudolf 
RIEZNER. 
Zbývající částku 300 000 Kč zatím 
nemáme. Požádán o finanční příspěvek 
Moravskoslezský kraj, Nadace ČEZ. 
Založen dárcovský účet na platformě Donio 
https://www.donio.cz/pomozte-malemu-
sportu.  – zatím vybráno cca 26 000 Kč 
(nutno vybrat min.  50 000 Kč, abychom dar 
obdrželi). 

Splněno 
částečně.  
Chybí 
dofinancovat 
300 000 Kč. 

Nákup nových kuželek a koulí. 
 

Zakoupeno od firmy ZAKO v rámci 
rekonstrukce drah 2 sady nových kuželek 
KeBo Tornado Plus a 6 koulí firmy Axamit. 
Náklady cca 20 000 Kč jsou zahrnuty v ceně 
rekonstrukce. 

Splněno 

Nákup žákovských koulí. V roce 2020 zakoupeny 4 ks starších 
žákovských koulí od TJ Horní Benešov. Od 
firmy ZAKO jsme obdrželi zdarma 4 koule 
pro děti do 10 let v rámci rekonstrukce drah 
v roce 2023. 

Splněno 

https://www.donio.cz/pomozte-malemu-sportu
https://www.donio.cz/pomozte-malemu-sportu


TJ UNIE HLUBINA, z.s.  

oddíl kuželek 
 
 

Stránka 3 z 6 
 

 

Dvoudráhová kuželna TJ Unie Hlubina – celkový pohled 
 

Kuželna před rekonstrukcí v roce 2020 
 

Kužela po rekonstrukci v roce 2023 
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Cíle v rozvoji členské základny  

Cíl Současný stav Hodnocení 

Rozšíření členské základny o 
nové hráče. 

 

Od roku 2020 máme 8 nových členů. 
Odešlo nebo ukončilo činnost 20 členů. 
Pořádáme náborové akce (Den otevřených 
dveří), oslovujeme školy, účastnili jsme se 
na akci Kroužkobraní 2022. 

Trvá.  

Navýšení počtu hráčů do 23 let.  
V červnu 2021 zahájen projekt „Mládež na 
Hlubině“. Jeho výsledkem je registrace 6 
nových mladých kuželkářů do 15 let.  

Splněno 

Samostatné tréninky mládeže 
s trenéry. 

 

Od roku 2020 samostatné tréninky 
dorostenců a od roku 2022 navíc 
samostatné tréninky žáků za účasti 1-3 
trenérů. 

Splněno 

 

Cíle v prezentaci oddílu a sportu  

Cíl Současný stav Hodnocení 

Nové webové stránky. 

 

www.kuzelkyhlubina.cz   

Jedny z nejsledovanější a nejlépe 
hodnocených stránek kuželkářských oddílů 
v ČR. Příznivé ohlasy z jiných oddílů. 

Splněno 

Účet na sociální síti Facebook. 

 

Facebook (187 sledujících): 
www.facebook.com/kuzelkyhlubina. 

Splněno 

 

Cíle v hospodaření (sponzoři, granty) 

Cíl Současný stav Hodnocení 

Získání dotace na výstavbu nové 
čtyřdráhové kuželny. 

 

Na podzim 2021 podány žádosti o dotace 
na NSA, město Ostrava a obvod MOaP 
(2021). Dne 15. 9. 2021 schválilo 
zastupitelstvo města Ostrava podporu 
investiční akci „Objekt kuželny ve 
sportovním areálu TJ Unie Hlubina“ ve výši 
5,9 mil Kč. v případě, že TJ získá rovněž 
prostředky z dotační výzvy NSA ve výši 70 
% rozpočtu a 10 % z dalších zdrojů. 
Bohužel městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz ani NSA naši žádost o finanční 
podporu neschválili. 

Nesplněno 

Získání nových sponzorů oddílu 
kuželek. 

 

Ke stávajícím hlavním sponzorům oddílu 
kuželek patří Optika NOVUM s.r.o. a Rudolf 
RIEZNER. V roce 2022 k ní přibyl menší 
sponzor firma TEX.OLL (5 000 Kč /rok).  

Pravidelně žádáme o podporu Nadaci ČEZ 
zatím neúspěšně. Sehnali jsme sponzory 
pro turnaj Ostravská kuželka 
hendikepovaných (firmy Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna, Kofola Česká 
republika a OPTIKA Novum). 

Částečně 
splněno. Trvá 

 

 

http://www.kuzelkyhlubina.cz/
http://www.facebook.com/kuzelkyhlubina
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Projekt rozvoje areálu TJ - nová čtyřdráhová kuželna 

Cíl Současný stav Hodnocení 

Zpracování projektové 
dokumentace.  
 

V dubnu 2021 byla na stavební úřad 
předána projektové dokumentace k nové 4 
dráhové kuželně se žádostí o stavební 
povolení. 

Splněno 

Získání územního a stavebního 
povolení.  

V červnu 2021 bylo vydáno stavební 
provolení. 

Splněno 

Zahájení výstavby 
 

Vzhledem k neúspěšné žádosti o dotaci od 
NSA nejsou finanční prostředky na zahájení 
výstavby. V současné době začínáme 
uvažovat také o variantě rozšíření stávající 
kuželny na 4 dráhovou. 

Nesplněno 

Kromě cílů v rámci VIZE 2025 jsme však realizovali celou řadu dalších aktivit jako např.: 

• Zajištění internetového připojení na kuželně a instalace LED TV pro zobrazování výsledků 

(on-line zápis) pomocí programu ČKA přes www.kuzelky.com. 

• Renovace prostoru hlediště (nové omítky, vymalování, nový zátěžový koberec) včetně 

vytvoření „síně“ slávy zobrazující nejvýznamnější sportovní úspěchy našeho oddílu a jeho 

členů a získané trofeje. 

• Napojení vytápění kuželny na dálkové ovládání s možností ovládání z domova.  

• Zorganizování setkání současných i bývalých hráčů Hlubiny s vystoupením mažoretek. 

• Zajištění výroby drobných propagačních předmětů a reklamního roll-upu s logem klubu pro 

prezentaci oddílu na různých veřejných akcích a sportovních soutěžích.  

• Propagace našeho oddílu kuželek v rámci bulletinu vydanému k akci „Baník na Hlubině“ a 

v rámci ní uspořádání Dně otevřených dveří. 

• Propagace kuželkářského sporu na webových stránkách https://fajnovysport.cz/projekt-

nesed-doma-u-telky-pojd-si-zahrat-kuzelky/. 

• Vlastní grafický návrh nových teplákových souprav a jejich pořízení u firmy Burik. 

• Na webových stránkách spuštěn FAN-SHOP s klubovými produkty (tepláková souprava, 

ručníky, ponožky, fanouškovská šála, minidres a drobné upomínkové předměty). 

• Vytvořen „Tréninkový systém mládeže“ včetně metodických pomůcek pro trenéry a hráče. 

Vyroben krátký instruktážní film „Jak hrát kuželky“ pro začínající hráče (autor: T. Marková) 

a videoklip z tréninku mládeže na youtube (autor Vlček J.). 

• Záměr o příměstský tábor pro děti do 13 let se nepodařilo uskutečnit z důvodu malého zájmu. 

• Účast v ostravském nákupním centru Avion Shopping Park na 14. ročníku akce 

Kroužkobraní-veletrh zájmových kroužků, kde jsme měli vlastní stánek s improvizovanou 

kuželkářskou dráhou, na které si děti mohly vyzkoušet, jak se hrají kuželky. 

Stav plnění cílů lze hodnotit pozitivně, ale pro úspěšné naplnění všech cílů naší VIZE 2025 je stěžejní 

vybudování, vlastní, moderní čtyřdráhové kuželny. I když máme nyní krásnou zrekonstruovanou 

dvoudráhu je nutno připomenout nevyhovující stav sociálního zázemí pro hráče (šatny, sprchy, 

WC). Dalšímu rozvoji klubu brání i to, že na dvoudráze není možné pořádat mezinárodní akce, 

ligová utkání, přebory jednotlivců, ani turnaje mládeže na krajské a vyšší úrovni, kde je 

podmínkou čtyřdráhová kuželna s potřebným zázemím pro hráče i diváky. Pro srovnání, v Praze 

se nachází pět oddílů s kuželnami se čtyřmi či více drahami, v Brně jsou to kluby tři.  

TJ Unie Hlubina vede 3. kuželkářskou ligu mužů s ambicemi na postup a svá domácí utkání musí hrát 

na kuželně SAREZA, jelikož ligové soutěže dle pravidel smí hostit pouze kuželny se čtyřmi či více 

drahami. Tato situace, kdy jsme nuceni si dráhy pronajímat, bohužel neumožňuje trénovat dle našich 

potřeb ani řádnou údržbu a přípravu kuželny před tréninky a zejména před mistrovskými utkáními.  

http://www.kuzelky.com/
https://fajnovysport.cz/projekt-nesed-doma-u-telky-pojd-si-zahrat-kuzelky/
https://fajnovysport.cz/projekt-nesed-doma-u-telky-pojd-si-zahrat-kuzelky/
https://www.youtube.com/watch?v=b9CoOKAVTgg
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Kontakty na členy výboru oddílu kuželek:  

předsedkyně oddílu kuželek: Michaela ČERNÁ, tel.: 736 541 701 

organizační pracovník: Martin MAREK, tel.: 724 428 341 

 

V Ostravě dne 11. února 2023     
Zpracoval: Ing. Pavel MAREK 
 


