
 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 

2019 
 

Česká asociace létajícího disku 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

ČALD V ROCE 2019 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Výkonná rada: 
● Michaela Čakrtová (předsedkyně; 

Česká asociace ultimate) 
● Petr Tanka (Česká asociace 

discgolfu) 
● Jakub Koštel (Česká federace 

freestyle disku) 
 
 
 
 
Kontrolní komise: 

● Jan Ondráček (ultimate) 
● Jakub Sýkora (discgolf) 
● Jan Zahradníček (freestyle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká asociace létajícího disku 
Technická 2, 160 00 Praha 6 
 
cald@cald.cz 
www.cald.cz  
www.discgolf.cz  
www.freestylefrisbee.cz 
fb/czechflyingdisc 
 

 



 

 

ULTIMATE 

 
Ultimate je od roku 2019 nově zastřešen samostatnou asociací - Česká asociace 
ultimate (ČAU). 
 
Počet hráčů ultimate stoupl o 17 % na 719 členů. 
 
 

Česká liga 

● Českobudějovický tým 3SB získal venkovní i halové tituly Mistrů České republiky ve 
všech kategoriích. 

● Poprvé se konalo české beach mistrovství ve všech kategoriích. 
● Čtyři české týmy se probojovaly do finále evropské ligy - FUJ (open), 3SB a 

YellowFUJever (women) a Left Overs (mixed). 
 
Česká liga - hala 

● Finále halové sezóny bylo v roce 2019 kvalifikačním turnajem pro první ročník 
halového mistrovství Evropy EUICC v roce 2020.  

● V kategorii mixed spotu využil tým 3SB a v lednu 2020 se zúčastnil evropského 
halového mistrovství v dánském Herningu. 

 
Česká liga - junioři 

● Halového JMČR v kategorii mixed se zúčastnilo 20 týmů. 
● Venkovní JMČR v kategoriích open a women odehrálo 17 týmů. 
● Oba turnaje se hrají 5 na 5. Všechny tři tituly posbíral brněnský tým Left Overs. 

 
Česká liga - beach 

● Beachové mistrovství bylo v roce 2019 kvalifikačním turnajem pro klubové plážové 
mistrovství Evropy v roce 2020. V kategorii women se kvalifikoval tým Východní Blok, 
kategorii open tým Left Overs a v kategorii mixed tým Chupacabras. 

 

Reprezentace 

V roce 2019 jsme vyslali rekordní počet reprezentací na čtyři světové a evropské akce: 
 
EBUC 2019 - plážové mistrovství Evropy, 2 české týmy 

● Mixed - 8. místo 
● Master men - 4. místo 

 
EUC 2019 - mistrovství Evropy, 3 české týmy 

● Mixed - 16. místo 

 



 

● Men - 7. místo 
● Women - 9. místo 

 
EMUC 2019 - mistrovství Evropy masters, 1 český tým 

● Master men - 8. místo, cena Spirit of the Game 
 
WU24 2019 - mistrovství světa do 24 let, 1 český tým 

● Mixed - 9. místo 
 

Juniorská reprezentace 

Na EYUC 2019 jsme vyslali maximální počet týmů (5), jako jediná země. Tým dívek do 17 let 
vyhrál zlatou medaili. 
 
EYUC 2019 – 5 českých týmů 

● Women U17 - 1. místo 
● Women U20 - 5. místo 
● Open U17 - 10. místo 
● Open U20 - 7. místo 
● Mixed U20 - 5. místo 

 
 

Úspěchy českých hráčů 

● Sarah Tošnerová z 3SB se dostala do evropského výběru nejlepších hráček, 
Eurostars. Eurostars v létě odehráli tour v USA a zahrály si 7 zápasů proti top 
americkým a kanadským týmům. 

 
● Ondřej Rýdlo z Terrible Monkeys získal 2. místo v kategorii Breakout player of the 

year 2019. Jedná se o vyhlášení nejlepších evropských hráčů roku časopisu 
ultiworld. 

 

Galavečer českého ultimate & ceny ČAU 

V neděli 27.10. se v prostorách společenského sálu na Hlavním nádraží v Praze uskutečnil 
druhý Galavečer českého ultimate. Do síně slávy vstoupil Jan Papá Filandr, zakladatel 
ultimate u nás. 
 

Projekty 

Díky dotaci od MŠMT na placeného pracovníka můžeme financovat dva rozvojové projekty. 
O oba projekty se stará Tomáš Toušek. 
 
 
 

 



 

 
Středoškolská liga 

● Středoškolská liga se skládá ze 3 turnajů - podzimního kola, jarního kola a finále pro 
16 nejlepších škol před koncem roku. Cílem je představit ultimate co největšímu 
počtu středoškolských studentů. 

● V roce 2019 se účastnilo 48 škol a 430 hráčů. 
● Titul získalo potřetí po sobě českobudějovické Biskupské gymnázium. 

 
EDGE sport frisbee 

● Projekt na podporu ultimate v regionech ve spolupráci s křesťanskou organizací 
KAM. 

● V září se podařilo uspořádat tréninkový víkend pro vedoucí týmů ze 7 měst. Na 
podzim v jednotlivých městech probíhaly pravidelné tréninky pod Tomášovým 
dohledem. V listopadu proběhl první halový EDGE turnaj, kterého se zúčastnilo 9 
týmů. 

 

Propagace, média, rozvoj 

● Sajdlajna - Matěj Štětka a Tadeáš Grym spustili podcast o ultimate frisbee na spotify, 
v roce 2019 vyšlo 10 dílů. 

● Zejména české juniorské zlato získalo pozornost celostátních médií, vyšla reportáž 
na Radiožurnálu a kapitánka a trenér byli pozváni do Tématu pro hosta České 
televize. 

● Neustále vylepšujeme Evidenci členů. Nyní je opět propojena s aplikací Catcher, díky 
které je možné skórování zápasů. 

● Streamovali jsme 7 turnajů na asociační YouTube kanál a 1 turnaj ve spolupráci s 
Fanseat. Máme vlastní techniku. 

● 1.10. proběhl v Praze seminář Jak na PR a média. 

   

 



 

DISCGOLF 

Discgolf se v České republice stále intenzivně rozrůstá a povědomí o něm se 
zvyšuje úměrně k počtu nových hřišť. V roce 2019 dosáhl jejich počet již 105. 
Vznikají nové kluby, které sehrávají významnou roli v rozvoji discgolfu svou aktivní 
činností na lokální úrovni. Český discgolf se již také zakořenil v povědomí 
celosvětové a zejména evropské discgolfové komunity díky pořádání významných 
turnajů a úspěchů našich reprezentantů. 

Počet členů 488 (+13 %) 

Počet pořádaných turnajů > 150 

Mezinárodní úspěchy 

Na Mistrovství střední Evropy, které se poprvé v historii konalo v České republice v 
blízkém okolí města Nový Jičín. Našim hráčům se jako již tradičně dařilo. V kategorii 
OPEN se na druhém, respektive třetím místě umístili František Trenz a Jakub 
Semerád. Kategorii žen ovládla naše Eva Bínová a třetí místo urvala Eliška 
Bártková. Mezi juniory se nejlépe umístil na druhém místě Jakub Dostál. 

V srpnu následoval vrchol celé sezóny - Mistrovství světa týmů, které se koná 
jednou za dva roky. Na něj se vypravila šestičlenná česká výprava, doplněná 
nehrajícím kapitánem. Tým odjel ve složení Eva Bínová, Lukáš Filandr, Matěj Vojtík, 
Bohdan Bílek, Rudolf Konečný, Jakub Dostál a kapitán Kryštof Novák. V tvrdé 
konkurenci se rozhodně neztratili a obhájili páté místo stejně jako před dvěma lety. 

Historicky poprvé dostala první liga svého partnera, kterým se stal internetový 
obchod prodiscgolf.cz. Vznikla tím proDiscgolf.cz První liga discgolfu. To 
umožnilo větší míru propagace sportu v médiích a zvýšení povědomí o sportu. 

 

 

 

 

 



 

Vítězové prodiscgolf.cz 
První ligy: 

FPO: Eva Bínová 

MPO: Michael Rádl 

MP40:   Tomáš Dostál 

MJ50:   Karel Kolář 

MJ18:   Jakub Dostál 

MJ15:   Petr Striegler 

MJ12:   Tomáš Sehnal 

Mistři ČR 2019: 

FPO: Eva Bínová 

MPO: Daniel Konečný 

MP40:   Tomáš Dostál 

MJ50:   Karel Kolář 

MJ18:   Jakub Dostál 

MJ15:   Petr Striegle 

 

   

 



 

FREESTYLE 

 
Co se týče členské základy, freestyle v ČR již několik let stagnuje. Stávající hráči 
jsou však stále aktivní a to jak po herní, tak zejména po organizační stránce. 
 

Frisbeer Cup - Mistrovství ČR 

V březnu se v Praze odehrál již třináctý ročník Frisbeer Cupu, který si dlouhodobě 
drží status vůbec největšího indoor turnaje ve freestylu. Jedná se o mezinárodní 
turnaj, kam se každoročně sjíždí prakticky kompletní světová špička. Nejlépe 
umístěné čistě české týmy jsou zároveň oceněny tituly mistrů ČR. 
 
Mistři ČR ve freestyle frisbee pro rok 2019: 
 

● Open pairs >> Pavel Baranyk a Jakub Koštel  
● Open COOP >> Pavel Baranyk, Jakub Sedlák, Lukáš Zimovčák 
● Turboshred >> Pavel Baranyk 

 

Trnava Frisbee Games 2019 

Pod taktovkou freestylistů z České federace freestyle disku se na Slovensku odehrál 
druhý ročník Trnava Frisbee Games. V rámci něj proběhl semifinálový turnaj 
evropské ligy v ultimate (EUCR-E), Otevřené mistrovství Slovenska v dogfrisbee a 
mezinárodní turnaj v discgolfu. Samotný freestyle byl tentokrát jen okrajovou 
záležitostí a jedinou soutěží byla individuální disciplína Turboshred, kterou ovládl 
Jakub Koštel. 
 
V roce 2020 se v rámci dalšího ročníku Trnava Frisbee Games odehraje Mistrovství 
Evropy ve freestyle frisbee. 
 

World Urban Games  

Významnou událostí pro freestyle frisbee bylo představení se na prvním ročníku 
World Urban Games v Budapešti. Tento sportovní a kulturní festival zastřešený 
organizací GAISF je úzce napojen na olympijské hnutí (sportovní přenosy běžely na 
Olympijském kanálu, Eurosportu apod.) a freestyle s létajícím diskem byl tak díky 
zařazení do hlavního soutěžního programu (vedle breakdancingu, freestyle BMX, 
parkouru a dalších více mainstreamových sportů) představen novému publiku po 
celém světě. Jedinou soutěžní disciplínou v rámci freestylu byly smíšené páry a 

 



 

žádný český tým se úzkého výběru soutěžících nedostal. Jakub Koštel byl však na 
místě jakožto člen organizačního týmu.  
 

Český mistr světa a další úspěchy 

Ačkoli je počet českých hráčů, kteří se aktivně účastní soutěží ve světě, velice 
omezený (jsou dva), jejich úspěchy na mezinárodním poli jsou významné. 
 

● Jakub Koštel - 1. místo v kategorii COOP (soutěž trojic) na Mistrovství 
Německa ve Freiburgu  
 

● Pavel Baranyk - 1. místo v kategorii COOP na Mistrovství Světa v Seattlu 
(obhájené zlato z roku 2018) 
 

● Pavel Baranyk - 3. místo v kategorii Mixed Pairs (smíšené dvojice) na 
Mistrovství Světa v Seattlu  
 

● Pozice ve světovém žebříčku na konci roku 2019: Pavel Baranyk - 3. místo, 
Jakub Koštel - 6. místo 

 
 

 


