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Anotace
Rozhodla jsem se zpracovat Absolventskou práci na téma Bowling, protože bowling hraji a baví
mě. Je to poměrně mladý sport, a tak není moc známÝ, proto si myslím, že by vás mohl zaujmout.
Dozvíte se, co je to „perfekt games“ a také se dozvíte něco o historii bowlingu.

Problémové otázky
Před zpracováním této práce jsem si položila tyto otázky:
1. Jací jsou nejlepší hráči světa?
2. Co to vlastně bowling je?
3. Kdy, kde a jak bowling vlastně začal?

–

-2 -

Témata:
1. Historie
1.1 Začátky a vývoj bowlingu.......................................................................4
1.2 Začátky bowlingu v ČR...........................................................................4
2. Kuželky x Bowling......................................................................................4
2.1 Kuželky....................................................................................................4
2.2 Bowling..................................................................................................4
3. Turnaje.........................................................................................................5
3.1 Ligy..........................................................................................................5
4. Zajímavosti.................................................................................................5
4.1 Mezinárodní úspěchy...............................................................................5
4.2 Nejlepší hráči ČR....................................................................................5
4.3 Nejlepší hráči světa.................................................................................5
5. Shrnutí v angličtině....................................................................................6

-3-

1. Historie
1.1 Začátky a vývoj bowlingu
Už roku 1930 byly nalezeny v Egyptě předměty připomínající kouli a kuželky. Nalezl je
britský antropolog (Sir Flinders Petri). Tyto nálezy pocházely přibližně z období 3 200 let před
naším letopočtem.
Ve středověku se pak hra podobná kuželkám rozšířila i v Evropě, z toho nejvíce v Anglii,
kde ji král Eduard II. údajně zakázal, aby muže neodpoutával od tréninku lukostřelby. Avšak
kuželky se udržely a ve svém vzestupu pokračovaly. Kuželky se pak okolo roku 1 700 rozšířily do
Ameriky, kde je hráli osadníci z Anglie, Německa a Nizozemí.
V Americe se pak kuželky začaly rozvíjet ve velkém, začalo vznikat něco jako bowling, ale
roku 1841 byl v Connecticutu vydán zákon, který tuto hru už více podobnou bowlingu zakazoval,
protože tato hra byla zařazena mezi hazardní hry.
Hráči si to ovšem nenechali líbit, a protože zákon hovořil o hře s devíti kuželkami, provedlo
se pár změn.
Změny:
- Z devíti kuželek přešli na deset.
- Kuželkám se upravil tvar.
- Zvětšila se koule, do které se navrtaly i díry na prsty.
- Dráhy se přesunuly z venku do speciálních budov, které sloužily výhradně bowlingu.
A tak se během uplynulých let bowling zdokonaloval, až roku 1952 byla založena Světová
bowlingová asociace, která sdružuje všechny státy, ve kterých se aktivně zapojovali lidé do hraní
bowlingu. Česká republika se připojila roku 1997, kdy byla zároveň založena Česká bowlingová
asociace na popud České kuželkářské asociace.
1.2 Začátky bowlingu v ČR
Bowling v ČR se rodil již kolem roku 1980, ale sportovní úrovně dosáhl až roku 1997, kdy
byla založena České bowlingová asociace (ČBA).
ČBA byla založena na popud českých kuželkářů. Tato asociace je spojena s ČKA (Česká
kuželkářská asociace) a tyto dvě oddělené asociace zaštiťuje v ČR Česká kuželkářská a bowlingová
federace (ČKBF).
2. Kuželky x Bowling
2.1 Kuželky
Kuželky se od bowlingu liší tímto:
• devět kuželek
• malé lehké koule, drží se v dlani
• dráhy jsou z saduritu
• lze hrát v jakékoliv sportovní obuvi
• na dráze hraje jen jeden hráč tak dlouho, dokud neshodí všechny kuželky
• počítají se jen skutečně shozené kuželky
• kuželky jsou postaveny do kosočtverce
2.2 Bowling:
Bowling se od kuželek liší tímto:
• deset kuželek
• velké a těžké koule s díry na prsty
bowlingové dráhy jsou z dřevěných parket
• na dráhu se maže olej
• speciální obuv
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• vymezené dva hody pro jednoho hráče
• výsledky se mohou násobit
• nejvyšší nához za jednu hru je 300
• kuželky jsou postaveny do trojúhelníku
3.Turnaje
3.1 Ligy
ABL (Amatérská bowlingová liga): Může se do ní přihlásit registrovaný i neregistrovaný hráč. Je to
spíše liga pro pobavení a trávení volného času. V Olomouci se hrají ABL a PBL, a to každé pondělí
a úterý večer.
Dělí se na: 1.ABL, 2.ABL, 3. A ABL a 3.B ABL
PBL (Podniková bowlingová liga): Stejně jako u ABL se i sem může přihlásit v podstatě kdokoliv,
podmínkou však je, že ji musí hrát za firmu/podnik, kde pracuje. Většinou podniky platí svým
zaměstnancům startovné.
Dělí se na: 1.A PBL, 1.B PBL, 2.PBL a 3.PBL
RBL (Regionální bowlingová liga): Tato liga je určena výhradně hráčům registrovaným v ČBA.
Platí se zde vyšší startovné, ale zato jsou zde lepší výhry. Na rozdíl od PBL a ABL jsou u této ligy
data určená ČBA a hraje ve v sobotu a neděli.
Hrají ji většinou hráči s průměrem nad 150,00. Dělí se na: 1.RBL a 2.RBL
4. Zajímavosti
4.1. Mezinárodní úspěch hráčů ČR
Zatím největšího úspěchu pro český bowling dosáhl na mistrovství Evropy 2006 Jan
Fleischmann, který pro nás vybojoval zlato.
Také na loňském mistrovství Evropy juniorů jsme sklízeli úspěch, když David Vítek
vybojoval druhé místo. Za zmínku také stojí i Marek Talpa, který byl na juniorském mistrovství
Evropy o rok dříve třetí.
4.2. Nejlepší hráči v ČR
Nejlepší hráči se vždy určují na začátku měsíce (nejlepší hráči měsíce) a pak na konci roku
(nejlepší hráči roku). Hodnotí se průměr z odehraných turnajů a také počet odehraných turnajů.
Vždy na konci roku před vyhlášením se určí pravidla, která musí hráči splňovat, aby se mohli
ucházet o titul nejlepšího hráče.
4.3 Nejlepší hráči světa
Mezi ty nejúspěšnější patří zejména: Jason Belmonte (Austrálie), Osku Palermaa (Finsko),
Sean Rash (USA), Parker Bohn III. (USA), Mika Koinvuniemi (Finsko), Stuart Williams (Velká
Británie), Marek Talpa (Česká republika), Kelly Kulick (USA), Norm Duke (USA), Mike Fagan
(USA), Tommy Jones (USA), Chris Barnes (USA), Thomas Larsen (Dánsko).
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5. Shrnutí v AJ
Bowling is a young sport. In the Czech republic 1 000 000 people belong into a bowling
family. The best players are from Finland, Norway, Denmark, Great Britain and USA. Bowling
comes from Egypt. International tournaments are The European Championships, the World
Championships and other European and world tournaments. In the Czech republic you can join the
play leagues, Championship of Czech Republic in different cathegories, commercial tournaments
and so on. The best players of the Czech republic are for example Marek Talpa, Jaroslav Lorenc,
Lukáš Homola and Klára Nefová. In bowling there are ten pins.
Bowling lanes are oiled. The Perfect game is when the player reaches the score of 300
points.

Zdroje:
http://www.zshorka.cz/
http://www.czechbowling.cz/
http://www.bowling.estranky.cz/
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