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Snooker je kulečníková hra, 
její název je odvozen od ozna-
čení jednoho druhu obtížné 
situace na stole. Nejpopulár-
nější je v zemích Common-
wealthu a na Dálném výcho-
dě. Snooker se hraje na stole o 
rozměrech 1,83 na 3,66 metru 
s patnácti červenými a jednou 
žlutou, zelenou, hnědou, mod-
rou, růžovou, černou a bílou 
koulí, do které se hraje tágem. 

Proti sobě hrají vždy pouze 
dva soupeři. Propagátorem 
tohoto sportu se stal v Třebíči 
Luděk Ondračka, který provo-
zuje v areálu DON jednu z nej-
modernějších heren v České 
republice. 
� Antonín Zvěřina

Jak vznikl nápad založit v Třebíči 
kulečníkový klub snooker?

Kulečníků mnoha typů je v celém 
areálu DONu velké množství. Přes 
karambolové a biliárové jsme přešli 
až ke snookeru. To je nejluxusněj-
ší forma kulečníku. Hraje se to tady 
deset let a soutěžně tři roky. Musím 
přiznat, že covid nás trošku přibrz-
dil. V současné době tady máme nej-
lepší areál v České republice. 

Protože nabízíme přímo v místě 
ubytování, můžeme pořádat i turna-
je. Jeden zápas trvá třeba tři hodiny, 
takže turnaje jsou časově náročné. 
Hrají se tady soutěže celostátní a ny-
ní se pokoušíme o mezinárodní klání. 
Bohužel v České republice není snoo-
ker příliš rozšířený. Registrovaných je 
zhruba sto hráčů. 

Takže je to u nás začínající sport.
Ve světě je to na úrovni golfu. Nej-

lepší hráči na světě jsou hodně bohatí. 
Ale to je jen hrstka. U nás je populární 
karambol a snooker si musí vyšlapat 
cestičku. 

Co to obnáší?
Je u něj velice důležitá přesnost. A 

také trpělivost. To jsou věci, které lidi 
v této době příliš nemají rádi. Vezmě-
te si, že stůl má tři metry šedesát cen-
timetrů na délku. Koule jsou nejmen-
ší ze všech kulečníkových sportů. A 
musíte ji trefit do díry, která má 84 
milimetrů. Takže na každé straně je 
asi centimetr. 

Má to přísná pravidla?
Má to tak přísná pravidla, že se ani 

ve stručnosti vysvětlit nedají. Myslím 
si, že složitější než pravidla v kopané. 
Koule se kombinují podle barev, a lep-
ší je si to zkusit a věnovat se tomu než 
číst pravidla. Tak jsem to učinil i já.

Hraje se bílou koulí jako u všech 
kulečníkových sportů a na stole jsou 
červené koule a barevné koule. Jsou 
obodované od jedné do sedmi bodů, 
bílou koulí musíte nejprve hrát do 
červených, kterých je patnáct na stole, 
když uklidíte červenou, tak máte prá-
vo hrát barevnou. 

Ty jsou označeny od dvou bodů 
do sedmi. Když uklidíte barevnou, 
můžete opět hrát červenou. Když 
kouli neuklidíte, hraje soupeř. Hraje 
se do uklizeného stolu. V případě, že 
soupeř má velký náskok, který nelze 

dohnat, může se zápas vzdát. Nemá 
smysl to dohrávat. 

To je podobné jak v šachové par-
tii?

Ano, pokud je nereálné zápas otočit, 
opravdu nemá smysl ztrácet čas. 

Snooker se objevuje na některých 
zahraničních sportovních televiz-
ních programech. Dá se tam okou-
kat taktika?

Něco to přinést může, ale důležitá je 
především praxe. Málo lidí má tako-
vou trpělivost, aby se dostalo mezi ty 
nejlepší.

Stoly musí mít přesné rozměry?
Ano, jiné kulečníkové hry mají roz-

dílné rozměry stolů.

A tága?
Každý hráč má svoje. Pro hráče 

rekreační tady máme tága připrave-
né, jinak profesionální může stát až 
150 tisíc korun. V českých poměrech 
se dá objednat z Anglie tágo řekněme 
za dvacet tisíc korun, pokud to hráč 
chce do sportu investovat. Jsou i laci-
nější. U tág potřebujete různá pro-
dloužení, ten stůl je tak veliký, že se 
nedá všude dosáhnout. Zvlášť když 
to soupeř v rámci taktiky takto ukli-
dí. Pak musí hráč použít nástavce. 

Používá se také křída?
Bez křídy se nedá hrát, ta je napro-

stou nutností. Používají se různé fal-
še a to bez křídy nejde. 

Jak musí hráč dlouho trénovat, 
aby se dostal mezi špičku?

Nejlépe 24 hodin. To je samo-
zřejmě nadsázka. Ale světoví hráči 
opravdu trénují celý den, osm dva-
náct hodin. Pro ně je to zaměstnání. 
Myslím, že dvě hodiny denně je ale 
málo. 

Je to náročné i na pohyb?
Určitě, ten pohyb je pořád stej-

ný, hráč si musí najít nějaký způsob 
relaxace. Nemůžete dvě tři hodiny 
opakovat pořád stejný pohyb. Zní 
to paradoxně, když jsem hrál fotbal, 
žádný úraz jsem neměl, tady už tři. 
Musíte tělo zafixovat do určité pozi-
ce.

O kulečníku se říká, že je to hos-
podský sport, patří ke snookeru 
alkohol?

Tady vůbec! A to slovo hospodský, 
za to mohou komunisti, pro které 
byl kulečník buržoasní sport. Kuleč-
ník, tenis, golf. Jediné místo, kde se 
dal hrát kulečník, byly hospody. A 
většinou se jednalo o karambolový 
kulečník. Když se podíváte tady na 
to prostředí, tak nemá s hospodou 
co do činění. Podívejte se na šip-
ky, které se hrají ve velkých sálech 
s početným publikem. Samozřejmě 
ještě jsou v hospodách kulečníky, 
ale určitě to nebude snooker. Tady je 
umění se trefit za střízliva. A alkohol 
se bere jako doping. 

Takže jaký je rozdíl mezi amaté-
ry a profíky?

Nejlepší hráči dokáží uklidit stůl 
za sedm minut. U nás zápas na tři 
sety může opravdu trvat až tři hodi-
ny. Tady je milimetr velká míra. Nej-
víc se dá nahrát 147 bodů a u nás ti 
nejlepší tak stovku. U nás profesio-
nální hráč není. Možná někdo hraje 
v sousední zemi, ale na profesionální 
úrovni, to ne. 

Stane se, že někdo protrhne 
plátno, jak to někdy vidíme ve fil-
mech?

To lze vidět ve filmu pro pamětní-

ky. Když to plátno už není moc plát-
no. Technicky to u udržovaného sto-
lu není možné. Já jsem to za třicet let 
nezažil. A snooker je velice jemná 
hra. 

Mají lidé zájem si snooker zahrát 
jen tak pro zábavu?

Bohužel zatím není příliš velký. Je 
to těžké, lidé se toho bojí. Ale mys-
lím si, že časem se situace zlepší. Na 
trávení volného času a relaxaci je to 
výborný sport. Je to svým způsobem 
i společenská událost. 

Musí být u toho nějaké speciální 
oblečení?

Podle úrovně soutěže, jsou tři kate-
gorie. Ty jsou na celém světě dodržo-
vané. U té nejvyšší je to motýlek, 
kravata. I rozhodčí mají obleky. Stan-
dardně se používá polokošile, pokud 
hráč nemá určený dres, nebude ke 
hře připuštěný. 

Říká vám něco jméno Milan Bla-
ha?

Ten hraje karambolový kulečník, je 
v něm úspěšný a známe se spíš přes 
fotbal. Mockrát jsem ho hecoval, 
aby si přišel zahrát, ale ještě se nikdy 
nedostavil. Ale rozdíl mezi těmi 
kulečníky je obrovský, třeba jako 
mezi fotbalem a hokejem.  

LUDĚK ONDRAČKA propaguje v Třebíči snooker v areálu DON. Foto: Antonín Zvěřina

Snooker je hra o trpělivosti a přesnosti

SNOOKER si zvolna razí cestu mezi lidi, kteří mají rádi přemýšlivý sport. 
 Foto: Antonín Zvěřina


