
 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUNIORŮ 
 

 

Kapitola 1 - Základní pojmy 
 
§ 1.1 - Pořadatel a řídící orgány 

Pořadatelem soutěží juniorů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám 

nebo prostřednictvím oblastních pracovišť na jmenované komise nebo osoby (dále jen „řídící orgány soutěže“). 

 
§ 1.2 - Soutěže juniorů 

V kategorii juniorů se hraje Juniorská extraliga (JExL, sestávající z jednotlivých divizí a play-off o titul) a Český pohár juniorů 

(ČBPJ). 

Soutěže se dělí na základní (divize JExL), nástavbové (play-off o titul) a pohárové (ČBPJ). 

 

Kapitola 2 - Herní plán 
 
§ 2.1 - Domácí družstvo 

Domácím družstvem je to, které je v rozpisu utkání uvedeno na prvním místě. Utkání se hraje na jeho hřišti. Domácí družstvo 

připravuje a udržuje hřiště včetně zázemí, poskytuje míče pro hru a hradí odměnu rozhodčím. Domácí družstvo začíná 

utkání hrou v poli. 

 
§ 2.2 - Herní plán systému každý s každým 

Systém každý s každým se hraje na určený počet kol podle pevného rozpisu utkání stanoveného řídicím orgánem soutěže. 

Každé družstvo odehraje stejný počet utkání s každým svým soupeřem. Po skončení posledního kola sestaví řídicí orgán 

tabulku pořadí podle následujících kritérií: 

1) vyšší bilance *) celkem 

2) vyšší bilance *) ze vzájemných utkání ***) 

3) nižší počet skrečí celkem 

4) nižší počet skrečí ve vzájemných utkáních ***) 

5) vyšší skóre **) ze vzájemných utkání ***) 

6) vyšší celkové skóre **) 

7) los 

*) bilance = počet vítězství / (počet vítězství + počet porážek) 

**) skóre = (počet dosažených bodů / počet směn na pálce) - (počet obdržených bodů / počet směn v poli) 

***) vzájemnými utkáními se rozumí utkání sehraná mezi sebou družstvy, která mají navzájem stejnou celkovou bilanci 

 
§ 2.3 - Herní plán play-off 

V play-off se střetávají vždy dvě družstva tak dlouho, dokud jedno z nich nedosáhne určený počet vítězství. Toto družstvo 

pak postupuje v play-off dále, případně se stává vítězem celého play-off. V každé dvojici má vždy jedno družstvo výhodnější 

postavení. Následující tabulka udává, ve kterých utkáních je toto družstvo domácí: 

 při sérii na je výhodněji postavené 

 “x” vítězství družstvo domácí v zápase v pořadí 

 1 1. 

 2 1., 2. 

 3 1., 2., 5. 

 4 1., 2., 5., 7. 



Toto pořadí musí zůstat zachováno i v případě, že řídící orgán soutěže mění rozpis série, pokud již nebylo narušeno 

odložením utkání. Před rozhodnutím řídícího orgánu o změně se hrají utkání podle původního rozpisu. 

 

 
Kapitola 3 - Systém soutěží 
 
§ 3.1 – Juniorská extraliga 

 

§§ 3.1.1 - Divize 

Divizí Juniorské extraligy se rozumí regionální dlouhodobá soutěž v dané kategorii o nejméně třech účastnících, z nichž 

každý musí odehrát v základní části alespoň 10 utkání. Divize se hrají systémem každý s každým s případným doplněním o 

mezidivizní utkání. Řídicí orgán JExL schvaluje před sezónou existenci a složení divizí. 

 

§§ 3.1.2 – Play-off 

Počet postupujících z každé divize (viz § 3.1.1) a z ČBPJ (viz § 3.2) do play-off o titul stanoví před sezónou řídící orgán 

soutěže. Play-off o titul se hraje systémem play-off. Podrobnosti stanoví řídící orgán soutěže. 

 

§§ 3.1.3 – Celkové pořadí Juniorské extraligy 

1. místo - vítěz finále play-off o titul, získává pro příslušný rok titul „Mistr České republiky v baseballu juniorů“ 

2. místo - poražený finalista play-off o titul 

3. a další místo – další účastníci play-off o titul v pořadí (1) podle úspěšnosti v play-off o titul a (2) podle pořadí v ČBPJ. 

 
§ 3.2 – Český pohár juniorů 

Český pohár juniorů se pořádá jako otevřený pro přihlášená družstva. Družstva musí zaslat vyplněnou přihlášku (viz Příloha 

1) na Sekretariát ČBA do data zveřejněného ve Zpravodaji. VV ČBA má právo omezit počet účastníků soutěže uspořádáním 

kvalifikace. 

Jako součást přihlášky může řídící orgán soutěže stanovit povinnost uhrazení vratné garance, která propadá ve prospěch 

ČBA při neúčasti přihlášeného družstva v ČBPJ. 

Družstvo přijaté do ČBPJ je povinno nastoupit ke všem zápasům podle daného rozpisu. V případě nesplnění této povinnosti 

mu může STK ČBA udělit pokutu až do výše 20000,-Kč. 

ČBPJ se hraje turnajovým způsobem, podrobnosti určuje řídící orgán soutěže. 

 

 

Kapitola 4 - Průběh soutěží 
 
§ 4.1 - Obecné podmínky účasti 

Každé družstvo musí mít k dispozici domácí hřiště odpovídající svými parametry dané fázi soutěže (viz § 5.2). Před play-off o 

titul je možné změnit domácí hřiště, tak, aby byly dodrženy parametry dané § 5.2. 

 
§ 4.2 - Přihláška do JExL  aktualizováno 

Každé družstvo se musí přihlásit do soutěže vyplněnou přihláškou (viz Příloha 1). Přihláška se podává na Sekretariát ČBA 

do 31.1. příslušného kalendářního roku. Účast v Juniorské extralize je otevřená družstvům všech oddílů. Součástí přihlášky 

je i poskytnutí loga oddílu ve formě stanovené ČBA. 

Přijetí družstva do soutěže je podmíněno uhrazením všech závazků (finančních i dalších) příslušného oddílu vůči ČBA. 

Součástí přihlášky do soutěže je poskytnutí materiálů sloužících k propagaci a popularizaci soutěže ze strany ČBA. Jedná se 

o logo oddílu v elektronickém křivkovém formátu, případně další materiály podle specifikace řídícího orgánu soutěže. 
§ 4.3 - Nástavbové soutěže 

Do nástavbových soutěží se přihláška nepodává. 

 
§ 4.4 - Více družstev téhož oddílu 

Do play-off o titul může postoupit pouze jedno družstvo daného oddílu. 

 
§ 4.5 - Rozpis soutěže 

Rozpis divize vydá její řídící orgán do 28.2. Rozpis play-off o titul a rozpis ČBPJ sestaví řídící orgán soutěže alespoň 5 dnů 

před prvním plánovaným utkáním. 

Změny v rozpisu soutěže je po jeho vydání oprávněn provádět pouze řídící orgán soutěže. Podnětem k této změně může být 

žádost jednoho z družstev (případně obou družstev) o přeložení utkání, obsahující návrh nového termínu a místa utkání a 

zdůvodnění žádosti (případně souhlas obou družstev). Při žádosti o přeložení utkání v play-off o titul musí žadatel složit ve 

prospěch ČBA nevratný manipulační poplatek 1000Kč. 

 



§ 4.6 - Odložené utkání 

Je-li utkání odloženo z důvodu vyšší moci, může domácí družstvo oznámit řídícímu orgánu soutěže do tří dnů náhradní 

termín, na kterém se obě družstva dohodla. Neschválí-li řídící orgán soutěže tento termín nebo nebyl-li mu oznámen, určí 

náhradní termín sám. 

 
§ 4.7 - Vyloučení a odstoupení ze soutěže 

Řídící orgán může vyloučit družstvo ze soutěže, pokud přestane splňovat podmínky pro účast v této soutěži nebo má dvě a 

více skrečovaných utkání. Odstoupí-li (je-li vyloučeno) družstvo ze soutěže ve fázi systému každý s každým, jím dosažené 

výsledky se anulují a družstvo se stává posledním v závěrečné tabulce. Odstoupí-li (je-li vyloučeno) družstvo ze soutěže ve 

fázi play-off, považuje se za poraženého v právě rozehrané nebo nadcházející sérii. 

 
§ 4.8 - Skrečované utkání 

Při skrečování utkání může řídící orgán soutěže udělit příslušnému družstvu pokutu až do výše 10000,-Kč v play-off o titul a 

do 2000,-Kč v divizi a v ČBPJ. 

 
§ 4.9 - Termín ukončení soutěží 

Jednotlivé divize musí být dohrány alespoň 6 dnů před prvním plánovaným termínem play-off o titul. Utkání nesehraná do 

určeného termínu data jsou oboustranně skrečována, nerozhodne-li řídicí orgán soutěže o jednostranné skreči. Výjimku 

povoluje řídicí orgán soutěže. 

 

 

Kapitola 5 - Průběh utkání 
 
§ 5.1 - Základní předpis 

Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí Pravidly baseballu vydanými ČBA v roce 2011 (dále jen “Pravidla”) s výjimkami 

danými pouze tímto Soutěžním řádem. 

 
§ 5.2 - Hřiště 

Domácí družstvo je povinno mít k dispozici a připravit do 60 minut před utkáním hřiště s rovným upraveným povrchem, 

odpovídající základními rozměry a vyznačením Pravidlům. Minimální požadavky na hřiště v základních soutěžích jsou dány 

následující tabulkou: 

 
  play-off o titul divize 

rozměr zadní sítě (šířka x výška)  6 x 3 m 3 x 2 m 

sada čtyř met správných rozměrů  připevněná (i HP) úplná 

nadhazovací kopec  ano doporučený 

výška homerunového oplocení  30 cm čarou (terénem) 

obsluhovaná výsledková tabule  ano, viditelná pro diváky doporučená 

výška oplocení k 1. a 3. metě  1 m čarou 

“délka” hřiště od domácí mety  76 m (2/3 hřiště)  76 m (2/3 hřiště) 

  60 m (1/3 hřiště)  60 m (1/3 hřiště) 

minimální vzdálenost zadní sítě od HP  8 m 6 m 

lavičky družstev  kryté lavičky 8m lavičky 5m 

oddělené uzamykatelné šatny  družstva, rozhodčí doporučené 

možnost sprchování teplou vodou  v blízkosti hřiště doporučena 

 

Kontrolu, zda hřiště vyhovuje svou kvalitou příslušné soutěži, provádí před sezónou a v případě potřeby i v jejím průběhu 

řídící orgán soutěže, který může na základě písemné žádosti udělit výjimku z výše uvedených podmínek. Nejsou-li tyto 

podmínky splněny, rozhodne rozhodčí, zda utkání lze zahájit nebo v něm pokračovat (nedostatky uvede do Zprávy o utkání, 

viz § 5.13) nebo ne (utkání je skrečováno v neprospěch domácích). 

 
§ 5.3 – Bezpečnost 

Domácí družstvo je povinno zajistit odpovídajícím způsobem bezpečnost všech zúčastněných osob během přípravy družstev 

na utkání, během utkání a po něm. Domácí družstvo je dále povinno zajistit pro utkání zdravotnickou službu, tedy osobu 

znalou první pomoci, lékárničku alespoň v rozsahu lékárničky pro automobilisty a možnost odvozu do zdravotního zařízení. 

Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky (alkohol, 

tabák apod.) ani mít v ústech během utkání žádné uvolněné předměty. 

 



§ 5.4 – Pálky 

V juniorských soutěžích je povoleno používat pouze dřevěné nebo kompozitové pálky. 

Pálka je schválena pro soutěže ČBA, pokud vyhovuje Pravidlům nebo pokud jde o pálku kompozitovou prokazatelně 

pocházející od výrobce uvedeného v seznamu výrobců schválených ČBA, a není-li nepřípustně upravena nebo poškozena. 

O přípustnosti pálky rozhoduje hlavní rozhodčí utkání. 

 
§ 5.5 - Hrací míče 

Domácí družstvo dává nejpozději 10 minut před začátkem utkání hlavnímu rozhodčímu tři nové hrací míče stejného typu. 

V průběhu utkání musí mít rozhodčí k dispozici stále tři míče tohoto typu schopné hry. Řídící orgán soutěže může závazně 

stanovit nebo doporučit používaný typ míčů. 

 
§ 5.6 - Začátek utkání 

Doba začátku utkání je stanovena termínovou listinou. Čekací doba je 20 minut a lze ji prodloužit nejvýše na 40 minut, pokud 

o sobě družstvo podá zprávu. Není-li družstvo připraveno ke hře po uplynutí čekací doby, je utkání (u dvojzápasu obě utkání) 

skrečováno (i oboustranně). 

 
§ 5.7 - Způsobilost podmínek ke hře 

Před utkáním mají vedoucí družstev možnost souhlasně určit, jsou-li podmínky (počasí a hrací plocha) způsobilé ke hře nebo 

ne. Pokud mezi nimi nedojde k dohodě, stejně jako v průběhu utkání, rozhoduje o způsobilosti pouze hlavní rozhodčí. Hlavní 

rozhodčí také určuje, odloží-li se utkání v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká-li se na případné zlepšení. 

 
§ 5.8 - Hřiště před začátkem utkání 

Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen takto: 

65 min. až 35 min. před utkáním - hosté 

35 min. až 30 min. před utkáním – pořadatel (úklid pomůcek pro BP) 

30 min. až 20 min. před utkáním - domácí 

20 min. až 10 min. před utkáním - hosté 

10 min. až 5 min. před utkáním - pořadatel 

5 min. před utkáním až začátek utkání - rozhodčí 

Není-li hřiště 65 minut před rozepsaným začátkem zápasu volné, posouvá se případně začátek tak, aby před zápasem měli 

hřiště k dispozici alespoň hosté, a to nejméně 30 minut. 

 
§ 5.9 - Sestava hráčů 

Nejpozději 5 minut před utkání předloží vedoucí obou družstev hlavnímu rozhodčímu pořadí hráčů na pálce (line-up). Line-up 

je aktuální seznam členů družstva, kteří jsou připraveni zúčastnit se příslušného utkání. Line-up se předkládá na oficiálním 

formuláři "Česká baseballová asociace Line Up" a musí obsahovat jména, příjmení, postavení v poli a čísla dresů všech 

hráčů základní sestavy podle pořadí na pálce, dále příjmení a čísla dresů všech náhradníků a také jméno, příjmení a podpis 

vedoucího družstva. Vedoucí družstva může ve výjimečných případech hráče na line-up doplnit i dodatečně. 

 
§ 5.10 - Chybějící náležitosti 

Nemá-li vedoucí družstva potřebné soupisky (viz § 6.5), lze utkání zahájit bez nich. Rozhodčí nebo technický komisař tyto 

nedostatky zapíše do Zprávy o utkání (viz § 5.15) a řídicí orgán soutěže následně provede kontrolu oprávněnosti startu 

hráčů. Při opakování těchto nedostatků u téhož družstva může řídicí orgán soutěže udělit družstvu pokutu. 

 
§ 5.11 - Protesty 

Proti rozhodnutím rozhodčího lze v případech stanovených Pravidly podat písemně protest řídícímu orgánu soutěže. Protest 

musí být podán bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního rozhodčího, s popisem situace, přesného 

stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem 

ve výši 300,-Kč. Rozhodčí zaznamená protest do Zprávy o utkání (viz § 5.14). 

Řídící orgán soutěže rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací jen v případě, že protest byl 

oprávněný. V tom případě rozhodne řídící orgán, zda protestovaná situace ovlivnila výsledek zápasu a zda je nutno utkání 

dohrávat od předchozího stavu. Pokud ne, zůstává výsledek v platnosti, pokud ano, řídící orgán určí termín dohrávky. 

 
§ 5.12 – Počet směn  aktualizováno 

Vede-li některé družstvo o dvacet a více bodů po ukončené páté a další směně (nebo po polovině páté a další směny, 

vedou-li domácí) nebo o deset a více bodů po ukončené sedmé a další směně (nebo po polovině sedmé a další směny, 

vedou-li domácí), utkání končí. 

Od 10. směny se hraje podle pravidel IBAF pro tie-break, tedy s nasazením běžců na 1. a 2. metu a s možností volby 

prvního pálkaře v první takto hrané směně. 

 



§ 5.13 - Zápis z utkání 

Oficiálním zápisem z utkání je zápis vedený domácím družstvem. Tento zápis musí být veden podle pravidel o zapisování a 

uchován domácím družstvem alespoň do 31.12. příslušného roku. 

 
§ 5.14 - Zpráva o utkání 

Vyplněnou Zprávu o utkání z nástavbových soutěží zasílá hlavní rozhodčí na Sekretariát ČBA. Vyplněnou Zprávu o utkání 

(viz Příloha 2 SŘ mužů) ze základní části zasílá hlavní rozhodčí příslušnému oblastnímu pracovišti nebo jím určenému 

orgánu nebo osobě. Prostřednictvím této zprávy se mohou družstva a rozhodčí vyjádřit k průběhu utkání. 

 
§ 5.15 - Antidopingová kontrola 

Hráči jsou povinni se podrobit na vyzvání orgánů antidopingové kontroly této kontrole. Kontrola probíhá podle Směrnice pro 

kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. V případě pozitivního nálezu je s hráčem,  oddílem a 

příslušnými funkcionáři zavedeno disciplinární řízení v souladu s touto Směrnicí. Utkání je navíc skrečováno ve prospěch 

soupeře (případně oboustranně). 

 
§ 5.16 - Hlášení výsledků 

Výsledek utkání nástavbové soutěže jsou vedoucí obou družstev povinni ohlásit telefonicky na Sekretariát ČBA, a to 

nejpozději první pracovní den po utkání do 8:30 ráno. Za nesplnění je družstvu udělena pokuta 100,-Kč za jedno neohlášení. 

 
§ 5.17 - Hodnocení hráčů 

Hodnocení hráčů svého družstva v utkáních JExL vedoucí družstva povinen zadat prostřednictvím Internetu do databáze 

ČBA, a to nejpozději první pracovní den po utkání. Za nesplnění je udělena pokuta ve výši 250,-Kč za zápas. 

 

 

Kapitola 6 - Zúčastněné osoby 
 
§ 6.1 - Omezení pro hráče 

Soutěží juniorů se mohou zúčastnit jako hráči pouze muži, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou nejméně 15 let a 

nejvýše 21 let věku (pro JExL), respektive 19 let věku (pro ČBPJ). Za způsobilost hráče k účasti v soutěži odpovídá vedoucí 

příslušného družstva. 

 
§ 6.2 - Registrace 

Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové, vedoucí družstev i 

rozhodčí musí být registrovanými členy ČBA (viz Stanovy a Registrační řád). Hráči musí být registrováni v oddílu, v jehož 

družstvu hrají, nebo musí mít pro hru v tomto družstvu schváleno hostování (viz Přestupní řád). 

 
§ 6.3 - Cizí státní příslušníci 

V hrající sestavě družstva mohou být současně nejvýše tři ne-občané Evropské unie. V nástavbové soutěži může nastoupit 

ne-občan Evropské unie pouze v případě, že nastoupil v základní soutěži v alespoň jednom utkání nejpozději 15.6. 

příslušného roku. 

 
§ 6.4 - Nadhazovači 

Pravidla omezující působení hráče na pozici nadhazovače (počet směn, délka odpočinku apod.) jsou uvedena v příloze 

Soutěžního řádu celostátních soutěží mládeže. Za evidenci počtu nadhozů a dodržování daných omezení odpovídá vedoucí 

družstva. 

 
§ 6.5 - Soupiska hráčů 

Soupisku hráčů (viz Příloha 4 SŘ mužů) musí vést pouze ta družstva, jejichž oddíl má v soutěžích juniorů více družstev. Tato 

družstva jsou povinna během sezóny průběžně doplňovat na soupisku všechny hráče, kteří nastoupili do jejich utkání. Počet 

hráčů na soupisce není omezen. Žádný hráč nesmí být uveden na soupisce více než jednoho družstva. Svoji soupisku je 

družstvo povinno po sezóně poskytnout ke kontrole řídícímu orgánu divize do 31.10. příslušného kalendářního roku. 

 

 

Kapitola 7 – Rozhodčí, další zúčastněné osoby 
 
§ 7.1 - Nominace rozhodčích 

Nominaci rozhodčích na utkání základní části provádí příslušné oblastní pracoviště nebo jím pověřený orgán, nominaci 

rozhodčích na utkání nástavbových soutěží provádí řídící orgán soutěže ve spolupráci s Komisí rozhodčích ČBA. 

 



§ 7.2 - Povinnosti rozhodčích 

Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání 30 minut před jeho začátkem a 10 minut před začátkem musí být na hřišti řádně 

oblečeni v předepsané ústroji. Hlavní rozhodčí musí mít vlastní masku, chránič hrudi a chrániče holení. Po utkání jsou 

rozhodčí povinni vyplnit, podepsat a odeslat Zprávu o utkání (viz § 5.13). V případě vzniku podnětu pro jednání 

disciplinárního orgánu jsou rozhodčí povinni informovat tento orgán a odeslat Zprávu o utkání první pracovní den po utkání. 

 
§ 7.3 - Náhradní rozhodčí 

Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, mohou se družstva dohodnout na náhradních rozhodčích a utkání odehrát. 

Nedojde-li k dohodě, utkání se odkládá (viz § 4.6) a družstva nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých odložením utkání. 

 
§ 7.4 - Odměna pro rozhodčí 

Výši odměny stanovuje před zahájením sezóny oblastní pracoviště ČBA (pro příslušnou divizi) nebo VV ČBA (pro 

nástavbové soutěže) samostatným předpisem. Odměnu rozhodčím v nástavbových soutěžích vyplácí bezhotovostně 

Sekretariát ČBA po obdržení Zprávy o utkání. Výši odměny a způsob vyplácení v divizi stanoví příslušné oblastní pracoviště. 

 
§ 7.5 – Další zúčastněné osoby 

Další osoby zúčastněné na průběhu utkání (zapisovatel, sběrači míčů a pálek, údržba hřiště, komentátoři apod.) jsou povinni 

se při výkonu své funkce řídit pokyny rozhodčích, kteří mají právo je jejich funkce v odůvodněném případě zbavit. 

 

 

Kapitola 8 - Řídící orgány soutěže a odvolání proti jejich rozhodnutí 
 
§ 8.1 - Řídící orgán soutěže 

Řídící orgán soutěže je oprávněn rozhodovat o důsledcích nesplnění jednotlivých ustanovení tohoto Soutěžního řádu. 

Řídícím orgánem je Sportovně-technická komise ČBA (STK). STK může delegovat své pravomoci v řízení divize na některé 

oblastní pracoviště nebo oblastní STK. STK může delegovat své pravomoci v řízení ČBPJ na určeného technického 

komisaře, kterému je současně svěřena i disciplinární pravomoc. 

 
§ 8.2 - Odvolací orgán 

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí řídícího orgánu soutěže je VV ČBA. 

 
§ 8.3 - Manipulační poplatek za odvolání 

Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před projednáváním odvolání uhrazen 

ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že odvolací orgán změní rozhodnutí řídícího orgánu. 

 
§ 8.4 - Náležitosti odvolání 

Odvolání proti rozhodnutí může k odvolacímu orgánu podat oddíl nebo člen ČBA, jehož se rozhodnutí týká, a to do 10 dnů 

od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné. 

 

 

Kapitola 9 - Závěrečná ustanovení 
 
§ 9.1 - Účinnost Soutěžního řádu juniorů 

Tento Soutěžní řád juniorů nabývá účinnosti dnem 1.3.2013 a ruší se jím všechny předchozí soutěžní řády soutěží juniorů i 

se svými dodatky. 


