
 

Odpoledne ve znamení pétanque: 14. ročník největšího amatérského turnaje v pétanque v ČR 

PRAHA, 31. srpna 2017 – V zahradách Trojského zámku se ve čtvrtek 31. srpna uskutečnil již 14. ročník 

největšího amatérského turnaje v pétanque v České republice. Typicky francouzský sport s kovovými 

koulemi si na pozvání Francouzsko-české obchodní komory přišlo zahrát více než 300 účastníků z řad 

francouzsko-české podnikatelské komunity. Své umění předvedl trojnásobný mistr světa v pétanque Eric 

Sirot z Francie. Dalším sportovním hostem byl Martin Koukal, český mistr světa v běhu na lyžích.  

Prvního ročníku turnaje FČOK v roce 2004 se zúčastnilo pouhých 12 týmů, ovšem počet zájemců o hru se každým 

rokem zvedá a letos se přihlásilo rovných 100 týmů. Více hráčů už by se do zahrad Trojského zámku totiž ani 

nevešlo. Turnaj Francouzsko-české obchodní komory se řadí mezi pětici největších turnajů v zemi vůbec, včetně 

těch profesionálních.  

„Turnaj FČOK láká nejen zájemce o pétanque, ale i o francouzskou kulturu, gastronomii nebo podnikatelské 

prostředí. Společná hra je vynikajícím začátkem pro navázání kontaktů ve francouzsko-české obchodní komunitě. 

Při sportu navíc ani tolik nezáleží na tom, kdo jakým hovoří jazykem, a tak odpadá možná bariéra,“ je přesvědčen 

ředitel Francouzsko-české obchodní komory Jaroslav Hubata-Vacek. 

Na popularitě pétanque přidává v posledních letech i skutečnost, že by se mohl stát od roku 2024 olympijským 

sportem. Právě v roce 2024 bude pořadatelem letních olympijských her Paříž a tento původně francouzský sport, 

kterému se dnes ve světě věnuje téměř milion licencovaných profesionálních hráčů, by na program velmi ráda 

zařadila a dala tak svým reprezentantům možnost zazářit. V České republice trénuje na 900 licencovaných hráčů 

sdružených v 55 klubech, zastřešující organizací je ČAPEK, Česká asociace pétanque klubů, která je i 

profesionálním garantem turnaje Francouzsko-české obchodní komory.   

Přitažlivost turnaje pétanque FČOK potvrzují i slova Erika Sirota. „Letos to byla již má pátá účast na turnaji FČOK. 

Velmi rád se do Prahy vracím, na tomto skvěle zorganizovaném turnaji panuje přátelská atmosféra, hráči jsou 

zapálení a podávají skvělé výkony. Dokonce bych řekl, že se rok od roku Češi zlepšují.“ 

Polovinou úspěchu při hře pétanque je taktika, je ovšem potřeba i fyzická kondice. Pravidla stanoví váhu pro kouli na 

pétanque v rozmezí 650–800 gramů. Na turnaji FČOK se hrají tři kola zápasů do 7 bodů, každý hráč hodí během 

turnaje koulí v průměru 120 krát. Hmotnost všech koulí, kterými se během odpoledne v Tróji hraje, je přibližně 450 

kilogramů.  

O Francouzsko-české obchodní komoře 

Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, sdružuje více než 300 členských společností a je 

platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň 

podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, 

tematické profesní kluby a konference, kulturní a společenské akce nebo sportovní turnaje a tréninky. Za celý rok 

2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů.  

 

Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které 

chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je 

členem sítě CCI France International, která sdružuje 115 francouzských obchodních komor v 85 zemích. 
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