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Zápis z jednání Komise vrcholového sportu (KVS) 

 
Datum: 22. 8. 2022 
Místo: NH hotel, Olomouc  
 
 

Účastníci jednání KVS:  
Předseda KVS: Pavel Krpec 
Členové komise: Josef Plachý, Petr Nedoma, Tomáš Vrňák, Karel Karásek, Kamil Koutný, 
Iveta Vacenovská, Hana Valentová 
Hosté: Jarek Mikeska (trenér juniorek), Bohumil Vožický (trenér kadetů), Martin Merker 
(nový trenér kadetů), Břetislav Štieber, Zbyněk Špaček (předseda ČAST) 
 
 
 
 

Program jednání: 
 

1. Hodnocení MEJ 2022  
2. Návrhy reprezentačních kádrů mládeže na sezónu 2022/23 
3. Hodnocení ME dospělých 2022 
4. Aktuální info o MS družstev v Číně 
5. Různé 
 

 

 

Zápis z jednání KVS: 

 

1. Hodnocení MEJ 2022  

 

Proběhlo hodnocení letošního MEJ, které se uskutečnilo ve dnech 6. – 15.7. 2022 

v Bělehradě. Hodnocení proběhlo po jednotlivých kategoriích, včetně celkové 

přípravy před MEJ. 

Příprava před MEJ 

Nejdříve proběhla diskuse, co se týče délky závěrečné přípravy. Letos bylo příprava 

před MEJ zkrácena na 2 x 5 dní v Havířově (junioři ve druhém týdnu absolvovali TT 

Star turnaje) + 2 dny přípravy v Bratislavě a potom odjezd na MEJ. Trenéři 

mládežnických kategorií informovali, že okolní evropské státy (např. Švédsko, Polsko, 

Itálie, Německo, Belgie) mají závěrečnou přípravu podobnou jako bývá obvykle i u 

nás, tzn. v rozsahu minimálně 3 týdnů. Některé státy používají i model 10 + 5 (tzn. 

mají 10 dní vcelku potom 2-3 dny pauza a potom ještě 5 dní). Shodli jsme se 
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společně, že délka přípravy je tedy obdobná jako jinde v Evropě a spíše je potřeba 

věnovat se správnému naplánování tréninkových objemů a také intenzitě TJ. Letos se 

trenéři shodli, že se věnoval dostatek času i nácviku čtyřher. Největší diskuse 

proběhla ohledně zvoleného modelu přípravy u juniorů a jejich účast na turnajích 

TTSTAR resp. na obdobném turnaji v Polsku. Snaha zahrát si kvalitní zápasy před MEJ 

je pochopitelná, nicméně tento model by bylo lépe zařadit, pokud by délka přípravy 

byla „klasická“, tedy příprava 3 týdny. Nicméně závěr KVS je, že za přípravu 

zodpovídá trenér dané kategorie. 

 

MEJ – družstva 

Kadetky – 11. místo 

Trenér Tomáš Vrňák hodnotil toto umístění jako mírné zklamání, na druhou stranu 

dvě hráčky za základního kádru (V. Poláková a H. Kodetová) zůstávají v této kategorii i 

pro příští sezónu a tudíž je tady reálná šance na boj o medailové pozice. 

Kadeti – 5. místo 

Oba trenéři, jak Bohumil Vožický, tak nový trenér kadetů Martin Merker konstatovali, 

že i když byli kadeti kousek od medaile považují toto umístění za velmi dobrý 

výsledek a oba se shodli, že bylo přínosné, že se mohli zúčastnit MEJ společně 

Juniorky – 5 .místo 

Trenér Jarek Mikeska hodnotil 5. místo jako maximum možného a juniorky určitě 

velmi příjemně překvapily.  

Junioři – 13. místo 

Trenér Karel Karásek konstatoval, že 13. místo je velké zklamání. Plánem byl postup 

do čtvrtfinále a tam se event. pokusit i o medaili. I z tohoto důvodu se KVS dlouze 

věnovala přípravě juniorů před MEJ a diskutovali jsme model zařazení turnajů 

TTSTAR, jako součást závěrečné přípravy. 

 

MEJ – jednotlivci (dvouhry, čtyřhry, mix) 

Trenéři všech kategorií hodnotili výsledky svých svěřenců v soutěžích jednotlivců. 

KVS se společně s trenéry shodla, že kromě dvou vynikajících výsledků byly ostatní 

výsledky spíše průměrné a bohužel nám stále chybí potřebná kvalita, abychom mohli 

konkurovat nejlepším mládežnickým reprezentacím jako jsou např. Rumunsko, 

Polsko, Francie 

Na druhou stranu je nutno vyzdvihnout nejen konečný výsledek Veroniky Polákové, 

ale i to, jak k němu došla – dokázala několikrát odvrátit nepříznivý vývoj v utkání a 

nakonec z toho byla bronzová medaile! 

Stejně tak zlatá medaile Lindy Záděrové ve čtyřhře je vynikající výsledek a je 

výsledkem několikaleté spolupráce a sehranosti tohoto páru (Arapovič/Záděrová). 

 

Podrobná hodnocení od všech trenérů dostal jak předseda KVS, tak také VV ČAST 
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2. Návrhy reprezentačních kádrů mládeže na sezónu 2022/23 

 

KVS schválila jednomyslně na návrh trenérů jednotlivých kategorií nové 

reprezentační kádry mládeže a to do 31.12. 2022. Tento návrh předala KVS také ke 

schválení VV. 

 
Kadetky  

A tým 

V. Poláková 

H. Kodetová 

A. Holejšovská 

B tým 

T. Kovaříčková 

S. Holubová 

trenér: Tomáš Vrňák 

 

Kadeti 

A tým 

J. Škalda 

J. Kabelka 

M. Slaný 

B tým 

J. Grabovský 

K. Jedlička 

M. Kolečkář 

trenér: Martin Merker 

 

Juniorky 

A tým 

H. Sommerová 

B tým 

T. Bártová 

N. Hanáková 

A. Sazimová 

M. Pařízková 

trenér: Jaroslav Mikeska 

 

Junioři 

Š. Bělík 

O. Květon 

V. Kadlec 

M. Šíp 

Š. Brhel 

trenér: Karel Karásek 
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3. Hodnocení ME dospělých 2022 (Mnichov) 

 

KVS vzala na vědomí hodnocení ME dospělých od reprezentačních trenérů mužů 

(Josef Plachý) a žen (Petr Nedoma). 

Oba trenéři nejprve hodnotili závěrečnou přípravu před ME a potom i samotné ME 

Muži měli společnou přípravu na ME nejprve jeden týden v polském Wladyslawowu 

s polskou reprezentací. Následně na to navázal individuální trénink hráčů v klubu 

nebo účast na turnaji. V závěrečné přípravě pokračovali na soustředění v německém 

Saarbrückenu. To proběhlo za účasti několika států z Polska, Itálie, Slovinska, a 

jednotlivých hráčů z ostatních zemí. 

ME dvouhry – do hlavní soutěže se dostal přímo pouze Luboš Jančařík, ostatní museli 

hrát kvalifikaci. Pozitivní bylo, že všichni postoupili. Bohužel v hlavní soutěži všichni až 

na Luboše prohráli hned v 1. kole, i když často s papírově silnějšími soupeři. Luboš 

potom prohrál ve 2. kole s domácím Timo Bollem.  

Co se týče smíšených čtyřher, oba naše páry vypadly hned v prvním kole. 

Čtyřhry – jisté naděje byly vkládány do čtyřhry Tomáš Polanský/Jorgič, kteří spolu 

hrávají i v Bundeslize. Bohužel prohráli hned v 1.kole a jejich výkon nebyl optimální. 

Naopak dvojice Širuček/J.Martinko byla příjemný překvapením a velká škoda, že 

v zápase o čtvrtfinále nevyužili 3 mečboly proti velmi dobrému páru 

Gardos/Habesohn. I tak lze jejich vystoupení brát jako nadstandardní a je příslibem 

do budoucna. 

Ženy měly závěrečnou přípravu naplánovanou i uskutečněnou takto: 

26-30.7.  Düsseldorf, skvělé prostředí, výborný sparing, velké objemy a kvalita 

soupeřek. 

1-6.8.   Havířov, společně s reprezentací Maďarska a Řecka. Rozdílný sparing, různé 

herní styly, kvalitní trénink a nacvičování herních situací.  

8-10.8. Havířov, společně se Slovenskem – nácvik čtyřhry a dolaďování, regenerace a 

závěrečná příprava na ME. 

ME dvouhry – stejně jako u mužů, přímo v hlavní soutěži byla nasazena pouze Hanka 

Matelová, ostatní se do hlavní soutěže dostaly díky postupu z kvalifikace (což bylo 

pozitivní), ale v hlavní soutěži, všechny holky až na Hanku prohrály v 1.kole. Hanka 

potom prohrála ve druhém kole s Piccolin (ITA) i přesto, že herně nehrála špatně. 

Každopádně je to nenaplnění cíle, se kterým jsme sem jeli. 

Čtyřhry – tady bylo jasné, že největší nadějí je čtyřhra Matelová/Balážová. Herně 

v přípravě hrály výborně, ve čtvrtfinále ale narazily na velmi dobře hrající rumunský 

pár Samara/Dragoman a prohrály 1:3. 

Další dva naše páry Markéta Ševčíková, která hrála s Amelii Soljou i Blašková 

s Tomanovskou prohrály v 1.kole. 

Podrobná hodnocení obou trenérů dostal jak předseda KVS, tak také VV ČAST 
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4. Aktuální info o MS družstev v Číně 
 
Předseda KVS informoval členy komise o současném stavu a vývoji situace kolem MS 
v Číně. Tato problematika je stále v tuto chvíli nedořešená a konečné slovo o účasti 
bude mít VV ČAST 
 

5. Různé 
Aktuální informace ohledně WTT Feeder Olomouc 
Yarmill 
Příští jednání KVS – předběžně po MS družstev, přesný termín bude upřesněn 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                Pavel Krpec, dne 26.8. 2022 


