
FINÁLOVÝ DEN 
Poslední den byl zahájen finálovým zápasem v kategorii G13, ve kterém se střetly 

favorizovaná Terezka Široká s Eliškou Jičínskou. Po jasném 
prvním setu, který vyhrála Terezka 11/2 se Eliška v dalších 
dvou setech snažila o zdramatizování utkání, což se jí 
částečně podařilo, ale na obrat v utkání to nakonec nestačilo 
a Terka tak po vítězství 3/0 obhájila loňský titul z této 
kategorie. Bronz získala Veronika Bušková, která porazila 
Kateřinu Drábikovou také 3/0. 

Dalším finálovým zápasem bylo utkání Luboše Waltera s domácím Markem Panáčkem 
v B13. Marek, kterého zastihlo mistrovství ve výborné formě, 
nedal svému soupeři prakticky žádnou šanci a zvítězil 3/0, 
když zaváhal pouze v úvodu druhé sady, kdy prohrával 1/6. I 
s touto situací si však poradil a utkání dohrával v naprosté 
pohodě a po titulu v B11 v roce 2013 a loňském bronzu v B13 
tak slavil svůj první titul v B13. Třetí místo obsadil Karim 
Farag, který si poradil 3/0 s Matyášem Smetanou. 

Ve finále kategorie G17 se střetly obvyklé soupeřky. „Domácí“ Míša Čepová s Kristýnou 
Fialovou. Míša, kterou po celou dobu mistrovství sužovaly značné žaludeční a střevní potíže, šla do 

utkání s cílem nic neprotahovat a zápas rychle ukončit. 
Výborným pohybem nutila Kristýnu k čím dál riskantnějším 
úderům, což následně vedlo k mnoha Kristýniným chybám a 
toho Míša 100% využila a po setech 11/7, 11/5, 11/9  tak 
získala svůj první titul v této kategorii. Z překvapivého 
vítězství v boji o bronz se může Radovat Denisa Rohunová, 
která porazila Hanku Matouškovou 3/0. 

Velice očekávaným utkáním bylo finále B17, do kterého se dostali David Zeman a Viktor 
Byrtus. Utkání začal lépe Viktor, který první set vyhrál 11/8. V dalších setech se odehrávala 
obrovská bitva. David, který se po delších zdravotních 
problémech dost trápil, dělal vše proto, aby alespoň v této 
kategorii na titul dosáhl. To se mu nakonec po velkém boji a 
setech 11/9, 14/12 a 11/8 podařilo a obhájil tak svoje loňské 
prvenství. Viktor si tak musel počkat, jestli se mu podaří titul 
získat alespoň ve finále B15, které ho teprve čekalo. V zápasu 
o 3.místo zvítězil Vojta Ryba nad Matoušem Sochůrkem 3/0. 

V následném finále kategorie G23 se utkaly dvě nejvýše nasazené Tereza Svobodová (č.4 
na ženském žebříčku) a domácí Kristýna Alexová. 
V prvních dvou setech byla jasně lepší Kristýna, která ke 
tradičně dobrým úderům přidala i dobrý pohyb a Tereza 
moc nevěděla co hrát. Kristýna hrála přesně a nutila tak 
Terezu k mnoha chybám. Ve třetím setu začala Kristýna 
spěchat se zakončením, čehož Tereza využila, Kristýnu 
zatlačila a svojí důraznou hrou získala set pro sebe. 
Čtvrtý set byl podobný prvním dvěma a Kristýna tak 

získala svůj první titul v kategorii G23 po vítězství 11/6, 11/6, 8/11 a 11/6. V souboji o 3.místo 
nedala taktéž domácí Marika Doubravová žádnou šanci Tereze Elznicové a vyhrála 3/0. 

 



Hned k dalšímu finálovému utkání nastoupila v kategorii G11 sestra Kristýny Rianka 
Alexová proti Julii Trollerové. Utkání bylo obrovskou bitvou 
od prvního míče. Skóre se přelévalo z jedné strany na 
druhou, aby nakonec druhý titul dne pro rodinu Alexových, 
a svůj vůbec první, získala Rianka, která tak zřejmě ve své 
kariéře vykročila ve stopách Kristýny. Výsledek 13/11, 8/11, 
7/11, 11/7 a 11/4 hovoří za vše. Bronz získala nejmladší 
hráčka celého mistrovství, teprve sedmiletá, Anetka 
Sezemská, která porazila Vendulu Boháčovou 3/1.  

Mezi chlapci v B11 bylo finálové utkání jednoznačnější. Karel 
Matoušek si poradil s Alexem Kelarem po setech 11/8, 11/4 a 11/9 a 
zastoupil tak na stupních vítězů svoji sestru Hanku, které se to letos 
nepodařilo. 3.místo získal, stejně jako jeho bratr v B13, Farid Farag, 
který porazil Ondřeje Slaninu 3/0. 

Finále kategorie G15 bylo „domácí“ záležitostí. Představila se v něm překvapivě Terka 
Zdubová proti favorizované Míši Čepové, která už měla 
v kapse titul z G17. První set dopadl podle předpokladů 
hladkým vítězstvím Míši 11/2. V dalších ale Terka 
předváděla, proč se do finále probojovala a Míša se 
nečekaně na svůj druhý titul na tomto mistrovství 
nadřela. Vítězství si ale nakonec pohlídala, sety vyhrála 
11/9 a 11/7 a obhájila tak loňské prvenství v této 
kategorii. V boji o bronz získala svoje druhé umístění na 
„bedně“ po velkém boji Tereza Široká, která porazila Terezu Sáru Šlehoferovou 3/2. 

Jedním z nejočekávanějších zápasů bylo finále B15, v němž se podle očekávání střetli 
Viktor Byrtus a Ondřej Vorlíček. Favoritem byl asi po vítězství ve čtvrtfinále B17 nad stejným 

soupeřem Viktor, ale tipovat si dovolil jen málokdo. 
Utkání splnilo veškerá očekávání. Před nabitou 
tribunou a za značného povzbuzování obou táborů 
příznivců se do vedení dostal Ondra po setu 11/3. 
Další dva ale získal Viktor 11/3 a 11/7 a zdálo se, že 
získá svůj již celkově osmý titul v juniorech. Proti 
byl ale Ondra, který čtvrtý set vyhrál 11/9 a v 
pátém měl od počátku navrch a vedení udržel až do 
konce. Po vítězství 11/6 tak získal svůj premiérový 

titul mezi juniory a Viktor poprvé od roku 2011 vyšel naprázdno. Třetí místo získal Benjamin 
Bergel, který po velké bitvě porazil neustále se zlepšujícího Marka Panáčka 3/1. 

Ihned po tomto zápase následovalo další velice očekávané finále kategorie B23. Utkání 
bylo naprostou kopií loňského finále v této 
kategorii a to jak obsazením, tak vývoje i 
výsledkem. Rozdílné byly jen bodové výsledky 
jednotlivých setů. Střetli se domácí Martin Švec 
s Jakubem Solnickým. Hrálo se v obrovském 
tempu a opravdu se bylo nač dívat. První set 
vyhrál, stejně jako vloni, Jakub. Další dva pak 
opět stejně jako vloni Martin. Ve čtvrtém setu, 
po dvou velice dlouhých a těžkých výměnách, 
Martin „vytuhl“ a set vystřílel a bylo to opět, stejně jako vloni 2/2. Poslední set si ale Martin 
pohlídal a snad již popáté za sebou porazil Jakuba nejtěsnějším poměrem 3/2 po setech 7/11, 
11/8, 11/7, 3/11 a 11/6 a obhájil tak svůj loňský titul. 

 



Jako poslední zápasy dne se uskutečnila finále G19 a následně pak B19. V G19 nejdříve 
nastoupily Eliška Jirásková proti Kristýně Alexové, která již měla titul z G23. Kdo si myslel, že utkání 

bude mít obdobný průběh jako na CZJO před třemi 
týdny, kde jednoznačně zvítězila Kristýna, ten se 
velice mýlil. Eliška hrála sebevědomě, přesně a 
unaveně působící Kristýnu přehrávala. Ta naopak 
nebyla schopná dostat míče dozadu a Elišku zatlačit 
do defenzívy. První set tak zaslouženě získala Eliška 
v poměru 11/7. Od druhé sady Kristýna hru zpřesnila, 
prodloužila své údery a následně využívala svojí ruku 
k zakončování výměn. Přestože Eliška dělala co 

mohla, tak na Kristýnu nakonec nestačila a po setech 7/11, 11/3, 11/6, 11/9 tak Kristýna získala 
třetí !!!!! titul pro rodinu Alexových a svůj jubilejní 10.-tý mezi juniory. Bronz vybojovala taktéž 
domácí Patricie Panáčková, která porazila bronzovou z G17 Denisu Rohunovou 3/2. 

Posledním zápasem celého mistrovství bylo bratrské finále v B19. Bylo to asi poprvé, kdy se 
ve finále nejprestižnější juniorské kategorie utkali sourozenci. Oba domácí hráči Jan a Vojtěch 
Rybovi byli před zápasem velice motivovaní. Pro staršího Honzu to byl poslední zápas kariéry 
v B19, pro ve výborné formě hrajícího Vojtu zase možnost získat svůj první juniorský titul. Honza 
odehrál celé mistrovství s handicapem zranění kolene, které si přivezl z CZJO. Vojta byl naopak 
velice unavený, protože doté doby již odehrál na 
MR 7 zápasů, z toho 3 pětisetové a celkem 28 
setů. To se projevilo od počátku utkání. Honza 
nedal Vojtovi šanci a první dva sety vyhrál 11/5 a 
11/4. Ve třetím se mu ale začalo ozývat poraněné 
koleno a na jeho pohybu po kurtě to bylo velice 
znát. Toho využil Vojta, set otočil a vyhrál jej 11/9. 
O přestávce před čtvrtým setem bylo vidět značné 
vzrušení v hledišti, protože utkání mohlo 
dopadnout jakkoliv. Honza začal čtvrtý set lépe, prokázal svoje veliké zkušenosti, kdy se snažil hrát 
co nejvíce z místa a šetřit tak koleno. Zakončoval prakticky z každé pozice, což mu i vycházelo, a 
tato taktika se nakonec ukázala jako vítězná a Honza se tak mohl, stejně jako o cca hodinu dříve 
Kristýna, rozloučit s juniorskou kariérou svým celkově osmým titulem. 3.místo vybojoval David 
Zeman, který porazil svého odvěkého soupeře Marka Lapáčka 3/1. 

Ihned po skončení finálového zápasu kategorie B19 následovalo vyhlášení vítězů a po jeho 
ukončení se již celé mistrovství stalo historií.  

 
 
 
 
 
 



SLOVO NA ZÁVĚR: 

 
Dovolte mi na závěr poděkovat všem spolupracovníkům a osobám, kteří se na uspořádání MČR 

juniorů pro rok 2015 podíleli za výbornou spolupráci, dále také všem sponzorům a obchodním 
partnerům, bez jejichž ať již finanční nebo materiální pomoci bychom mistrovství v takovém rozsahu 
nemohli v žádném případě uspořádat, a v neposlední řadě také všem účastníkům za bezproblémový a 
hladký průběh mistrovství. 

Věřím, že jste si odvezli domů nejen velké sportovní zážitky, ale i spoustu zkušeností a také 
pocit, že jste se během mistrovství mohli odreagovat od herního stresu a vypětí i díky doprovodnému 
programu, který jsme se pro Vás snažili všichni připravit.  

      Radim Švec 
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