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Michal Kratochvíl, Roman Šlechta, Jitka Mazuchová, Jaroslav Helus, Roman Matouš, Michal Vyleta 

Čtvrtek 26. dubna 2012 - Den odletu do Japonska 

Odlet měl být v 16:00 hodin, takže jsme se domluvili na srazu na letišti v 14:00 hodin. Roman Matouš, 

Roman Šlechta a Michal Kratochvíl si dali sraz na hlavním nádraží v 12:00 hodin a společně se přesunuli 

metrem na stanici Dejvická, odkud jezdí přímá linka autobusu až na letiště. Jaroslav Helus s trenérem 

Michalem Vyletou dorazili z Plzně autem před 14 hodinou a krátce po nich i Jitka Mazuchová z Brna. Při 

odbavení nebyly žádné problémy, a tak jsme mohli nasednout do letadla. Do Dubaje jsme přiletěli ve 22.10 

hod., což bylo 00.10 hod. místního času. Při přesunu na odlet do Tokia jsme se potkali s neslyšícími kolegy 

z Iránu. 



Pátek 27. dubna 2012 

Letadlo odstartovalo před třetí hodinou a čekal nás desetihodinový let. Hodinu před přistáním jsme dostali 

od personálu formuláře, které bylo nutno pečlivě vyplnit (kolonek bylo hodně od jména po zaměstnání 

nebo částku peněz, kterou vezu do Japonska) a odevzdat při letištní kontrole. Odbaveni jsme byli krátce po 

17 hodině místního času. Museli jsme si seřídit hodinky, protože v ČR je o sedm hodin méně. U východu na 

nás a Íránce čekali dva delegáti, kteří nám pomohli s nákupem lístků na autobus z letiště do Shinjuku. 

Předali nám první informace a v 18:30 hodin jsme vyjeli do čtvrti Shinjuku. Cesta z letiště trvala 2 hodiny. V 

Shinjuku nás ještě delegáti pěšky dovedli až do hotelu Sunlite. Tam jsme se ubytovali a domluvili se na 

osmou hodinu ranní, že pojedeme do haly na 1. oficiální trénink. 

Sobota 28. dubna 2012 

V osm hodin jsme společně s delegátem vyrazili do metra. Cesta trvala 20 minut, pak se ukázalo, že i pro 

japonskou delegátku byl problém se vyznat v Tokijském metru s mnoha linkami a východy. Jarda s Jitkou se 

naučili obsluhovat automat na výdej jízdenek a po jejich nákupu jsme mohli poprvé vyrazit do stanice 

Sangubashi - cesta metrem (dvě zastávky) trvala pět minuta odtud pěšky do haly dalších deset minut. Z 

hotelu do haly to trvala asi hodinu. V olympijském centru jsme se potkali s dalšími sportovci a poprvé si 

zatrénovali. Potom jsme měli dvě hodiny přestávku - tak jsme si prošli přilehlý park. Po druhém tréninku 

bylo v 16:00 hodin losování družstev. Nám štěstěna nepřála - dostali jsme silná družstva Číny a Ruska. Po 

losování jsme odjeli zpátky do hotelu. Cestou jsme hledali směnárnu nebo banku, ale v sobotu bylo všechno 

zavřené. Naštěstí se některým z nás podařilo nakoupit japonské jeny v ČR, takže jsme mohli poprvé 

ochutnat místní kuchyni a vyzkoušet zajímavý automatový systém obsluhy v restauracích. 

Muži: 

 Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D   

 Čínské Taipei Ukrajina Čína Litva   

 Korea Polsko Rusko Japonsko   

 Velká Británie Turecko Česká republika Írán 

    Maďarsko 

Neděle 29. dubna 2012 

Na tento den bylo určeno slavnostní zahájení, kterému pořadatelé věnovali mimořádnou péči. Začalo 

přesně v deset hodin, trvalo jednu hodinu a byli na něm významní japonští představitelé například ministr 

zdravotnictví, místopředseda ITTF a další. Ve dvanáct hodin byly rozehrány skupiny a my jsme nastoupili 

proti Číně. Po porážce s Čínou jsme zůstali v hale a podívali se na hru našeho příštího soupeře z Ruska. 

Večer jsme šli na procházku městem a po návratu na hotel jsme na poradě vymýšleli taktiku jak vyzrát na 

Rusko. 

  



 SKUPINA C 1. 2. 3. body sety pořadí 

1. Čína  3 : 0 3 : 0 4 6 : 0 1. 

2. Rusko 0 : 3  3 : 1 3 3 : 4 2. 

3. Česká republika 0 : 3 1 : 3  2 1 : 6 3. 

V 13:00 hodin - družstva muži - skupina C: 

Čína - Česká republika  3 : 0 

Wang Cong : Matouš Roman 3 : 0 /5,8,10/   

Li Yunnan : Kratochvíl Michal 3 : 1 /3,-10,10,4/  

Yang Yang : Helus Jaroslav 3 : 0 /2,2,7/ 

Hodnocení trenéra: 

V tomto utkání bylo družstvo Číny jasným favoritem. 

(podle mého názoru Čína vyhraje jak soutěž družstev 

mužů, tak soutěž družstev žen). 

Trochu dílčí šance na úspěch byla v utkání Michala 

Kratochvíla, který vyhrál druhý set a ve třetím měl setbol 

a zkazil podání. Kdyby vedl 2:1 na sety a hrál svoje 

maximum, tak by snad toto utkání dovedl do vítězného 

konce. 

Bohužel 

právě v tuto chvíli zapracovala psychika a Michal spíše 

"zvadl", začal hrát pasivněji a začal tvořit více 

nevynucených chyb. Doufám, že se z této situace poučí a 

nezopakuje ji v utkání s Ruskem. Rusko je sice papírově 

silnější soupeř, ale měla by zde být přece jenom větší 

šance na vítězství, než byla s Čínou. 



V utkání Romana Matouše jeho soupeř těžil z 

výborného podání, které bylo pro Romana špatně 

čitelné. A i když Roman jako již tradičně velmi bojoval, 

na tohoto soupeře nestačil. Jardovo Helusovo soupeř 

byl velmi silný, tam šance prakticky nebyla, Jarda se 

snažil, ale soupeř byl silnější o několik výkonnostních 

tříd.  

V odpoledním utkání porazila Čína jednoznačně i 

Rusko. 

Pondělí 30. dubna 2012 

V deset hodin jsme zahájili smolný zápas s Ruskem - viz hodnocení a pak jsme čekali na losování a jména 

našich soupeřů pro boje o 9. - 13. místo. Jako první nás čekalo Maďarsko, potom Turecko a nakonec Irán, 

který porazil Anglii. 

V 10:00 hodin - družstva muži - skupina B: 

Rusko - Česká republika  3 : 1 

Kratochvíl Michal : Kulakov Anton  3 : 1 /-2,8,10,6/ 

Matouš Roman : Pishcuk Dmitry   1 : 3 /-6,7,-4,-7/ 

Helus Jaroslav : Bezdenezhnyy Sergey  0 : 3 /-8,-5,-3/  

Kratochvíl Michal : Pishcuk Dmitry 2 : 3 /-4,-9,7,6,-8/ 

Hodnocení trenéra: 

Do utkání jsme díky Michalovi vstoupili dobře, když sice prohrál první set 2:11 (!), ale pak se vzchopil, 

zabojoval a nepříjemného soupeře, který hrál velmi kvalitní obranu, porazil 3:1. V dalším zápase nastoupil 

Roman proti soupeřově jedničce, ale tento levoruký útočník byl nad Romanovy síly. Jarda nastoupil proti 



hráči, který v jiných utkáních hraje obvykle na pozici 

dvojky, a i přes pěkný výkon bohužel prohrál. Za 

nepříznivého stavu 1:2 pro soupeře nastoupil Michal 

proti soupeřovu hráči č. 1. Ten se ještě těsně před 

zápasem pokoušel Michala psychicky rozhodit dost 

nesportovním chováním, když reklamoval Michalovu 

pálku, ta musela být přezkoumána vrchním rozhodčím 

turnaje. Pálka byla sice uznána způsobilou ke hře, ale 

soupeřův záměr vyšel a Michala tak znechutil, že ten 

první set prohrál 11:4, v dalším setu už byl jeho výkon 

lepší, ale prohrál těsně 11:9. Přes to zabojoval, vyrovnal na 2:2 a v posledním pátém setu si vypracoval 

velmi nadějné vedení 8:4 (!), ale bohužel přišla nevysvětlitelná krize, a nakonec tento rozhodující set a tím 

pádem celý zápas prohrál. Pokud by bylo srovnáno na 2:2, nastoupil by Roman Matouš proti obranáři, na 

kterého si věřil, a byla tím pádem velká šance postoupit mezi 8 nejlepších týmů světa. 

V 14:00 hodin - družstva muži: o 9. - 13. místo: 

Česká republika - Maďarsko 3 : 0 

Kratochvíl Michal  : Fuleki Daniel Gyula 3 : 0 /1,5,7/   

Matouš Roman : Bencsik Gergely 3 : 2 /9,-6,9,-7,3/   

Helus Jaroslav  :  Fulop Jeno Zoltan 3 : 0 /8,0,9/   

Hodnocení trenéra: 

Tento soupeř byl relativně slabší, Michal Kratochvíl s Jardou Helusem si se svými soupeři poradili bez 

větších problémů, soupeř Romana Matouše (soupeřův hráč č. 1) byl kvalitní hráč, takže Romanovi chvíli 

trvalo, než se prosadil svou hrou, ale nakonec se projevily Romanovy zkušenosti a velká bojovnost a v 

pátém setu již za stolem dominoval. 

  



V 17:30 hodin - družstva muži: o 9. - 12. místo: 

Česká republika - Turecko 3 : 0 (w:0) 

Hodnocení trenéra: 

Po jednoznačném vítězství s Maďarskem jsme se všichni připravovali na utkání s Tureckem, ale soupeř se 

bohužel nedostavil. 

Úterý 1. května 2012 

Dopoledne jsme nastoupili proti Iránům v boji o 9. místo.  Po těžkém a dramatickém boji jsme vyhráli a pak 

už jen sledovali zápasy o 1. až 8. místo. Závěr tohoto hracího dne byl pro nás potvrzením, jak těžká byla 

naše skupina. Čína převálcovala všechny soupeře a Rusko skončilo na 4. místě. 

V 10:00 hodin - družstva muži: o 9. - 10. místo: 

Česká republika - Írán  4 : 3 

Ghorbanivalikchali Masoud : Matouš Roman 3 : 0 /4,5,9/ 

Mohseni Ahangar Ali : Kratochvíl Michal 2 : 3 /16,-8,-9,3,-7/ 

Alizadeh Aghjeh Gheshlag : Helus Jaroslav 3 : 2 /9,10,-8,-10,8/ 

Ghorbanivalikchali Masoud : Kratochvíl Michal 2 : 3 /8,12,-9,-8,-9/ 

Mohseni Ahangar Ali : Matouš Roman 0 : 3 /-5,-6,-4/  

Hodnocení trenéra: 

Tým soupeře se opíral o velmi dobře hrajícího hráče č. 1 Masouda 

Ghorbanivalikchalika, který měl na bekhendové straně pálky 

"trávu", kterou uměl velmi dobře využívat. Tento hráč zařídil první 

bod soupeře hned první zápas proti Romanovi Matoušovi, který na 

jeho styl hry nenašel obranu. Dále nastoupil Michal Kratochvíl proti 

Mohseni Ahangarovi. To, jak to byl vyrovnaný a nervydrásající 

zápas napověděl hned první set, který skončil až výsledkem 18:16 

pro iránského hráče. Další dva sety vyhrál Michal, ale pak zase 

přišel již tradiční Michalův útlum a ve čtvrtém setu prohrál jednoznačně11:3! Přestávali jsme už věřit ve 



vítězství, ale Michal nakonec vyhrál 11:7. Za nerozhodného stavu 

nastoupil v souboji "trojek" Jarda Helus proti Alizadeh Aghjeh 

Gheshlaghovi a po pětisetové bitvě odešel od stolu poražen. 

Nastoupil Michal proti soupeřově jedničce a prohrával již 0:2 na 

sety. Snažili jsme se z lavičky Michala vyburcovat k většímu výkonu 

a Michal další dva sety vyhrál. Poslední rozhodující set byl zase jako 

na houpačce: Michal prohrával již 1:5, ale nakonec set vyhrál 

nejtěsnějším rozdílem 11:9. Přišla velká chvíle Romana Matouše. 

Měl ve svých rukou osud celého družstva. Nyní se prokázalo, proč ho náš 

tým potřebuje. Svým maximálně koncentrovaným přístupem a 

nezměrnou bojovností nedal soupeři absolutně žádnou šanci a smetl ho 

ze stolu jednoznačně 3:0. 

Tím jsme zakončili tento turnaj na 9. místě, což nakonec vzhledem k 

velké konkurenci je podle mého názoru pěkný výsledek. Přihlédneme-li i 

k tomu, že naše družstvo bylo poškozeno při losování díky chybnému 

umístění na žebříčku. Škoda, že jsme tu chybu neobjevili dříve, mohli 

jsme být možná minimálně mezi 8 nejlepšími týmy. 

Středa 2. května 2012 

Dopoledne se losovaly zbývající soutěže -čtyřhry mužů a žen, mixy a také dvouhry mužů 

a žen. Pak bylo volno s možností organizovaných výletů od pořadatelů. My jsme se s dvěma průvodci a části 

maďarské výpravy vydali na dlouhý výlet do Kamakury - 

což je místo plné nádherných chrámů, parků 

s obrovskou sochou Budhy. O významnosti tohoto 

místa vypovídá, že zde byl i při své oficiální návštěvě 

Japonska prezident USA. Byl to výjimečný zážitek, který 

nám bohužel pokazilo počasí, protože pršelo po 

celý den. Bez průvodců bychom takový výlet 

nemohli sami zvládnout. Do hotelu jsme se vrátili 

promočeni až na kost až po 22 hodině. 

Čtvrtek 3. května 2012 

Na tento den připadla soutěž smíšených čtyřher - mixy. Ani zde nebyl los pro Jardu a Jitku vůbec milosrdný, 

japonský pár č. 1 byl nad jejich síly a možnosti. Potom jsme 

vyrazili na naše velvyslanectví, kde jsme měli domluveno 

osobní setkání s naší velvyslankyní v Tokyu paní ing. 

Kateřinou Fialkovou. Udělala si na nás čas zhruba jednu 

hodinu a během ní jsme se dozvěděli řadu informací o 

japonských zvycích, národní mentalitě a dostali jsme také 

tipy, co bychom měli ještě vidět, pokud nám ještě zbude 

nějaké volno na procházky v Tokyu. Z velvyslanectví jsme 

se vrátili zpět do haly potrénovat, podívali se na 

finále mixu a vrátili se do hotelu. 

  



V 11:30 hodin - MIX - 1. kolo: 

Helus, Mazuchová : Umemura, Ueda /Japonsko/ 0 : 4 /-4,-1,-7,-4/ 

Hodnocení trenéra: 

Naši hráči podali v tomto utkání opravdu výborný výkon, bohužel se v koncovce přiklonilo štěstí na stranu 

soupeřů. 

Pátek 4. května 2012 

Na programu byly čtyřhry mužů a žen. Hrálo se od deseti hodin a od začátku vyřazovacím způsobem. 

Jaroslav Helus  s Romanem Šlechtou podlehli svým soupeřům v pěti setech. Michal s Romanem M. první 

kolo zvládli, bohužel však šanci dostat se mezi nejlepších osm párů světa nevyužili a skončili ve druhém 

kole. Po zhlédnutí semifinálových zápasů a lehčím tréninku před sobotními dvouhrami jsme se prošli 

v přilehlém obrovském parku a pak se odebrali do Shinjuku.   

V 10:00 hodin - čtyřhra muži - 1. kolo: 

Bencsik, Fulop /Maďarsko/ : Kratochvíl, Matouš 2 : 4 /5,13,-7,-5,-2,-3/ 

Hodnocení trenéra: 

Začátek tohoto prvního vystoupení našich hráčů byl poměrně nepovedený, když si v prvním setu uhráli 

pouhých 5 míčků. Kupili jednu nevynucenou chybu na druhou. Druhý set byl už o poznání lepší, ale v 

koncovce měli více štěstí soupeři. Naštěstí stav 0:2 na sety naše hráče psychicky nepoložil, ale zabojovali, 

začali být aktivnější a vývoj zápasu otočili ve svůj prospěch a nakonec zvítězili zaslouženě 4:2. 



V 10:40 hodin - čtyřhra muži - 1. kolo: 

Ghorbanivalikchali, Mohseni Ahangar /Írán/ : Helus, Šlechta 4 : 3  /-8,7,9,-8,-8,7,9/ 

Hodnocení trenéra: 

Naši hráči podali v tomto utkání opravdu výborný výkon, bohužel se v koncovce přiklonilo štěstí na stranu 

soupeřů. 

V 12:10 hodin - čtyřhra muži - osmifinále: 

Chernyak, Veliev /Ukrajina/ : Kratochvíl, Matouš 4 : 3 /-6,7,-12,8,8,-5,6/ 

Hodnocení trenéra: 

V tomto zápase hráli bohužel oba naši hráči podle mého názoru tak na 70-80 %. V jednom vyhraném setu se 

jim sice podařilo odvrátit 2 setboly soupeřů, ale poměrně dost chybovali, soupeři se "chytili" a nakonec 

slavili postup mezi nejlepších 8 dvojic bohužel oni. 

Sobota 5. května 2012 

Tento den se rozehrály skupiny jednotlivců o postup mezi 32 nejlepších hráčů (postupovali vždy první dva 

ze skupiny). Roman Šlechta a Jaroslav Helus měli těžké skupiny, a tak podle předpokladů postoupili dál jen 

Michal Kratochvíl a Roman Matouš - shodně oba z druhého místa ve skupině. Po odpoledním losování se 

hrálo večer ještě první kolo o postup mezi nejlepších šestnáct. Roman Matouš měl velice těžkého soupeře - 

mistra Evropy Juchnu z Litvy. Velký favorit vyhrál a tak se naše oči upírali na Michala Kratochvíla, který si po 

velmi dramatickém boji vybojoval postup a tudíž možnost hrát ještě v neděli. 



 SKUPINA 5 1. 2. 3. body sety pořadí 

1. 
TAKINAS Deividas 

/Litva/ 
 3 : 0 3 : 0 4 6 : 0 1. 

2. 
ŠLECHTA Roman 

/Česká republika/ 
0 : 3  0 : 3 2 0 : 6 3. 

3. 
NORTON Roy 

/Velká Británie/ 
0 : 3 3 : 0  3 3 : 3 2. 

 

 SKUPINA 6 1. 2. 3. body sety pořadí 

1. 
JUCHNA Gintautas 

/Litva/ 
 3 : 0 3 : 0 4 6 : 0 1. 

2. 
HELUS Jaroslav 

/Česká republika/ 
0 : 3  0 : 3 2 0 : 6 3. 

3. 
WANG Yi-Hsiang 

/Čínské Taipei/ 
0 : 3 3 : 0  3 3 : 3 2. 

 

 SKUPINA 7 1. 2. 3. body sety pořadí 

1. 
BEZDENEZHNYY S. 

/Rusko/ 
 3 : 0 3 : 1 4 6 : 1 1. 

2. 
ARIMA Yoshio 

/Japonsko/ 
0 : 3  2 : 3 2 2 : 6 3. 

3. 
KRATOCHVÍL Michal 

/Česká republika/ 
1 : 3 3 : 2  3 4 : 5 2. 

 

 SKUPINA 12 1. 2. 3. 4. body sety pořadí 

1. 
PARK Kwangeun 

/Korea/ 
 3 : 1 3 : 0 3 : 1 6 9 : 2 1. 

2. 
MATOUŠ Roman 

/Česká republika/ 
1 : 3  3 : 0 3 : 0 5 7 : 3 2. 

3. 
FULEKI Daniel Gyula 

/Maďarsko/ 
0 : 3 0 : 3  2 : 3 3 2 : 9 4. 

4. 
ERDOGAN Saffet 

/Turecko/ 
1 : 3 0 : 3 3 : 2  4 4 : 8 3. 

 

 SKUPINA 5 1. 2. 3. body sety pořadí 

1. 
LIN Huan 

/Čína/ 
 3 : 0 3 : 0 4 6 : 0 1. 

2. 
CHANG Yi-Chun 

/Čínské Taipei/ 
0 : 3  3 : 2 3 3 : 5 2. 

3. 
MAZUCHOVÁ Jitka 

/Česká republika/ 
0 : 3 2 : 3  2 2 : 6 3. 



V 9 : 30 hodin - jednotlivci muži - skupina 7: 

Bezdenezhnyy Sergey /Rusko/ : Kratochvíl Michal 4 : 1 /-4,5,6,2/ 

Hodnocení trenéra: 

Michal měl výborný vstup do zápasu, soupeř poměrně dost kazil. Pak se však karta začala obracet, Michal 
měl problém s příjmem podání, dělal více nevynucených chyb. Nejhorší bylo, že "odešel" psychicky, začal 
mít poraženeckou náladu a přestal se řídit radami trenéra. Přestal bojovat. 

V 10:00 hodin - jednotlivci muži - skupina 12: 

Matouš Roman  : Erdogan Saffet /Turecko/ 3 : 0 /10,7,5/ 

Hodnocení trenéra: 

Roman předvedl výborný bojovný výkon. Hodně těžil ze svého podání. Hrál aktivně. Zaslouženě vyhrál. 

V 11:00 hodin - jednotlivci muži - skupina 5: 

Takinas Deividas /Litva/ : Šlechta Roman 3 : 0 /6,5,8/ 
 

Hodnocení trenéra: 

Romanův soupeř je dvojka stříbrného týmu Litvy ze soutěže družstev.  
Mezi oběma hráči byl velký výkonnostní rozdíl, přes to se Roman blýskl několika opravdu pěknými míči. 

V 11:00 hodin - jednotlivci muži - skupina 6: 

Juchna Gintautas  /Litva/ : Helus Jaroslav 3 : 0 /5,3,7/ 



Hodnocení trenéra: 

Jarda měl z našich hráčů nejtěžší skupinu. Tento levoruký hráč byl nad jeho síly. Tento hráč (mistr Evropy) 
nakonec získal na tomto šampionátu 3 medaile. Jarda prohrál jednoznačně 0:3 

V 11:30 hodin - jednotlivci muži - skupina 12: 

Park Kwangeun /Korea/ : Matouš Roman 3 : 1 /4,5,-5,9/ 

Hodnocení trenéra: 

Roman byl tomuto kvalitnímu hráči, který byl ve skupině nasazený jako jednička, důstojným soupeřem. V 
tomto již druhém vzájemném střetnutí se tentokrát Korejci podařila odveta za prohru, kterou mu Roman 
uštědřil při minulém šampionátu. 

V 12:00 hodin - jednotlivci muži - skupina 5: 

Šlechta Roman  : Norton Roy /Velká Británie/ 0 : 3 /-4,-5,-10/ 

Hodnocení trenéra: 

Romanův soupeř hrál kvalitní obranu a proti tomuto stylu hry se Roman neprosadil. Navíc měl soupeř ve 
druhé setu velké štěstí a pomohl si několika "prasátky". 



V 12:30 hodin - jednotlivci muži - skupina 6: 

Helus Jaroslav : Wang Yi-Hsiang /Čínské Taipei/ 0 : 3 /-2,-5,-4/ 

Hodnocení trenéra: 

Tento soupeř byl velmi kvalitní hráč (prokázal to, když následně v prvním kole druhého stupně porazil 
jednoznačně japonskou jedničku Umemuru). I když Jarda bojoval proti o třídu lepšímu soupeři se 
neprosadil, prohrál jednoznačně 0:3. 

V 12:30 hodin - jednotlivci muži - skupina 7: 

Arima Yoshio /Japonsko/ : Kratochvíl Michal 2 : 3 /2,-7,8,-7,-8/ 

Hodnocení trenéra: 

Na Michalovi bylo vidět, že je ještě zklamaný z předcházející porážky, ale naštěstí se vzchopil a utkání i se 
štěstím dotáhl do vítězného konce. 

V 12:30 hodin - jednotlivci muži - skupina 12: 

Matouš Roman  : Fuleki Daniel Gyula /Maďarsko/ 3 : 0 /5,3,1/ 

Hodnocení trenéra: 

Roman si kvalitním výkonem proti poměrně slabšímu soupeři zajistil postup ze skupiny do dalšího stupně. 



V 13:30 hodin - jednotlivci ženy - skupina 4: 

Lin Huan /Čína/  : Mazuchová Jitka 3 : 0 /3,8,4/ 

Hodnocení trenéra: 

Čínská hráčka číslo dvě byla výkonnostně lepší než Jitka. Ve druhém setu zkusila změnit taktiku - držela víc 

ve hře, což se projevilo na lepším výsledku. Ve třetím setu čínská hráčka prokázala svoje kvality a za stolem 

již dominovala. 

V 15:30 hodin - jednotlivci ženy - skupina 4: 

Chang Yi-Chun /Čínské Taipei/  : Mazuchová Jitka  3 : 2 /9,6,-8,-7,-16/  

Hodnocení trenéra: 

V tomto zápase se rozhodovalo o tom, která hráčka doprovodí čínskou hráčku do druhého stupně. Jitka 
prohrála první dva sety, pak zabojovala, a vyhrála následující dva ona. Nyní nastalo drama. V rozhodujícím 
pátém setu Jitce utekl začátek a prohrávala již 0:5! Povedlo se jí ale změnit styl hry, zpřesnila údery, méně 
kazila a to se projevilo i na průběhu zápasu. Povedlo se jí vyrovnat stav a v koncovce setu se soupeřkou 
střídala ve vedení. Odvrátila několik mečbolů soupeřky, dokonce dva mečboly měla sama, a tudíž jí jediný 
bod dělil od postupu mezi nejlepších 16 hráček na světě. Bohužel štěstí se přiklonilo na stranu soupeřky a 
Jitka nakonec po velkém boji prohrála 16:18. 

  



V 18:40 hodin - jednotlivci muži - 1. kolo: 

Ghorbanivalikchali Masoud  /Írán/ : Kratochvíl Michal 3 : 4 /12,9,-9,-6,9,-7,-11/ 

Hodnocení trenéra: 

Zápas v prvním kole ve druhém stupni byl velmi napínavý s vypjatou atmosférou. Michal smolně prohrál 
první dva sety a nevypadalo to s ním dobře. Do zápasu hodně nesportovně zasahoval proti pravidlům 
íránský trenér, který prakticky po každém míčku svému hráči radil. Pokusil jsem se protestovat, ale japonský 
rozhodčí tyto rady neviděl. Vyřešili jsme to tím, že si ke mně sedl Roman Matouš a stále íránského kouče 
sledoval, takže on, i když evidentně hodně rozzlobený, si už nedovolil rady v průběhu zápasu udílet. 
Na konci zápasu Michal prohrával již 8:10 (!), soupeř měl tedy dva mečboly a Íránci byli "na koni", úsměvy 
na tváři jim ale ztuhly, když se Michalovi podařilo tyto mečboly odvrátit, vyrovnat a nakonec celý zápas 
vyhrát. Tímto vítězstvím si vybojoval umístění mezi 16 nejlepších hráčů světa. 

V 18:40 hodin - jednotlivci muži - 1. kolo: 

Matouš Roman : Juchna Gintautas /Litva/ 0 : 4 /-5,-6,-3,-2/ 

Hodnocení trenéra: 

Hráč Juchna se stal "katem" našich hráčů. Roman sice bojoval, ale proti naplno hrajícímu soupeři neměl 

šanci. 

Neděle 6. května 2012 

Do haly jsme odjížděli s nadějí na postup mezi nejlepších osm hráčů, protože styl hry domácího borce měl 

Michalovi sedět a tudíž jsme věřili v příznivý výsledek. Konečný stav 4:0 pro japonského hráče vypadá 

jednoznačně, bylo to však napínavé utkání a všechny sety se rozhodly až v koncovce. Když odeznělo 

zklamání a smutek z prohry, prošli jsme se přes park až k místnímu chrámu, kde jsme si při prohlídce 

zakoupili i nějaké suvenýry a pak jsme se vrátili zpátky a shlédli semifinálové a finálové zápasy. Na večerní 

závěrečný banket odjeli Jarda s Jitkou a byla to opět velká událost a zážitek hlavně z perfektní japonské 

organizace.   



V 10:10 hodin - jednotlivci muži - osmifinále: 

Kratochvíl Michal : Mochizuki Shota /Japonsko/ 0 : 4 /-7,-10,-8,-9/ 

Hodnocení trenéra: 

Zápas byl hodně vyrovnaný, prakticky všechny sety se rozhodovaly až v koncovce. V nich měl navrch a 

potřebnou dávku štěstí bohužel Japonec. Byl samozřejmě ještě hodně podporován diváky z hlediště. 

Michalovi se nedařilo podle jeho představ, hlavně měl problémy s příjmem podání. Na Michalovi bylo vidět, 

že je nervózní ze svého prvního vystoupení na takto vrcholné akci. 

Pondělí 7. května 2012 - den odletu z Japonska 

Po sbalení věcí a vyklizení pokojů jsme se vydali na poslední prohlídku po 

Shinjuku. Podívali jsme se na Tokio ze 45. patra radniční věže, prošli nádherný 

přilehlý park, naposledy ochutnali japonskou kuchyň a po hodinovém odpočinku v 

recepci hotelu jsme s pomocí organizátorů došli na zastávku autobusu a odjeli na 

letiště. Z terminálu nás vláček dopravil k odbavení a v deset hodin večer jsme 

odlétali směr Dubai.  

Úterý 8. května 2012 

Po dlouhém, téměř deset hodin trvajícím letu jsme přistáli v Dubaji a bylo před námi dlouhých šest hodin 

čekání na letišti, než jsme mohli letět domů. Aerolinky nám alespoň nabídly možnost občerstvení formou 

poukázky na jídlo - což jsme rádi využili. Ve čtvrt na jedenáct jsme konečně odletěli a po pěti hodinách letu 

jsme přistáli na letišti v Ruzyni. Ještě jsme dlouho čekali na naše zavazadla a při pohledu na některé silně 

promáčknuté kufry trnuli, zda budou v pořádku, ale nic se jim nestalo a tak jsme se rozloučili a vyrazili do 

svých domovů. Romanové s Michalem K. a Jitkou autobusem na nádraží, Jarda s Michalem V. autem do 

Plzně.  

 

Slovo vedoucí výpravy: 
Organizační zajištění celého MS bylo dobře připravené, průběh a výsledky turnajů byly bez problémů. 

Na závěr bych chtěla moc poděkovat Českému svazu neslyšících sportovců i sponzorům, bez nichž by účast 

našich sportovců na MS byla obtížná. Jmenovitě děkuji firmě Lu-Mi (Plzeň), Keramika Helus s.r.o. 

(Kaznějov), Marpa spol. s.r.o. (Kaznějov u Rybníka) a Vše na stolní tenis (Brno). 

Zpracovali: Jitka Mazuchová, Roman Matouš, Roman Šlechta a Ing. Michal Vyleta 


