
Czech open, Olomouc 2018, zhrnutie  

 

Do Olomouca na turnaj série ITTF Seamaster World tour sme cestovali samozrejme už deň 

vopred, teda v pondelok 20.8.2018. V hale SSTZ sme absolvovali ešte posledný tréning, potom obed, 

a okolo druhej hodine, v početnej zostave, sme odchádzali na asi dva a pol hodinovú cestu. Po 

príjazde na miesto sme sa akreditovali – bolo treba upraviť nezrovnalosti v dátumoch príjazdu a 

odjazdu – išli sme na tréning, večeru, pripravili sme si program na zajtrajšie zápasy, urobili míting 

s hráčmi a spať. 

Prvý deň kvalifikácií bol pre všetkých našich hráčov náročný a pre väčšinu aj posledný v súťaži 

jednotlivcov. Je pravda, že sa tu v Čechách zišla kvalitná konkurencia a organizátori pustili do hry 

všetkých prihlásených. To znamenalo obrovskú kvalitu a v princípe môžem tento turnaj vyhlásiť za 

najlepšie obsadený, čo sa týka hráčov v kvalifikácii. 

Najskôr sa predstavili hráči a hráčky do 21 rokov. Špánik a Kukuľková svoje zápasy nezvládli, 

ale Samuel Kalužný postúpil cez veľmi dobre hrajúceho Čecha Jirku Martinka. Samo dokázal svoje 

zlepšenie z poslednej doby, súpera sa nezľakol, presadil sa svojou hrou, počúval pokyny a taktické 

rady trénera Šeredu a sebavedomo zvíťazil. V ďalšom kole však už nestačil na druhého nasadeného 

hráča a s Jorgicom prehral 1:3. Postup medzi 16 najlepších hodnotím ako úspech. V prípade Špánika 

s Kukuľkovou je účasť v hlavnej súťaži a tým prídel veľkého počtu bodov do svetového rebríčka, 

dobrým počinom v možnej účasti na ME do 21 rokov. 

V súťaži dospelých mali všetci naši hráči silných súperov, nerátam Pišteja a Wanga, ktorí mali 

voľný žreb. Z mužov sa znovu presadil iba Samko Kalužný, ktorý si v dramatickom stretnutí poradil 

s Holanďanom Oostwouderom (mimochodom Holanďan porazil v Záhrebe nášho už bývalého 

reprezentanta Bai He).  Víťazstvo 4:3 je cenné, najmä keď v poslednom sete vyhral Kalužný 

najtesnejším pomerom 11:9. Aj v druhom kole mal veľké šance proti Madridovi, jeho hra sa 

ustabilizovala, začal si veriť, a ak by neurobil pár svojich lacných chýb, mohol kľudne postúpiť ďalej. 

Prehra 3:4 môže mrzieť, ale je to aj nádej pre mladého reprezentanta, že sa dá presadiť aj v ťažkej 

svetovej konkurencii. 

Ostatní hráči podali kvalitné výkony, snažili sa, bojovali, ale nakoniec prehrali. Novota s Maze 

1:4, Valúch s Burov 1:4. Keinath s Jarvisom 2:4, Brat so Siposom 2:4 a Špánik so Zibratom 2:4. Najviac 

šancí na víťazstvo mali práve poslední dvaja menovaní. Adam doplatil na výpadok z tréningu 

zapríčinení zranením a telesnou váhou,  Tiborovi chýbali niektoré body, v ktorých nedokázal dodržať 

taktiku. To bola škoda, lebo jeho súper bol, pri väčšom sebavedomí, zdolateľný. 

V druhom kole sa teda predstavili traja naši hráči. Tu prišlo aj najväčšie naše sklamanie. To, že 

prehral Kalužný, som už opisoval, ale Wangov herný a mentálny výpadok sa ospravedlniť nedá. Do 

zápasu s mladým Nemcom Hipplerom, nastúpil nekoncentrovane a v jeho očiach nebol kúsok 

bojovnosti. V priebehu zápasu sa síce snažil dostať do tempa, ale robenie ozaj ľahkých chýb mu 

zamedzilo v predpokladanom postupe. Na tomto príklade je vidno, že ak aj seba lepší hráč sa na 

jednotlivý zápas dôkladne nepripraví, nemá šancu na úspech.  

Jediný, kto postúpil do druhého dňa, bol náš najlepší a najskúsenejší reprezentant, Ľubo 

Pištej, ktorý prešiel bezproblémovo cez nebezpečného Švéda Anderssona v štyroch setoch. Ľubo 

podal štandardný výkon, vynikal variabilitou úderov a sebavedomím. Naopak Švéd robil množstvo 

chýb, najmä na svojom podaní a cestu do tretieho kola tak Ľubovi uľahčil.  



Čo sa týka súťaže žien, bolo oveľa menej radosti. Prvé kolo hrala iba Natália Grígelová a mala 

kúsok od postupu. Prehrala 3:4 s Indkou Akulou, ale jej hra mala hlavu a pätu, súperkin materiál jej 

problém nerobil a pri troche šťastí mohla v tomto zápase uspieť. V druhom kole kvalifikácie bol 

koniec pre všetky ostatné naše hráčky. Baška mala smolu na žreb, prehrala s hráčkou po materskej 

dovolenke, ktorá mala mať zmrazený rebríček a tým sa spolu ani nemali stretnúť. Naša jednotka sa 

s tým nedokázala vyrovnať, herne jej súperka vôbec nesedela, bojovať proti kamarátke 

z tréningového centra bolo tiež problémom a skóre 0:4 znamenalo koniec nádejí.  

Táňa Kukuľková mala zápas proti Kamath rozohraný veľmi dobre vo svoj prospech. Za stavu 

3:1 na sety sa zdalo, že už vyhrá. Je pravda, že súperka mala dobré podanie a robila s ním veľa 

systémových bodov, ale Kuki je známa tým, že sa s rôznymi hernými situáciami dokáže úspešne 

vysporiadať, ale toto nebol ten prípad. Chýba jej kvalitná tréningová záťaž, čo sa ukazuje vo vypätých 

zápasových situáciách.  

Péter Šereda: „Tento ťažký turnaj nám ukázal, že zlepšovať toho máme ešte v mnoho 

oblastiach, ale najväčšie nedostatky, najmä u mladších hráčok, je podanie a príjem.“ Tréner žien bol 

oveľa kritickejší voči svojim hráčkam, ale uverejniť sa to nedalo. Zhrnuté do jednej vety - tvrdá práca 

je cestou. 

V stredu sa už celá slovenská pozornosť sústredila na jediného hráča, v súťaži zostal iba 

Ľubomír Pištej. Nastúpil o 10:00 proti Japoncovi, ktorý hrá ľavou rukou a disponuje rýchlymi nohami. 

Ľubo mu však ukázal, kto je pánom na ich stole a Uda sa stačil len čudovať nad Ľubovými packami, 

presným podaním a sebavedomou hrou nášho hráča. V zápase o postup do hlavnej súťaže si Ľubo 

zahral odvetu z nedávneho finále na Challenger series v Slovinsku proti ďalšiemu Japoncovi Oikawovi. 

Začiatok mal Pištej dobrý, vyhrával 6:2 v prvom sete, no súper zopár rýchlymi bodmi dotiahol 

a v koncovke bol šťastnejší. Druhý set vyznel jednoznačne pre Japonca a až od tretieho setu sa Ľubo 

začal teoreticky chytať. Za stavu 1:2 však nedokázal dokončiť obrat, prehrával už 1:7, nevzdal sa, 

agresívnou a drzou hrou dokázal vyrovnať na 8:8, avšak dvakrát nedokončil sľubne rozohranú 

výmenu a kontaktný set nezvládol. Konečná prehra 1:4 bola krutá, ale momentálne reálna. Ako som 

povedal u Wanga, keď hráč neodohrá celý zápas v maximálnom nasadení, má len malé šance na 

úspech. Niečo podobné platilo aj pre Ľuba, nedokázal počas celého zápasu udržať stopercentnú 

koncentráciu a vadila mu každá dobrá víťazná loptička súpera. Cítil sa byť lepším hráčom a keď 

snaživý Japonec urobil bod, jemu sa to zdalo akoby zázrakom. Na toto si musíme dať 

pozor, v príprave pred zápasmi sa to zamerať a v spolupráci s našim mentálnym trénerom sa to snažiť 

odstrániť.  

Večer prišli na rad štvorhry. Nie všetci sa do súťaže dostali, pretože organizátor a hlavný 

manager turnaja nemusí všetky páry do hry pustiť. Tí čo však nastúpili, odohrali svoje zápasy na 

hranici svojich možností. Lucka Truksová s Evkou Jurkovou mali obranárky a aj keď sa dva sety držali 

do koncovky, nakoniec odišli s prehrou 0:3. Samo Novota so Sašom Valuchom sa postarali o väčšiu 

drámu. Prvý set proti Brazílčanom ľahko prehrali, no potom sa im podarilo skóre zrovnať a aj vo 

štvrtom sete mali veľa šancí. Škoda, ale na ME, kde budú hrať spolu, to môže byť dobré.  

Najviac radosti nám urobil znova Ľubo Pištej, ktorému sme konečne našli dobrého ľaváka. S 

Belgičanom Devosom vyhrali oba kvalifikačné zápasy a prehrali až na druhý deň s mladým párom 

z Japonska v hlavnej súťaži. Harimoto a Kizukuri asi boli lepší, aj keď v prvých dvoch setoch im naši 

ľahkými chybami k výhre dopomohli. Potom sa upokojili, začali hrať na svojej úrovni, prestali 

chybovať, tretí set vyhrali a vo štvrtom nedokázali dohrať sľubný náskok 6:3 do konca. Aj tu poviem, 

že je to škoda, lebo na ME spolu hrať nebudú. Je veľmi ťažké nájsť partnera na dlhodobú spoluprácu 

a práve toto zloženie sa mi zdalo byť optimálne. 



V hlavnej súťaži sa samozrejme predstavila už osvedčená, zohratá a nasedená 

Československá dvojica, Balážová-Matelová. Dievčatá najprv netrpezlivo čakali na žreb s nádejou, že 

nedostanú Číňanky s kvalifikácie. To sa však práve stalo a boli to tie isté, s ktorými hrali pred týždňom 

v Bulharsku. Zase bol zápas vyrovnaný, ale súperky boli skrátka lepšie. Je treba povedať, že obe naše 

hráčky mohli podať výkon s menším počtom jednoduchých chýb. No ak si dobre pamätám, vždy 

prehrali na okruhu ITTF Saemaster s veľmocou stolného tenisu a na ME v Alicante, čo je o necelý 

mesiac, tam chvalabohu nebudú – iba ak naturalizované. 

Čo dodať nakoniec? Trénovať, trénovať, trénovať!!! Upravený výrok V.I.Lenina. Kvalitný 

sparing, kvalitné súťaže a zápasy, variabilita a originalita v hre, a podanie-príjem.  

 

Jaro Truksa, 25.8.2018   

 

 

 

 


