
7th USPE European Police Championships Table Tennis 

27 – 31 května 2015 ve Varně 

 

Dne 25. Března 2015 proběhlo mistrovství Unitop ČR ve stolním tenise na TTC Eliza Praha 
11. Zde podle nominačních kritérií byli vybráni 4 muži a dvě ženy. Tito nominovaní policisté 
se sešli na společném s realizačním týmem na soustředění a to v době od 11 do 15 května 
2015 v Praze v Centru sportu MV. 

     Závodníci mněli dopolední a odpolední trénink, k rekonvalescenci mohli využít dalších 
prostor Centra sportu. 

Na soustředění bylo připraveno nasazení hráčů a hráček do jednotlivých vyhlášených 
kategorií: družstva muži, družstva ženy, soutěž jednotlivců mužů i žen, čtyřhra muži, čtyřhra 
ženy a smíšená čtyřhra. 

26. května odletěl celý tým do Sofie a odtud se za pomoci organizátorů přesunul do místa 
soutěže do Varny. 

Od rána 27. května probíhaly tréninky všech 16 zúčastněných států ve sportovní hale, kde 
poté probíhal i vlastní turnaj.  Večer na technické poradě vedoucích družstev bylo provedeno 
nasazení a rozlosování soutěže podle výsledků z posledního ME ve stolním tenise 2011.  

Ráno 28 května v 9.00. hodin proběhlo slavnostní zahájení turnaje a od 10.00. hodin začala 
nejprestižnější soutěž celého turnaje soutěž družstev mužů v základních skupinách. 
V průběhu hracího dne se naše soutěžní družstvo nejprve probojovalo ze skupiny a poté 
přehrálo další soupeře v systému KO. Na konci tohoto dne bylo patrné, že druhý den ráno 
budeme bojovat o zlato proti hráčům Maďarska. 

První den rozehrály svou soutěž i ženy a to v jednotlivcích. Hned v prvních zápasech byly 
obě naše závodnice úspěšné a porazily své soupeřky hráčky Bulharska.  

Druhý hrací den ráno české družstvo porazilo maďarské 3:1 a získalo tím první medaile. 
Poté začali všechny ostatní soutěže. 

Kategorii čtyřher mužů ovládli čeští a francouzští hráči. Naše dvě dvojice nastupovali v 
semifinále proti dvěma francouzským dvojicím. Bohužel lépe ze souboje vyšli francouzští 
hráči, kteří naše závodníky porazili a tím jsme získali další dvě bronzové medaile pro obě 
naše dvojice. 

Rovněž naše ženy se ve čtyřhrách nenechaly zahanbit a jen o několik míčků jim unikl 
v semifinálovém boji postup do finále přes jednu francouzskou dvojici a získaly tedy rovněž 
bronzové medaile. Finále opět ovládly dvě francouzské dvojice.  

Další dosažené výsledky v kategorii jednotlivců  

muži: dva naši hráči skončili na 5-8 místě a další dva na 9-16 místě. 

ženy: obě dvě se umístnily na 9-16 místě 

Ve smíšených čtyřhrách jedna dvojice obsadila 5-8 místo a druhá 9-16 místo. 



Česká výprava byla společně s Francouzskou výpravou jedna z nejúspěšnějších na tomto 
turnaji, oproti poslednímu 6 ročníku ME 2011 na Sicilii jsme získali jednu bronzovou medaili 
v soutěži družstev a druhou bronzovou medaili ve čtyřhrách. 

Všem naším zúčastněným hráčům na tomto mistrovství patří velké poděkování a ocenění za 
jejich odvedené výkony, dosažené výsledky a vzornou reprezentaci České policie ale i 
českého policejního sportu. Vždyť ani česká státní reprezentace stolního tenisu již delší dobu  
nedosáhla takovéhoto výsledku. Dosažené výsledky zavazují i do budoucna a je potřeba 
nadále pracovat s reprezentačním týmem a připravovat je na další ME, které se bude konat 
za čtyři roky na Slovensku. V průběhu turnaje dostal český tým několik nabídek na další 
spolupráci a účast na turnajích v zahraničí.   

Na závěr je potřeba poděkovat nejen všem naši hráčům, ale i České asociaci stolního tenisu, 
která zapůjčila na dobu konání českému policejnímu reprezentačnímu týmu reprezentační 
trička pro hráče, ale rovněž p. Hrnčiříkovi z fi. STEN Marketing vše na stolní tenis, který 
věnoval pro hráče další potřebný materiál.  

 

 

 

 

 

           

   


