
Mistrem republiky ve dvouhře mužů se stal Antonín 

Gavlas. Mezi ženami byla nejlepší Hana Matelová 

Novými mistry České republiky ve dvouhře se stali Antonín Gavlas a Hana Matelová. Ve 

Frýdlantu nad Ostravicí vybojovaly zlato také deblové páry Hana Matelová, Kateřina 

Tomanovská ve čtyřhře žen, Martin Koblížek s Davidem Palkovským ve čtyřhře mužů a Tomáš 

Tregler s Danou Čechovou v mixu. 

Závěr šampionátu přinesl pikantní souboj dvou oddílových kolegů, kteří rozhodně před 

turnajem nepatřili do okruhu širších favoritů. František Plaček byl nasazen jako 13. hráč, 

Antonín Gavlas dokonce jako 16. Ale byl to právě zkušenější Gavlas, který svého kolegu 

porazil 4:0 a radoval se z prvního titulu mistra republiky ve dvouhře. 

 

 

 

„Byla to neuvěřitelná jízda. Už jsem toho zažil hodně, takže jsem v průběhu turnaje příliš 

neřešil, kdo je ještě ve hře a kdo už vypadl. Snažil jsem se soustředit na sebe, což se mi 

nakonec opravdu vyplatilo. Měl jsem obrovský respekt v semifinále z Tomáše Treglera, 

protože on hraje proti levákům velmi dobře a párkrát jsem s ním v poslední době prohrál. Ale 

vyšlo to a já jsem byl ve finále,“ rozdával úsměvy s pohárem v ruce. „Byl jsem herně i takticky 

v pohodě, hlavně ve finále. Tohle taky nebyl jednoduchý zápas, ale snažil jsem se k němu 

přistupovat jako ke každému jinému. Byť stál na druhé straně stolu oddílový kolega Franta 

Plaček. Mám obrovskou radost z vítězství, které stavím na stejnou úroveň jako postup mezi 

šestnáct nejlepších na evropském šampionátu před deseti lety. Byla to z velké části také 

zásluha dobré psychické pohody, protože před měsícem jsem se stal otcem. Moje nová rodina 

mi dává herní pohodu a já bych za to chtěl moc poděkovat své přítelkyni,“ dodal Antonín 

Gavlas. 

 

 



Hodně vyrovnanou podívanou slibovalo finále dvouhry žen mezi obhájkyní titulu Danou 

Čechovou a Hanou Matelovou. Nasazená jednička před několika dny zaznamenala skvělý 

výsledek v katarském Dauhá na turnaji světového okruhu a také ve Frýdlantu nad Ostravicí 

svoji formu potvrdila. „Jsem teď na vítězné vlně a jsem ráda, že si ze šampionátu odvážím dvě 

zlaté medaile. Porazila jsem Renátu Štrbíkovou v semifinále a pak i Danu Čechovou, takže si 

myslím, že titul ve dvouhře je naprosto zasloužený. Jsem opravdu moc spokojená s 

předvedenou hrou a obrovskou radost z třetího titulu,“ přiznala po vítězství 4:2 Hana 

Matelová. 

 

 


