
Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2015 

Za Komisi zpracoval : 

Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace 

 

Cíle Komise Reprezentace 2015 
• Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty – formou osobních kontaktů 

během pozorování 

• Trenérem juniorů (U21) Michal Doucek, trenérem žen Jiří Šmejkal  a  trenérem mužů Petr 

Gulda. 

• Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev je naplňován 

• Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev – doplněno o 2 sady 

drezů s trenkami pro reprezentaci juniorů U21 a 1 sada drezů s trenkami pro REPRE mužů 

 

 

V komisi spolupracovali K.Červenková (zahraniční styky, organizace) a V.Pabián (ekonomika, 

vybavení družstev, administrativa). Ke splnění stanovených sportovních cílů vedla zejména práce 

trenérů během celého přípravného období 2015 a také práce organizační v oblasti zajištění 

odpovídajícího zázemí jednotlivých soustředění a kvalitního materiálního vybavení.  

 

Sponzoring:  

 

Botas Skuteč , GALA Prostějov 

RM Facility s.r.o. – výhradně pro potřeby reprezentace žen, spotřeba v roce 2016 

Činnost jednotlivých reprezentačních celků:  

 Ženy – ve funkci hlavního trenéra pokračoval Jiří Šmejkal. Kvalitní příprava a velmi vstřícný 
přístup celého širšího kádru k přípravě bez vrcholné akce ME/MS jak v samotných oddílech, tak 
na 2 soustředěních reprezentace žen a 1 soustředění nadějí reprezentace žen.  
Mistrovství světa juniorů U21 a žen se konalo v rumunské Cluji v polovině října 2015. Výběr 7 

hráček, L.Cibulková, K.Červenková, L.Vokáčová, L.Fischerová, J.Möglichová, M.Chuchlová 

(všechny Sl.Český Brod) a V.Malátová (Útěchov), pro MS provedl trenér J.Šmejkal na základě 

pozorování při ligových zápasech, MČR a soustředění. Celkově 3.místo v singlu (L.Vokáčová), 1. 

místo v dvojicích (L.Vokáčová, L.Fischerová, L.Cibulková) a 1.místo v trojicích (L.Cibulková, 

J.Möglichová, M.Chuchlová, V.Malátová, K.Červenková) – vynikající umístění české reprezentace 

na MS v Rumunsku.  



 Trenér J.Šmejkal : hodnotím činnost týmu jako velmi úspěšnou a na hranici současných možností 
a v souladu s tradicí tohoto sportu v ČR. Určitě velmi prospěšná činnost pro možné nástupce 
současné generace je pořádání soustředění nadějí a Mezinárodní kemp v Chabařovicích, 
vzhledem k věkové struktuře současného kádru. Nastupující nová generace má všechny 
předpoklady v brzké budoucnosti navázat na vynikající výsledky generace současné. 

 Junioři - ve funkci hlavního trenéra byl Michal Doucek. Během soutěžního ročníku Dorostenecké 
ligy a extraligy mužů probíhaly konzultace s trenéry družstev, ale také s některými dalšími 
odborníky. Širší kádr juniorského výběru byl stanoven postupně. Málo času na přípravu a pouhé 
2 soustředění těsně před MS mohly znamenat pro nadcházející MS juniorů U21 určitou obavu. 
Nicméně vybraný kádr se prezentoval na MS zcela kolektivním a soustředěným výkonem ve 
všech 3 disciplinách. Obhajoba všech 3 zlatých medailí z MS 2012 v Brně bylo pro mnohé 
povinností, pro samotné účastníky MS tím nejvyšším oceněním v dosavadní sportovní kariéře. 

 Trenér M.Doucek : trošku jsem se obával rychlého přechodu z venkovního prostředí do haly. Ale 
hráči to zvládli dobře, což prokázaly i výsledky. Oceňuji na nich, že vědí, co chtějí a jdou si za tím 
se vším všudy. Na svůj věk jsou velmi vyspělí svým myšlením, zodpovědným kolektivním 
přístupem. Prokázali i obrovskou chuť vyhrát. 

 Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Koncepce přípravy jednotlivých členů širšího 
kádru byla projednána na jednání VV ČNS a uplatňována v rámci možností a přístupu 
jednotlivých klubů. Kvalitní příprava na mezinárodní pravidla se postupně podařila v oddílu TJ 
Sokol Modřice. První místo na MS družstev 2014 v Brandýse n.L. nastavilo také vysoké cíle pro 
Mistrovství Evropy, které uspořádalo Slovensko v Humenném (listopad 2015). 2.místo v singlu a 
vítězství ve dvojicích i trojicích bylo potvrzením současného stavu naší reprezentace vůči 
ostatním zemím a především vůči Slovensku. Návrat na světový a evropský trůn naší 
reprezentaci velice sluší, nicméně teprve další roky mohou potvrdit tyto perspektivy i pro velmi 
kvalitní tým našich juniorů. 

 Trenér P.Gulda : Je to krásný pocit. Splnili jsme cíl a určitě se to dá nazvat úspěchem. Už před 
šampionátem jsem říkal, že chceme vyhrát dvojky a trojky, což se povedlo. Musí pochválit celý 
mančaft za přístup. Jsem rád, že kluci šli společně za naším cílem. Můj předchůdce Jirka Šmejkal 
dělá v roli, kde nyní působí, kterou mu spousta lidí vyčítá a berou to jako nějakou trafiku pro něj, 
pro nohejbal strašně moc. Stará se o nároďák jak o malé děti, organizuje soustředění od malých 
žáčků po muže. Vážím si hodně jeho práce a také práce Vlasty Pabiána. Bez nich by nároďák 
nemohl dobře fungovat. I jim patří medaile, které jsme vybojovali.    

 Závěrem je třeba zmínit, že střednědobá koncepce přípravy hráčů na odlišnou jednodopadovou 
mezinárodní hru musí zahrnovat širší konzultace s trenéry předních extraligových klubů a jejich 
pravidelnou účast na vybraných soustředěních a mezinárodních akcích, čímž by mělo dojít k 
nutnému propojení individuální přípravy hráčů v jednotlivých oddílech. 

Činnost KRe v oblasti péče o mládež – naděje :  

 Komise reprezentace po dřívější dobré zkušenosti s organizováním nadějí dorostu a žen vytvořila 
nový Projekt ČOV – Talent 2015-2017. Tento projekt financovaný z darů loterijních společností 
přes Český olympijský výbor má za svůj základní cíl sledovat nohejbalové talenty a nedopustit 
jejich výkonnostní pokles nebo dokonce jejich ukončení sportovní činnosti. S tím též souvisí 
podpora trenérům reprezentací, tj. hledání nových tváří našeho nohejbalu pro účely 
reprezentace mužů, žen a juniorů (věková kategorie 21 let). Velmi důležitou složkou této práce 
je vlastní sledování hráčů v dlouhodobých i jednorázových soutěžích a spolupráce s Komisí 
mládeže a Komisí žen. 



 Od ledna do března byly uspořádány tréninkové kempy nadějí starších žáků, dorostu a juniorek, 
v říjnu pak ještě kemp nadějí mladších žáků. Kempy prošlo 40 mladých hráčů a hráček, aktivně se 
zapojilo 7 trenérů a asistentů. Protože je projekt koncipován jako víceletý, na jeho celkové 
vyhodnocení má KRe ještě dost času, avšak již v lednu začíná další ročník této velmi potřebné a 
záslužné činnosti. 

 

V Praze dne 4. ledna 2016 
 

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace 


