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Úvod 

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v letošním roce, zveřejňujeme upravený harmonogram 
příprav kuželkářských reprezentací všech kategorií pro následující mezinárodní akce: 

Akce     Datum     Místo 

 SP U18     4. – 6. 11.   Tarnowo Podgórne (POL) 

 MS U23     7. – 12. 11.   Tarnowo Podgórne (POL) 

 MS jednotlivců    12. – 18. 11.   Tarnowo Podgórne (POL) 

 SP jednotlivců a U23    11. – 14. 2.   ??? (GER) 

 MS U18     14. – 19. 5.    Plauen (GER) 

 MS družstev     19. – 29. 5.    Plauen (GER) 

 

Doporučení 

Jelikož byl nařízením vlády na několik měsíců znemožněn trénink v kuželkářských halách, doporučujeme 
všem členům širších reprezentačních týmů i hráčům, kteří usilují o zařazení do reprezentačních výběrů, 
aby zahájili individuální přípravu na drahách i kondici dostatečně včas tak, aby na letních soustředěních 
byli perfektně připraveni a mohli je absolvovat v plném nasazení. 
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U18 

Dorostenecká kategorie se od léta bude intenzivně připravovat na MS 2021. V rámci podzimní přípravy 
proběhne i výběr jednotlivců na SP 2020. Podzimní část přípravy bude pro širší výběry a bude zaměřena 
na technickou i fyzickou stránku přípravy. Příprava podzim 2020 navazuje na přípravu v sezóně 
2019/2020. Finální jarní část přípravy upřesní trenéři během podzimních soustředění. S velkou 
pravděpodobností na jaře proběhne i mezistátní utkání. 

Akce   Účastníci  Datum    Místo 

 Soustředění  8+8   28. – 30. 8.    Vracov 

 Soustředění   8+8   2. – 4. 10.   bude upřesněno 

 Soustředění  8+8   18. – 20. 12.   bude upřesněno 

 

U23 

Příprava juniorské reprezentace byla přerušena v nejcitlivější chvíli. Finální příprava před MS 2020 tak je 
značně upravena. Úplně zrušeno je odvetné mezistátní utkání s reprezentací Polska. Nahrazeno bude 
letním soustředěním a krátkým srazem v říjnu. Srpnová příprava všech kategorií probíhá ve stejných 
termínech. Po dohodě trenérů se juniorští reprezentanti, s šancí bojovat o místo v „A“ týmech žen a mužů 
zúčastní soustředění dospělých. Naopak v podzimním termínu soustředění se všichni juniorští hráči 
zúčastní soustředění U23. Vzhledem k dlouhé pauze a tréninkovému výpadku ještě nejsou uzavřeny 
jednotlivé výběry. Hráči, kteří ve výběru nebyli, nebo byli v rezervním výběru, se mají šanci dostat do „A“ 
družstva. Proto doporučujeme všem hráčům výběru a potenciálním novým hráčům, aby nepodcenili letní 
přípravu a hned od začátku sezóny podávali adekvátní výkony reprezentantů. Srpnové soustředění bude 
pro širší výběr. Říjnové soustředění bude již pro finální výběr. Před samotným odjezdem na MS pak 
proběhne společný trénink. 

Akce   Účastníci   Datum    Místo 

 Soustředění  8+8    28. – 30. 8.    Rosice 

 Soustředění   9+9    27. – 28. 10.   Přerov 

 Společný trénink 8+8    6. – 7. 11.   Trutnov 
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Dospělí 

Příprava seniorských reprezentací je spojena pro obě MS – jednotlivce i družstva. Podzimní část bude pro 
obě kategorii společná. Srpnového soustředění se zúčastní i hráči juniorských výběrů. Říjnové soustředění 
proběhne během státního svátku a bude jednodenní. Finální výběr pro MS jednotlivců se pak před 
odjezdem sejde na společný trénink. O podrobnostech přípravy na MS družstev v jarní části budou 
informovat trenéři.  

Akce   Účastníci   Datum    Místo 

 Soustředění  12+12    29. – 30. 8.    Přerov 

 Soustředění   9+9    28. 10.    Kosmonosy 

 Společný trénink 6+5    11. – 12. 11.   Šumperk 

 

Za Komisi státní reprezentace ČKA

Petr Dobeš st. 
trenér reprezentace mužů 

 
 

Tomáš Valík 
trenér reprezentace U23 

Stanislav Novák 
trenér reprezentace U18

Vladimír Sedláček 
předseda Komise státní 

reprezentace ČKA 
 

vladimir.sedlacek@kuzelky.
cz+420 602 385 466 

 
 

Jan Výrek 
trenér reprezentace žen 

 
 

Jan Kotyza 
trenér reprezentace U23 

Tomáš Vít 
trenér reprezentace U18 


