
Zhodnocení sezóny 2020 – soutěže družstev 
Vzhledem k tomu, že nám covidová situace letos neumožnila uspořádat zakončení sezóny v našem 
areálu v Lužánkách, požádal jsem trenéry o krátké zhodnocení svých kategorií písemnou formou. 
Nejlepší  družstva plánujeme odměnit na začátku příští tenisové sezóny před zahájením soutěží. 
Hodnocení začínáme od kategorie nejmladších, kteří nám udělali největší radost. 
 
Letošní družstva minitenistů se velmi vydařila. Minitenisti skončili ve skupině na 3. místě a zajistili si 
tak postup do krajského finále. Krajského finále se zúčastnilo 12 nejlepších týmů, z toho 5 oddílů bylo 
z Brna. Po velké bitvě s ŽLTC A  jsme postoupili mezi nejlepších 8 družstev. Dalším našim soupeřem 
bylo TC Brno. Na první pohled se mohlo zdát, že nemáme šanci, ale náš tým předvedl neskutečné 
výkony a nakonec jsme TC Brno po velkém boji zdolali. O postup do semifinále jsme hráli se Ždárem 
nad Sázavou, kde jsme prohráli o pár míčů. Byla to smůla, ale i tak jsme byli spokojení s našimi 
výsledky. Poslední zápas jsme hráli o 5. místo proti DM Academy, které jsme porazili. Moc bych 
chtěla pochválit celý tým, který se o to zasloužil. Díky skvělé partě a bojovnosti dokázali kluci ze sebe 
dostat to nejlepší. Mezi brněnskými oddíly jsme skončili na 1. místě! Celkově jsme skončili na 5. místě 
a tímto bych chtěla poděkovat: Vojtěch Hapla, Jakub Fikar, Tomáš Václavík, Barnabas Lorinczy, Alex 
Duda. 
 

 
 
 
V letošní prapodivné sezoně jsme měli v kategorii BABY tenis dvě družstva. Družstvo BLTC Brno A 
hrálo ligu a umístilo se ve skupině na 6. místě, což znamenalo postup do krajského finále. Zde prošili 
přes první kolo, kde porazili družstvo LTC Velen Boskovic 5:1. Ve čtvrtfinále narazilo družstvo na velmi 
silné družstvo TC Brno- ŽLTC Brno A, kterému podlehlo 0:6. V dalších zápasech o umístění prohrálo 
s družstvem TC Brno-ŽLTC Brno B po velmi vyrovnaných zápasech 1:5 a v posledním zápase o 7. místo 
porazilo družstvo ŽLTC Brno. 



 
 
Družstvo BLTC Brno B obsadilo v základní skupině 5. místo. Hráči hráli v této kategorii první rok a 
seznamovali se s prostředím Baby tenisu. 

Děkujeme všem hráčům – Urubek Max, Čechman Matyáš, Paleček Daniel, Tomek Jakub, Martiš Max, 
Kovárník Matěj, Richterová Emily, Šmerková Natálie, Horáková Sofie, Horváthová Zuzana, Schilerová 
Ema. 

Družstva – mladší žactvo, ml.žactvo - 4+0, starší žactvo. 
Letošní ročník soutěží družstev v mládežnických kategoriích probíhal jinak než obvykle. Hrála se 
pouze tři kola o celkové umístění. 
 
Mladší žactvo – 4. místo KP II. tř. 
Sestava: Kašparovský, Nekut, Kebrle, Hegr, Richter, Hladký, Hipšrová, Pospíšilová, Zaťko. 
V prvním kole jsme hráli v Jihlavě, kde jsme vyhráli 8:1. 
Ve druhém kole jsme se doma utkali se Startem Brno. Bohužel jsme dva zápasy (dvouhra, čtyřhra - 
Hegr) museli pro zranění skrečovat a tím pádem jsme prohráli 4:5. 
V boji o třetí místo jsme již nastoupili bez dvou hráčů základní sestavy a v Třebíči jsme prohráli 3:6. 
 
Starší žactvo – postup do KP II. tř. 
Sestava: Broža, Komárek, Kolář, Kašparovský, Palečková, Hipšrová, Pospíšilová. 
V prvním kole jsme měli volný los. Ve druhém kole jsme se utkali doma s Tuřany a zvítězili jsme 5:4. 
Ve finále jsme zcela jasně zvítězili nad Lanžhotem 7:2. 
Poděkování patří v obou kategoriích všem hráčům za bojovnost a přístup k jednotlivým zápasům. 
Samozřejmě velké poděkování patří rodičům za pomoc při zajišťování všech utkání. 
V září byla ještě odehrána soutěž družstev ml. žactva (4+0), kde se hrála tři utkání. 
Sestava: Mifek, Andrašínová, Martiš, Holešovský. 
V prvním zápase jsme zvítězili nad Komárovem 5:1. Ve druhém kole jsme prohráli s TC Brno 1:5 
(bohužel nám chyběl jeden hráč), ale třetí kolo v Pohořelicích jsme zvládli a zvítězili 4:2. 
Celkově jsme se umístili na pěkném druhém místě. I zde bych rád poděkoval hráčům a také rodičům 
za obětavost při organizaci jednotlivých utkání. 



 

V kategorii dorostu jsme v sezoně 2020 měli dvě družstva. 

Družstvo BLTC „A“ hrálo KS II. Hned v prvním kole se rozhodovalo, kdo letošní skupinu vyhraje. Naše 
družstvo doplatilo na to, že s družstvem neodjeli 2 hráči základní sestavy a prohráli jsme velmi těsně 
4/5. Znojmo, kterému jsme podlehli, pak vyhrálo celou, letos tříkolovou, soutěž. Naše družstvo pak již 
obě další utkání vyhrálo, ale stačilo to pouze na 5. pozici.  

 BLTC „B“ hrálo KS III a skončilo svoje účinkování až ve finále, kde v utkání o postup do vyšší soutěže 
podlehlo ŽLTC „E“. 

 

V kategorii družstev dospělých reprezentovaly náš klub čtyři týmy. BLTC „A“, které účinkovalo 
nejvýše z našich družstev, dostalo do prvního kola pavouka jihomoravské Divize těžkého soupeře 
Spartak Jihlava, se kterým prohrálo doslova o pár míčů, když se o postupu do dalšího kola a jistému 
udržení rozhodovalo až v supertiebreaku poslední čtyřhry, jenž skončil v neprospěch našich hráčů. 
Bohužel tým limitovaly v dalším kole zranění a nečekané prohry, kvůli kterým nakonec „A“ družstvo 
sestoupilo a další rok se porve o návrat do Divize v I. třídě. 

BLTC „B“ vstoupilo úspěšně do prvního střetnutí v I. třídě proti rivalům z TC Brna, čímž si zajistil 
udržení v této soutěži. V dalším kole však nestačilo družstvu ze Start Brno a již po dvouhrách bylo 
rozhodnuto o vítězi. Příští sezónu tak bude mít BLTC Brno dva týmy v první třídě. 

BLTC „C“, které soutěžilo ve II. třídě, první zápas prohrálo s TK Blanskem. Hrozil mu tak stejný osud, 
jako „A“ týmu – sestup. V dalším kole však náš tým sestávající především z dorostenců porazil Tatran 
Starý Lískovec, čímž si zajistil účast ve II. třídě i na příští rok. 

Poslední družstvo BLTC „D“ účinkovalo ve IV. třídě. Ambice na postup zarazil týmu hned v prvním 
kole tým ze ŽLTC. Naši hráči si však v následujících dvou kolech spravili chuť, kdy obě střetnutí vyhráli 
a skončili tak na 5. místě v této soutěži. 


