
Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 26.8.2017 v Olomouci 

Termín a místo:                                                                                                                         

Sobota 26.8.2017  od 9,00hod. do 12,00 hod. v NH hotelu Olomouc 

Přítomni:                                                                                                                                               

Šopová Hana, Pischel Jiří, Lučan Martin, Bíla Jindřich, Novotná Marta, 

Vacenovská Iveta, Mikeska Jaroslav,  část. Špaček Zbyněk 

Omluveni:                                                                                                                                   

Steffek Pavel, Protiva Martin 

Program: 

1.Zahájení, schválení programu                                                                                        

2.Informace předsedy ČAST Zbyňka Špačka                                                                                

3.Informace předsedkyně TMK o zabezpečení metodické oblasti od minulé 

schůze                                                                                                                                              

4.Informace jednotlivých členů TMK z oblastí jejich působnosti                                                            

5. Náměty k aktualizaci Směrnice ČAST č.3/2016 -pro udělování a prodlužování 

trenérských licencí                                                                                                                       

6.Různé  

K bodu 1: 

M.Novotná zahájila jednání a doporučila kooptovat nové členy TMK:                                       

Ivetu Vacenovskou- pro oblast přenosu poznatků z praxe a lektorskou činnost                                       

Jaroslava Mikesku- pro oblast zabezpečení metodického webu                                           

Schůze TMK kooptaci schválila a doporučila VV doplnění TMK o uvedené členy 

K bodu 2: 

Předseda ČAST podal informaci o současném stavu financování ČAST ze strany 

MŠMT a o přetrvávajících problémech. Dále informoval o spolupráci s ČOV, ve 

kterém působí jako člen VV.                                                                                                               

Dále seznámil členy komise s novými členy Unie profesionálních trenérů ČOV, 

které navrhla ČAST. Jsou jimi Luboš Pěnkava, Pavel Špaček, Jindřich Panský, 

Marie Hrachová, Tomáš Demek, Aleš Sviták, Marta Novotná.  



Zbyněk Špaček vyzvedl pozitivní trend při vzdělávání trenérů A a B licencí, kde 

se zvyšuje počet zájemců o studium. V současnosti je to 9 posluchačů ve 

2.ročníku studia A licence a 20 trenérů studia B licence.                                                    

Informoval o posunu v elektronické evidenci trenérů a vedení trenérských 

licencí v jednotném registru ČAST. Poděkoval členům TMK za odváděnou práci. 

 

K bodu 3: 

M.Novotná informovala o aktivitách od minulé schůze TMK:                                                         

-Pořádání mezinárodních konferencí Mosty a interaktivních seminářů Dialogy 

ze strany ČOV a účast našich trenérů na nich.                                                                                     

-Úspěšném uspořádání mezinárodní konference trenérů ETTU v Praze ve dnech 

10.-12.10.2016 v Praze.                                                                                                                          

-Přípravě semináře pro trenéry vrcholového sportu na téma „Podání a příjem 

podání“, lektorem bude šéftrenér Německé reprezentace Richard Prause, 

přední odborník na tuto problematiku. Seminář se uskuteční 20.11.2017 

v Praze a bude zároveň zařazen jako doškolovací seminář pro trenéry A a B 

licencí.                                                                                                                                                         

-Reakci na výzvu ETTU k podpoře národních asociací při vzdělávání trenérů 

v roce 2018. Byl zpracován požadavek na zajištění odborníka na tématiku 

„Obranná hra a hra s různými hracími materiály“. Předpokládaný termín srpen 

2018, místo konání Olomouc.                                                                                                                

-Provedeném testování kondiční připravenosti hráčů RCM a SCM a projednání 

závěrů a dalších postupů na schůzi KVS.                                                                                                     

-Navázané spolupráci s Aplikačním centrem Baluo, které působí při FTK UP 

v Olomouci. V tomto centru proběhlo testování reprezentačních družstev mužů 

a žen v průběhu července a srpna 2017 a předpokládá se další rozšíření aktivit, 

hlavně při interpretaci výsledků, návrhu individuálních plánů přípravy a dále 

pohybové analýzy při vlastní hře.                                                                                                         

-Provedené evidenci a archivaci závěrečných prací posluchačů trenérského 

školení A a B licencí a vypracování seznamů, které proběhlo v březnu 2017 za 

účasti J.Pischela a M.Novotné.                                                                                                                    

-Několika jednáních k zavedení elektronické evidence trenérských licencí 

v rámci Registru ČAST s Miroslavem Henželem. Všem členům TMK byl předán 

manuál pro administraci a správu trenérů. Po diskuzi byl určen člen TMK 



Jindřich Bíla, který bude administraci trenérů A,B,C,D průběžně zajišťovat a 

bude mít spolu s předsedkyní TMK přístupové heslo pro správu trenérů.                                    

-Opakovaných jednáních ke zlepšení plynulosti vydávání materiálů na 

metodickém webu.                                                                                                                                         

-O zařazení připravované příručky pro trenéry do žluté ediční řady ČOV /pro 

sportovní svazy/ a začlenění do edičního plánu vydavatelství. 

 

K bodu 4: 

-M.Lučan informoval o provedené kontrole plnění podmínky kvalifikovaných 

trenérů u ligových družstev dle SŘ v uplynulé sezóně. Konstatoval, že díky 

důsledné kontrole počet potrestaných klubů klesá. 

-H.Šopová podala informaci o probíhajícím běhu školení trenérů B licencí. První 

cyklus proběhl ve dnech 9.-13.6.2017 ve Vlašimi a zúčastnilo se ho 20 trenérů. 

Všichni posluchači dostali zadání témat závěrečných prací, které by měli 

odevzdat na začátku 2.cyklu. Ten proběhne 3.-8.10.2017 opět ve Vlašimi a na 

závěr by měli trenéři složit závěrečné zkoušky, ve smyslu Směrnice ČAST 

č.3/2016, což je změna proti minulým běhům studia B licence. 

-J.Pischel informoval o doškolení trenérů všech licencí, které proběhlo 4.3.2017 

ve Frýdlantě n.Ostr. a připravovaném doškolení 26.8.2017 v Olomouci. Zájem o 

doškolení se zvyšuje, průměrná účast je 25 trenérů. Ve Frýdlantu byly poprvé 

přímo na místě trenérům vystavovány nové certifikáty, které operativně 

připravila Markéta Weiningerová. Tato praxe by se měla uplatňovat i při dalších 

doškolovacích seminářích.                                                                                                         

Vzhledem k zaběhlým zvyklostem, že pokud v jednom kalendářním roce jsou 

obě doškolení organizována na Moravě, bude v závěru roku uspořádáno ještě 

další doškolení v Čechách, se TMK usnesla, že k tomuto účelu bude využit 

seminář konaný 20.11.2017 v Praze s lektorem Richardem Prausem. 

-J.Bíla informoval o spolupráci s KSST a RSST při pořádání školení trenérů C a D 

licencí. Většina svazů plní podmínky dané směrnicí. Problémy pořád přetrvávají 

při vedení seznamů trenérů v krajích, z některých krajů se podklady velmi těžko 

zajišťují. Zlepšení by mělo nastat zavedením jednotné elektronické evidence 



trenérů. J.Bíla zjistí od M.Henžela, jména členů KSST, kteří mají oprávnění ke 

správě trenérů v jednotlivých krajích. 

 

K bodu 5: 

TMK doporučuje následující úpravy stávající směrnice: 

-v bodě 3.3.4 doplnit…..účastníci ME U 21 a ME handicapovaných hráčů se 

mohou na školení přihlásit bez předchozího udělení licence C 

-v bodě 3.3.5 upravit….specializace probíhá ve dvou 5 denních cyklech…. 

-bod 3.4.4 vypustit, protože na žádné fakultě neexistuje jednooborové studium 

stolní tenis 

-doplnit bod 3.4.6 -Po ukončení studia uhradí ČAST trenérům A licence 50% ze 

studijního poplatku 

-v kapitole 4. Odměny lektorů  -doplnit                                                                                                  

v bodě 2……..400,-Kč/den                                                                                                                                               

v bodě 3……..600,-Kč/den 

 

K bodu 6: 

Tomáš Sadílek požádal TMK o udělení vyjímky v možnosti prodloužení své 

trenérské licence B. Její platnost vypršela před více než 5 lety. Vzhledem 

k aktivnímu zapojení T.Sadílka jak v trenérské, tak hráčské činnosti doporučuje 

TMK žádosti vyhovět a po absolvování doškolení mu platnost licence 

prodloužit. 

M.Novotná ukončila jednání a poděkovala všem členům za aktivní přístup. 

 

 

Zapsala:                                                                                                                             

Marta Novotná                                                                   Ve Zlíně 17.9.2017 


