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I. Zpráva o činnosti komise vrcholového sportu a 
sportovního manažéra za rok 2021 

Komise vrcholového sportu (dále jen „KVS“) má na starost řízení veškerého vrcholového 
sportu v ČR. Týká se to jak kategorie dospělých, tak kategorií mládeže (U21, junioři a 
kadeti). 
Složení KVS se v průběhu roku 2021 změnilo, a to včetně jejího předsedy. V první polovině 
roku pracovala komise v tomto složení: 
předseda KVS: Petr Nedoma 
členové KVS: Josef Plachý (reprezentační trenér mužů), Tomáš Vrňák (reprezentační 
trenér kadetek), Hana Valentová (předsedkyně KM), Renáta Štrbíková (reprezentační 
trenérka žen U21) a Kamil Koutný (trenér RCM Havířov) Renáta Štrbíková ukončila svou 
činnost na vlastní žádost k 30.6.2021 a od 1.7. 2021 byl jako nový člen komise schválen 
Karel Karásek. 
 
Od 1.8. 2021 došlo ke změně předsedy KVS. Nově byl jmenován předsedou KVS Pavel 
Krpec. Petr Nedoma se jako dosavadní předseda a zároveň reprezentační trenér žen stal 
členem KVS. 
VV ČAST schválil jako nového člena komise také Ivetu Vacenovskou, a to s platností od 
26.8. 2021 Od tohoto data pracovala komise v tomto složení: 
předseda KVS: Pavel Krpec 
členové KVS: Josef Plachý (reprezentační trenér mužů), Petr Nedoma (reprezentační 
trenér žen), Tomáš Vrňák (reprezentační trenér kadetek a koordinátor u mládežnické 
reprezentace), Karel Karásek (reprezentační trenér juniorů), Hana Valentová 
(předsedkyně KM), Iveta Vacenovská (členka TMK) a Kamil Koutný (trenér RCM Havířov) 
 
Komise se k řešení různých témat a otázek sešla během roku 2021 celkem čtyřikrát, a to 
v těchto termínech: 16.2., 14.6., 24.8. a 15.11. Mimořádně vzniklé záležitosti byly řešeny v 
okruhu realizačních týmů mládeže a dospělých. Pokud to situace vyžadovala, řešili jsme 
danou problematiku také telefonicky, popř. na bázi online setkání. 
Mimo běžnou činnost a agendu jsme se při našich setkáních věnovali také hodnocení 
trenérů z vrcholných akcí roku 2021, kterých bylo v daném roce opravdu hodně (OH v 
Tokiu, MS jednotlivců mužů a žen, ME jednotlivců mužů a žen, ME družstev mužů a žen, 
MEJ, MSJ a ME U21.) Pokračovali jsme v činnosti s cílem zlepšit komunikaci mezi trenéry, 
přístup trenérů k plánování a vedení tréninkového procesu. V tomto roce také došlo k 
zavedení elektronického tréninkového deníku Yarmill, který slouží k evidenci tréninkového 
procesu hráčů RCM/SCM. 
 
I v roce 2021 jsme museli překonávat problémy související s virem Covid 19 – nutnost 
testování a někdy také bohužel nemožnost startu na daném turnaji právě z důvodu 
výsledků testů. 
 
V průběhu roku 2021 pokračoval program MŠMT na podporu sportujících studentů na 
vysokých školách – UNIS. Celý program zaštiťuje VIKTORIA, vysokoškolské sportovní 



STRÁNKA 4 Z 26 

 

centrum MŠMT. Byla podepsána smlouva na rok 2021 a v programu byly tyto hráčky: 
Karolína Mynářová, Kateřina Tomanovská, Kristýna Štefcová a Markéta Ševčíková. 
 

V roce 2021 bylo personální obsazení trenérských pozic u reprezentace stabilní a mělo 
toto složení:  
trenér reprezentace mužů: Josef Plachý 
trenér reprezentace žen: Petr Nedoma 
trenér reprezentace kategorie U21: Marek Klásek 
trenérka reprezentace kategorie U21: Renáta Štrbíková  
trenér kategorie juniorů: Marek Klásek 
trenér kategorie juniorek: Jaroslav Mikeska 
 trenér kategorie kadetů: Bohumil Vožický 
trenér kategorie kadetek: Tomáš Vrňák (Tomáš je zároveň koordinátor mládežnické 
reprezentace) 
 
Pravidelné kondiční testování proběhlo pouze na úrovni RCM/SCM. Testování proběhlo v 
srpnu 2021 pod vedením Patrika Kaizra (kondičního trenéra ČAST) 
 
Činnost KVS má velmi široký záběr. Scházíme se společně za účelem návrhů a schvalování 
nominací české reprezentace na nejdůležitější sportovní události roku (OH, MS, ME, MSJ, 
MEJ, atd.). 
KVS diskutuje a poté navrhuje nominaci navrženou trenéry, k finálnímu schválení VV ČAST. 
Na našich jednáních také dochází k hodnocení daných akcí a vyvození závěrů pro další 
přípravu či účast na dalších sportovních akcích. 
 
V činnosti vzdělávání velmi úzce spolupracujeme s Trenérsko-metodickou komisí, 
vedenou Martou Novotnou. Konzultujeme trenérské semináře, spolupracujeme na 
vytváření metodických příruček, obrazových materiálech. Důležitou složkou obou komisí je 
sledování moderních trendů a jejich aplikace do tréninkových procesů. 
Velmi důležitá je pravidelná komunikace mezi trenéry. Trendem poslední doby je mentální 
příprava sportovců, sportovce v této činnosti podporujeme. 
 
Naše komise také velmi úzce spolupracuje s Komisí mládeže, kterou vede Hana Valentová. 
Spolupráce probíhá jak při projektech talentované mládeže, tak např. v oblasti předávání 
zkušeností z mezinárodních akcí. 
 
V roce 2021 proběhla celá řada významných akcí a tento rok patřil k těm úspěšnějším, co 
se týče výsledků našich reprezentantů. 
 
K těm nejlepším výsledkům určitě patřily tyto: 

- vítězství Lubomíra Jančaříka na světové kvalifikaci pro OH (Luboš Jančařík si tak 
zajistil přímý postup na OH, které proběhly v roce 2021 v Tokiu) 

- semifinálová účast Hany Matelové na TOP 16 
- čtvrtfinále Lubomíra Jančaříka na ME ve dvouhře mužů (5. – 8. místo na ME ve 

dvouhře mužů) 
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- postup Pavla Širučka z evropské kvalifikace na OH v Tokiu 
- 2. místo v soutěži smíšené čtyřhry kadetů MEJ 2021 (Martin Šíp) 
- 3.místo v soutěži družstev kadetů na MEJ 2021 (M. Šíp, Š. Brhel, J. Morávek a 

trenér: Vožický) 
- 3. místo ve čtyřhře juniorek na MEJ 2021 (Záděrová) 
- 5. – 8. místo pro naše družstvo mužů na ME družstev 
- 1. místo Hany Matelové na WTT Contender v Tunisu 

 
Přehled některých událostí české reprezentace v roce 2021 
 

- Březen  turnaje WTT Contender a WTT Star Contender (Doha, Katar) 
světová kvalifikace o postup na OH v Tokiu (15. – 18.3. 2021) 

- Duben  evropská kvalifikace o postup na OH v Tokiu (21. – 25.4.2021) 
- Květen  WTT Youth (Portugalsko) a WTT Youth (Tunisko) 
- Červen  ME mužů a žen – jednotlivci (21. – 26.6. 2021, Varšava, 

Polsko)  
WTT Youth (Havířov, ČR) a WTT Youth (Otočec, Slovinsko) 

- Červenec OH 2020 (Tokio) a MEJ 2021 (Varaždin, Chorvatsko) 
- Srpen  Czech Open 2021(Olomouc) 

WTT Contender (Budapešť, Maďarsko) 
- Září  TOP 16 mužů a žen (Řecko); WTT Youth (Lisabon, Portugalsko) 
- Říjen  ME dužstev mužů a žen (Cluj, Rumunsko); 

WTT Contender (Tunis); 
TOP 10 juniorů (Tours, Francie); 
WTT Youth (Polsko), WTT Youth (Itálie) 

- Listopad MS mužů a žen – jednotlivci (23. – 29.11. Houston, USA); 
WTT Youth (Slovensko), WTT Youth (Maďarsko), 
ME U21 (Spa, Belgie) 

- Prosinec MS juniorů (Portugalsko) 
 
Plány v základních oblastech činnosti KVS a reprezentace pro následující období: 
 
Reprezentace dospělých 

- oslovení dalších vybraných hráčů do Národního reprezentačního centra v Havířově 
s cílem zkvalitnění tréninků pro naše reprezentanty. Situace u žen je velmi dobrá, 
cíl pro rok 2022 je zlepšit situaci také u mužů (myšleno zkvalitnění sparingu). V 
zahraničí dále zůstávají pouze Pavel Širuček v polském Grodzisku a Tomáš 
Polanský v německém Saarbrückenu 

- podpora talentovaných hráčů v post juniorském věku 
- spolupráce se zahraničními reprezentacemi a pořádání společných akcí 
- tréninkové týdenní stáže pro vybrané reprezentanty v zahraničí-Düsseldorf, 

Saarbrücken 
- u soustředění mužů i žen organizovaných v ČR se snažit začlenit větší počet hráčů 

a hráček 
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- aplikace nejnovějších tréninkových trendů v přípravě – větší důraz na podání a 
příjem, zásobníky a zejména individuální práce na odstraňování chyb 

- nominační turnaje, popř. kontrolní turnaje před vrcholnými akcemi jako např. ME, 
MS dělat dle potřeby trenérů 

 
Reprezentace mládeže 

- zajištění kvalitní tréninkové přípravy v RCM Praha a Havířov, v SCM Ostrava, 
Hodonín, Havlíčkův Brod a Hradec Králové 

- podpora talentovaných hráčů – plánování zahraničních kempů + spolupráce se 
zahraničními reprezentacemi a pořádání společných akcí 

- stanovení kádrů reprezentace mládeže s výhledem na MEJ 2022 
- uskutečnit výběrová řízení a vybrat trenéry k mládežnickým kategoriím na další 

období 
- zlepšení kondiční přípravy mládeže, pravidelné testování RCM, SCM 
- odborné semináře pro kondičního trenéra NTC Havířov Patrika Kaizara 
- celoroční příprava reprezentace + VT před MEJ v zahraničí i ČR 
- aktivní rozšíření a zapojení do elektronického systému tréninkových deníků Yarmill 
- možnosti sebevzdělávání prostřednictvím seminářů/webinářů ITTF a ETTU 

 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům KVS, kteří v průběhu roku 2021 pracovali 
v komisi a kteří tak svými zkušenostmi a svým aktivním přístupem pomohli plnit úkoly a cíle, 
které KVS měla na starost. Myslím, že rok 2021 navzdory nepříznivé situace ohledně 
Covidu-19, byl pro náš sport velmi úspěšný. 
 
 
 
 
 
Zprávu vypracoval:      V Havířově, dne 25.3. 2022 
Pavel Krpec – předseda KVS 
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II. Zpráva STK pro konferenci ČAST 2022 
Zpráva za období od 1.6.2021 do 1.4.2022 (uzávěrka zprávy ke konferenci 2022) 

Složení STK předseda  Václav Drozda  
 členové  Miroslav Henžel, Karel Chyba, Jan Beneš  

STK ve VV ČAST přísluší pod úsek vedený místopředsedou VV Petrem Bohumským. 

Schůze STK 
18.6.2021 schůze STK – dohrání EL mužů a žen, změny v soutěžích v důsledku pandemie, 
přihlášky do ligových soutěží, převody, sestavení skupin, rozdělení družstev, dvojičky, 
návrh na změnu ligy žen a Č. poháru žen, ČP – nedohraný 30. r. + postupy, návrh rozpisů 
ČP 2021/22…. 
 
17.7.2021 schůze STK – postupy a sestupy pro vyrovnání počtů družstev ligy během dvou 
sezón, termínová listina na 1.pol.soutěží, ČP 31. ročník II.st. muži, ženy – řízení 
prostřednictvím Zpráv k ČP, schválení systému, přihlášky, pořadatelé, náhradníci; návrh 
na nové vydání SŘ… 
 
22.10.2021 schůze STK – průběh ligy, termíny play-off, Pravidla VV k soutěžím (covid), 
pokuty (podmínečné); komisaři – návratky, termíny a možnosti delegace; stanovisko STK 
k MČRj21;  
 
ČP – průběh, muži 1+2.větev, systém ČP žen, 2 skupiny; návrhy ke knižnímu vydání SŘ… 
16.12.2021 schůze STK – průběh ligy, kontumace, odklady, ELŽ Vlašim-M. Krumlov – 
kontumace a postih, kontrola střídavých startů, úpravy soupisek podle 330.25, příprava 
Q2Ž, kontrola úhrady pokut; komisaři; ČP – průběh soutěže, rozlosování finále … 
 
18.2.2022 – schůze STK – průběh ligy, info z ELM Hodonín-El Niňo, ELŽ 2x start v neúplné 
sestavě (Covid), 330.26 a start v baráži – návrh výkladu pro VV, příprava kvalifikací o ELŽ, o 
2LŽ, MČRj.- kvóty; knižní vydání Pravidel a SŘ, harmonogram přípravy změn SŘ pro 
konferenci…  
 
1.4.2022 – schůze STK – průběh ligy; start v ELŽ v neúplné sestavě (Covid); změna 
systému QELŽ; losování QELŽ a QŽ2L; příprava „Hodnocení soutěží“; harmonogram 
přípravy ligy 2022/23; komisaři; nové stránky na webu ČAST; povolení míčků Xushaofa 
Sports, stanovisko STK k SŘ… 
 
1.4.2022 – porada prac. skupiny k návrhům na změny Soutěžního řádu při Konferenci ČAST 
– návrh nevydávat „Dodatek“ se změnami. Došlé náměty v případě potřeby řešit 
„Výkladem VV“, projednat v komisích a VV. Návrh pro VV a následně delegáty konference 
připraví V. Drozda. 
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Další jednání a rozhodnutí STK probíhala korespondenčně. Zápisy ze schůzí jsou 
průběžně zveřejňovány na webu ČAST. Do konce sezóny jsou v plánu ještě dvě schůze 
STK. 
 
Ligové soutěže 2021/22 
Ligové soutěže řídí ředitel soutěží, který má za úkol i technické a administrativní zajištění. 
Informace k soutěžím vydává ředitel ve svém „Infu“, výsledky jsou publikovány ve STISu. 
Z důvodu pandemie probíhaly ligové soutěže podle zvýšených hygienických opatřeních a 
podle „Pravidel VV k soutěžím“.  
 
Český pohár 
V roce 2021 probíhal 31. ročník Českého poháru tříčlenných družstev mužů a žen. Do II.st., 
který řídí STK ČAST se přihlásilo 62 družstev mužů a 12 družstev žen. Organ. záležitosti, 
rozlosování, informace o výsledcích a postupu byly rozesílány formou „Zpráv“.  
Zprávy byly zveřejňovány i na webu ČAST, zápisy o utkání s výsledky zápasů jsou ve 
STISu. 
Finále bylo uspořádáno v H. Brodu a vítězi se stali muži HB Ostrov H. Brod a ženy SKST 
PLUS Hodonín. 
 
Další úkoly STK 
STK plnila i další úkoly vyplývající se zajišťováním soutěží (komisaři, Soutěžní řád, 
připomínkování rozpisů, hodnocení soutěží a další). 
 
Děkujeme za spolupráci činovníkům v oddílech a pořadatelům, bez jejichž pomoci a 
spolupráce by nebylo možné akce zajišťovat.  
 

Dne 3.4.2022 

Václav Drozda, předseda STK ČAST  
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III. Zpráva o činnosti komise rozhodčích pro konferenci 
ČAST 2022 
Komise rozhodčích ČAST pracuje od volební konference ČAST v roce 2019 ve složení: 

MALÍK Tomáš: předseda, DUŠKOVÁ Klára, KAFKA Pavel a KLECKER Roman: členové KR. 
 
Díky postupnému návratu k normálnímu fungování v době „pocovidové“ je pro komisi 

rozhodčích v současné době velmi obtížné zajistit v návalu všech akcí obvyklý standard, 
který byl naší komisí zajišťován do roku 2020. Věřím, že ve spolupráci s kolegy v těchto 
dnech definitivně končí to, co naši činnost paralyzovalo předcházející dva roky a budeme 
se tak moci navrátit k normálnímu harmonogramu naší činnosti s dostatečným časovým 
předstihem pro adekvátní zajištění činnosti rozhodčích na akcích konaných v České 
republice. 
 

Činnost komise je tak jako v uplynulých obdobích rozčleněna do následujících bodů, 
které shrnují výstupy z jednotlivých oblastí 
 
1) Mezinárodní scéna 2021 – 2022 

Po dlouhé covidové stopce v rámci mezinárodních akcí, bych rád zmínil, že mezi 
první mezinárodní akce, které byly v roce 2021 na mezinárodním poli odehrány, patřil WTT 
Youth Contender v Havířově (dřívější ITTF Czech Junior & Cadet Open) a ITTF Czech Para 
Open v Ostravě. Obě akce se uskutečnily v červnu 2021 a obě byly komisí rozhodčích 
vyhodnoceny jako velmi zdařilé, neboť bylo velmi obtížné zorganizovat vše tak, aby akce 
proběhly bez zásadních problému. Můžeme říci, že se těmito dvěma akcemi podařilo 
opětovně aktivizovat české rozhodčí, kteří se tak zároveň mohli opět hlásit na akce 
v zahraničí.  

První evropský vrchol v podobě Mistrovství Evropy dospělých v polské Varšavě na 
sklonku června 2021 absolvoval Roman Klecker, pro kterého to byl poslední „ostrý turnaj“ 
před vrcholem jeho rozhodcovské kariéry v podobě účasti na olympijských hrách v Tokiu, 
kde se zároveň stal historicky prvním rozhodčím finálového zápasu o olympijské zlato ve 
smíšené čtyřhře.  

Roman Klecker se zároveň na základě kritérií kariérního postupu stanovených URC 
ITTF stal vůbec prvním držitelem licence Internation Umpire GOLD BADGE na světě. 
Komise rozhodčích tímto ještě jednou veřejně gratuluje Romanu Kleckerovi za jeho přínos 
nejen pro oblast rozhodčích, ale i pro celou Českou asociaci stolního tenisu.  
Poslední „první českou pocovidou“ zmínkou v rámci této části zprávy, bude první „open“ 
turnaj dospělých, který se po dvouleté covidové pauze odehrál tradičně, opět v Olomouci. 
Mezi významné počiny českých rozhodčích lze bez pochyby zařadit nominaci Petra 
Bohumského do pozice vrchního rozhodčího na ETTU TOP 16 v řecké Soluni, ale také na 
ME družstev v rumunské Kluži, kterého se zúčastnil spolu s Janem Vrabcem, který zde 
působil v roli rozhodčího u stolu. 

I posledního evropského mistrovství Evropy (kategorie do 21 let) se zúčastnil český 
rozhodčí, kterým byl držitel mezinárodní licence (International umpire) z roku 2020 Martin 
Zajíček. Několikrát odloženého světového šampionátu jednotlivců, které se poprvé 
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v historii uskutečnilo v americkém Houstonu, se nakonec zúčastnil Roman Klecker a Karin 
Vašinová, Jan Vrabec se bohužel dané akce musel ze zdravotních důvodů odhlásit.  Pro 
rok 2022 se s ohledem na nekoncepčnost turnajových kalendářů organizací ITTF a WTT a 
zpřísněné „covid“ podmínky pro všechny účastníky, včetně rozhodčích, nepodařilo zajistit 
účast žádnému českému rozhodčímu na významnější akci v zahraničí. 

 
2) Scéna ČAST 2021 – 2022 

Stejně jako mezinárodní scéna, tak i scéna ČAST byla ovlivněna dopadem vládních 
nařízení, která byla bezpochyby ještě složitější nežli akcí na mezinárodní scéně. Obsazení 
rozhodčích ve všech jednorázových i dlouhodobých soutěžích se podařilo zajistit. Chtěl 
bych tímto poděkovat nejen Kláře Duškové a Pavlu Kafkovi, kteří mají na starost delegaci 
rozhodčích na jednorázové, respektive dlouhodobé soutěže, ale zejména Haně 
Valentové, předsedkyni komise mládeže a Miroslavu Henželovi, řediteli dlouhodobých 
soutěží! Zvládli jsme to a věřme, že sezóna 2022-2023 bude tak, jak jsme byli zvyklí do 
března 2020. 
 
3) Školení a semináře 

I v této části byla nucena komise rozhodčích reagovat na stávající možnosti a 
podmínky. Školení rozhodčích licence NU, A a B byly realizovány podle termínových 
možností akcí ČAST, zejména v období podzimní části sezóny 2021-2022. Školení licence 
NR bylo na základě výhod získaných v režimu „distančního covidového režimu“ 
odstartováno prostřednictvím videokonferencí přes ZOOM, v současné době probíhají 
jednotlivé přednášky týkající se činnosti vrchního rozhodčího s cílem dokončit tento 
cyklus do konce sezóny 2021-2022. Cyklu se účastní celkem 7 rozhodčích. 
 

Významnou změnou co do organizace zaznamenaly semináře rozhodčích licence 
B, které se uskutečnily formou videokonferencí v průběhu jara 2021. I tady je třeba 
poděkovat všem přednášejícím, stejně jako účastníkům těchto webinářů za 
bezproblémový průběh těchto akcí. I v oblasti vzdělávání rozhodčích očekáváme, že se 
v průběhu následujících měsíců systém vzdělávání rozhodčích vrátí do zaběhnutých 
normálů.  
 
4) Závěr: 

Nastává otázka, co říci závěrem? I přes nepříznivou společensko-stolně tenisovou 
situaci může komise rozhodčích konstatovat, že je činnost oblasti rozhodčích plně 
stabilizována a připravena zabezpečit činnost a zajištění do nadcházející volební 
konference ČAST, která proběhne v roce 2023.  
 
V Kostelci nad Orlicí, 1. 4. 2022    Tomáš Malík, předseda KR ČAST 
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IV. Zpráva trenérsko-metodického úseku pro konferenci 
ČAST 2022 

Činnost a řízení trenérsko - metodické komise ČAST: 
 
TMK pokračovala v koncepci práce s tím, že jednotliví členové byli pověřováni 
zabezpečováním konkrétních úkolů, které pak samostatně realizovali, v případě potřeby 
konzultovali s ostatními členy komise. Schůzovní činnost komise se zredukovala na 1 
zasedání ročně, aktuální problémy v průběhu roku byly diskutovány přes e-mailovou 
komunikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TMK pracovala v uplynulém období v následujícím složení:                                                                                                                                                                                                                           
Předsedkyně:                                                                                                                                                                                                                            
Marta Novotná- řízení TMK, propojení na VV a ostatní komise ČAST, zabezpečení A licence                                                      
 
Členové:                                                                                                                                                                                           
Iveta Vacenovská – obsahové zabezpečení školení B licence a doškolení, propojení na KVS                                                                                                                                                                                                                                                         
Hana Šopová –obsahové a organizační zabezpečení školení B licence                                                                                                                            
Jiří Pischel –obsahové a organizační zabezpečení doškolování trenérů                                                                                           
Martin Merker –obsahové a technické zabezpečení metodického webu                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Martin Lučan –kontrola plnění podmínek SŘ u ligových družstev                                                                                                            
Roman Čech – člen komise, kondiční příprava                                                                                                                        
 
Pro odbornou konzultační a přednáškovou činnost TMK úzce spolupracuje s KVS a 
s trenéry vrcholového stolního tenisu a dalšími odborníky.     
 
Schůzovní činnost: 
TMK ČAST se sešla od minulé konference jednou dne 9. 7. 2021 v Havířově, kde byly 
diskutovány aktuální problémy a úkoly jednotlivých členů komise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
I v tomto období bylo cílem TMK zkvalitnění vzdělávání trenérů na všech stupních. Přispívá 
k tomu i průběžná aktualizace učebních osnov podle potřeb vývojových tendencí.  
 
I nadále stoupá zájem o školení, doškolení a semináře trenérů všech úrovní, můžeme 
konstatovat, že trenéři získávají dostatek informací pro zkvalitnění své práce. Problémem 
zůstává, že ne všichni tyto vědomosti promítnou i do každodenní práce s hráči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
V oblasti vzdělávání trenérů: 
 
A licence:                                                                                                                                                                     
V současné době dobíhá ještě kurz 2018-2020. Ze 6 posluchačů studium ukončili Martin 
Merker, Dana Čechová, Iveta Vacenovská a Petr Nedoma. Další 2 trenéři-Jaroslav Mikeska 
a Lenka Harabaszová mají ještě možnost do konce roku 2022 studium dokončit.  
 
V říjnu roku 2021 byl zahájen nový běh dálkového studia trenérů A licence na FTVS UK 
Praha. Přihlásilo se 8 trenérů, jmenovitě Roman Čech, Martina Hurníková, Renata 
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Štrbíková, Olesia Stakhová, Tomáš Sadílek, Michal Polák, Břetislav Štieber a Tomáš Kršiak. 
Kromě konzultací na FTVS posluchači již absolvovali 1. kurz specializace ve dnech 15.-
17.11.2021 v Havířově za účasti čínského trenéra Zhu Xiaoyonga. Všichni účastníci kurzu 
zpracovali seminární práci za 1.ročník studia, zaměřené na herní analýzu sledovaných 
hráčů.  
 
Další kurzy specializace budou v termínech 23.-27.5.2022 a závěrečný ve dnech 26.-
30.9.2022, kdy budou posluchači také skládat zkoušku za 1.ročník.                                                                                                                        
 
B licence: 
Na základě uzavřeného „Memoranda o spolupráci mezi FTK UP Olomouc a ČAST při 
vzdělávání trenérů B licence“ se uskutečnil nový běh studia v průběhu roku 2021. 
Zúčastnilo se ho 18 trenérů. 
 
Obecná část, kterou zajišťovala FTK UPOL se uskutečnila ve dvou etapách - distanční 
formou v průběhu května 2021 a následně 23. - 25. 6. 2021 prezenčně. V závěru všichni 
posluchači úspěšně složili závěrečný test. 
 
Specializace byla rozdělena do 2 kurzů - 1. kurz se uskutečnil ve dnech 5. - 9. 7. 2021 
v Havířově a 2. kurz 27. 9. -2. 10. 2021 tamtéž. V průběhu 2. kurzu trenéři odevzdali a obhájili 
závěrečné práce, dne 3. 10. 2021 skládali závěrečné zkoušky. Z 18 trenérů jich 14 uspělo, 
další 2 trenéři složili zkoušky v opravném termínu dne 5. 3. 2022. 
 
V současné době je zveřejněná výzva k otevření dalšího běhu studia B licence 2022–2023, 
opět ve spolupráci s FTK UPOL. Obecná část by měla proběhnout jak distančně, tak 
prezenčně v průběhu října 2022, resp. listopadu 2022. 
 
Specializace bude probíhat také částečně distančně a prezenčně, novinkou studia bude 
zařazení stáží trenérů v RCM nebo SCM. 2 kurzy specializace budou probíhat v měsících 
červen/červenec 2023 a září/říjen 2023. Celkový počet hodin studia se z dosavadních 150 
hodin navýší na 180 hodin. Nově se všichni zájemci o studium přihlašují vložením přihlášky 
v registru ČAST. 
 
C licence: 
Podle nových metodických pokynů pro školení trenérů C i D licencí, byly vytvořeny 
jednotné otázky pro teoretickou i praktickou část školení s důrazem na dodržení 
časových i obsahových požadavků. Školení prováděly krajské, resp. regionální svazy. 
Školení trenérů C licence bylo rozděleno do 2 dvoudenních částí, teoretickou část 
v rozsahu 16 hodin si zajišťovaly kraje samy a praktickou část v rozsahu 16 hodin, včetně 
závěrečných zkoušek realizoval lektor pověřený a hrazený z prostředků ČAST Aleš Sviták. 
Podle tohoto nového modelu proběhlo v průběhu roku 2021 a 2022 v několika krajích 
úspěšně školení C licence. 
 
Také pro oblast vzdělávání trenérů na úrovni C licence bylo našemu svazu doporučeno ze 
strany ČOV navýšení počtu hodin. Tuto problematiku jsme projednali se zástupci 
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krajských svazů na zasedáních Rady krajů ve dnech 25.9.2021 a následně 26.3.2022, kde 
bylo dohodnuto, že od nové sezóny 2022/23 se počet hodin výuky navýší z dosavadních      
32 hodin na 48 hodin. K dosavadním 16 hodinám teorie a 16 hodinám praxe přibude dalších 
16 hodin trenérských stáží ve vybraných klubech – SpS a OTM, které jsou zařazeny do 
systému podpory talentované mládeže ČAST. 
 
Doškolení pro trenéry všech licencí 
Od minulé konference se uskutečnily 3 doškolovací semináře.                                                                                                                        
 
Dne 15.6.2021 on line formou, za účasti 63 trenérů –referenti-Tomáš Vrňák, Iveta 
Vacenovská a Martin Merker. 15.11. 2021 se uskutečnil seminář s čínským trenérem 
Německé reprezentace Zhu Xiaoyongem za účasti 51 trenérů. Dne 2.4.2022 se semináře 
v Praze zúčastnilo 36 trenérů – referenti-Milan Orlowski, Iveta Vacenovská a M.Novotná. 
 
Semináře, konference, webináře pro trenéry 
Za podpory ETTU se nám podařilo ve dnech 15.-18.11.2021 zrealizovat seminář a následný 
tréninkový kemp vybraných talentovaných hráčů ČR s mezinárodně uznávaným expertem 
Zhu Xiaoyongem, který působí u Německé reprezentace. 
 
Dne 13.12.2021 se uskutečnil v Praze seminář s mentálním koučem Mariánem Jelínkem, za 
účasti 28 trenérů. 
 
Ve dnech 28.-29.1.2022 proběhla konference pořádané FTK UP Olomouc na téma: 
„Psychologie sportu v praxi“ za účasti I.Vacenovské a M.Novotné. Z jednání byl pořízen 
videozáznam, který byl následně zveřejněn na metodickém webu. 
 
Průběžně byly připravovány podklady a výběr trenérů pro na webináře, trenérské 
konference a semináře organizované ETTU, ITTF, ČOV a jinými vzdělávacími institucemi. 
 
Byly zpracovány podklady a přihlášky našich trenérů pro mezinárodní projekty ČOV :                                                                                                                  
a/Emoční inteligence –ve spolupráci s Univerzitou ve Švýcarsku                                                                                                                                                    
b/ Mentoringový program pro ženy ve sportu.  
 
Na základě vyhlášené podpory ETTU pro národní asociace ke vzdělávání trenérů pro rok 
2022 jsme zaslali požadavek na uskutečnění semináře se zahraničním expertem na 
témata:                                                                                                                                                                       
1. Dlouhodobá mentální příprava mladých hráčů,  
2. Taktická příprava a koučink           
 
Dne 5.3.2022 se uskutečnil seminář trenérů SpS a OTM  v Havířově, který pořádala KM 
společně s TMK. Cílem bylo sjednotit metodiku tréninku a působení trenérů k rozvoji 
osobnosti hráčů. Přednášející - Iveta Vacenovská, Marta Novotná, Aleš Sviták. Byla 
dohodnuta spolupráce vybraných klubů při výuce trenérů C licence. 
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Ostatní oblasti činnosti TMK: 
Na základě přihlášek družstev v úvodu sezóny byla opět provedena kontrola plnění 
podmínek daných SŘ, týkající se trenérských licencí u ligových družstev, dá se 
konstatovat, že v této oblasti došlo k výraznému zlepšení, pokuta byla udělena pouze 2 
družstvům. 
 
Ve spolupráci s RIK a jejím předsedou Miroslavem Henželem docházelo i během roku 2021 
a 2022 k aktualizaci seznamu trenérů v registru ČAST. Registr byl doplněn o správu 
školení a doškolení trenérů, byly zavedeny elektronické přihlášky na tyto akce a od ledna 
2022 také upozornění pro trenéry, kdy jim končí platnost licence. S předsedou mediální 
komise Martinem Kučerou probíhala spolupráce hlavně při přípravě a zavedení nové 
identity ČAST a nových webových stránek asociace. Došlo k převedení základních 
materiálů TMK ze starých webových stránek na nové.  
 
V součinnosti s předsedou KVS Pavlem Krpcem a dalšími experty proběhlo v průběhu 
února výběrové řízení pro obsazení postů reprezentačních trenérů mládežnických 
kategorií od sezóny 2022/23.  
Společně s KVS je také průběžně konzultováno vedení tréninkové dokumentace ve 
vrcholovém stolním tenise prostřednictvím aplikace Yarmill s náměty na zlepšení. Členka 
TMK Iveta Vacenovská provádí pravidelně kontroly vyhodnocení tréninku u hráčů a 
informuje trenéry o případných nedostatcích. 
 
Spolupráce s předsedkyní KM Hanou Valentovou se týkala hlavně vzdělávání trenérů 
talentované mládeže, realizace projektu HBO a stanovení podmínek pro výběr trenérů pro 
tuto oblast. 
 
Metodické zabezpečení  
I v uplynulém se podařilo úspěšně realizovat několik projektů na metodickém webu, který 
se stal informační a vzdělávací platformou nejen pro trenéry. Díky Martinu Merkerovi, který 
je pověřený správou metodického webu se podstatně zvýšila jeho sledovanost. Na 
začátku roku 2021 byl zahájen projekt Iveta radí, ve kterém se obrací zájemci o rady 
ohledně techniky a taktiky na Ivetu Vacenovskou, která zpracovává analýzu a doporučení 
pro zlepšení. Bohužel, tento projekt se nesetkal s takovou odezvou, jakou jsme očekávali. 
Na rozhovory s legendami našeho sportu, Jaroslavem Staňkem a Milanem Orlowskim, 
navázal další rozhovor s Jindřichem Panským. Vzhledem k velké časové vytíženosti 
Martina Merkera, TMK v současnosti hledá možnosti, jak personálně metodický web 
posílit.                                                                                                                                                                                        
Na metodickém webu jsou zveřejňovány také záznamy z online Dialogů, které připravuje 
Česká olympijská akademie, nebo webinářů ETTU a ITTF, které jsou částečně i překládány, 
nebo komentovány. Průběžně jsou také zveřejňovány informace ke školení nebo 
doškolení trenérů. 
 
Velmi prospěšná je spolupráce ČAST a ČOV v oblasti vzdělávání trenérů prostřednictvím 
časopisu Coach, který přináší pro trenéry zajímavé informace z různých oblastí sportu, 
stolní tenis je zařazen mezi 11 sportů, které se v časopisu prezentují.  V březnovém vydání 
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tohoto roku byl zveřejněn rozsáhlý rozhovor s Renatou Štrbíkovou, bývalou úspěšnou 
reprezentantkou a současnou trenérkou žen U21. Tento časopis je každý měsíc zdarma 
distribuován na více než 200 trenérů stolního tenisu. 
 
Na základě doporučení zástupců trenérského úseku ČOV jsme zahájili v TMK přípravy 
k podání žádosti o vlastní akreditaci u MŠMT, pro vzdělávání trenérů ČÁST. Žádost by měla 
být podána do konce června 2022.                                                                                                                                   
 
Trenéři jsou pravidelně informováni o možnostech dalšího vzdělávání ze strany ČOV i 
dalších institucí, které také někteří z nich využívají. Interpretace závěrů z těchto akcí je 
pak součástí přednášek na školeních a doškoleních trenérů. 
 
Pokračovalo testování kondiční připravenosti hráčů stolního tenisu, které je od roku 2016 
pravidelně prováděno dle jednotné metodiky ve všech RCM a SCM. Testování prováděl 
v průběhu června 2021 a částečně v průběhu ledna 2022 Patrik Kaizar, kondiční trenér 
NTC.  S výsledky testů jsou trenéři a hráči průběžně seznamováni. Cílem je 
zlepšit kondiční připravenost hráčů. 
 
 
Závěrem bych chtěla poděkovat předsedovi ČAST Zbyňkovi Špačkovi, který má trenérsko-
metodický úsek ve své gesci a celému VV ČAST za podporu, a také všem předsedům 
ostatních komisí ČAST, za příkladnou spolupráci.  
 
 
Ve Zlíně 31.3.2022                                           Marta Novotná, předsedkyně TMK a metodička ČAST 
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V. Zpráva Registrační a informační komise 

Za období od červnové Konference ČAST 2021 se komise ve složení Miroslav Henžel, 
Václav Herout a Pavel Halas věnovala jen několika málo záležitostem z hlediska 
Přestupního a Registračního řádu. Jednou ze záležitostí byl podnět na základě 
zamítnutého přestupu smluvního hráče a případné úpravě přestupu smluvních hráčů. Dále 
se řešila duplicitní registrace jedné a též osoby včetně aktivního zapojení ve dvou 
regionech různých krajů. Z hlediska k informačnímu systému ČAST byly v rámci komise 
řešeny jen připomínky k některým funkcím STISu a Registru. Nové funkce v Registru včetně 
změny designu STISu nebyly v rámci komise konzultovány, a to z důvodu, že požadavky na 
změny byly zpracované jinou komisí nebo byly vynucené změnou hlavních webových 
stránek. VV ČAST byl pravidelně informován o programování STISu, Registru a Metodického 
webu. 

  
Hlavním cílem v roce 2021 bylo dokončit a odzkoušet změny v přihlašování na BTM 

dle nového systému nominací. Tato funkce byla sice zavedena již v minulé sezóně, ale 
z důvodu přerušení sezóny vlivem pandemie, nebyl systém přihlašování dokonale 
odzkoušen. Obnovením BTM a s tím související přihlašování hráčů, byly zjištěny 
nedostatky, které se sice v průběhu sezóny postupně odstranily, ale celkový systém 
přihlašování je stále nedostatečný a nepřehledný. Nedostatečnost a nepřehlednost je 
způsobena stálým doplňováním nových podmínek a v současností i nepřehlednosti pro 
programátory.  

 
Dalším cílem v roce 2021 bylo převedení serveru ELOST pod správu ČAST a tím 

uvedený server na výpočet žebříčku spravovat. Již při prvních jednáních nám bylo 
naznačeno, že o server mají zájem i jiní zájemci, kteří nabídli částku, jenž nebyla ČAST 
schopna akceptovat. V srpnu 2021 vlivem informace, že druhá strana nemá zájem server 
ELOST odprodat, byly započaty práce na novém systému výpočtu, který bude pracovat na 
podobných principech jak ELOST a zároveň se přidají některé funkce výpočtu ze systému 
JOOLA Rank. Nový systém měl být původně spuštěn od sezóny 2022/23 s názvem STR 
(Stolní Tenis Rating). Nakonec byl systém STR spuštěn dříve, i když nebyly zapracované 
všechny výstupy, a to z důvodů stále častějších výpadků na straně serveru ELOST. 
Postupně budou do systému zapracovány další funkce a systém ELOST bude z IS ČAST 
odpojen. 

 
V roce 2021 započala firma eSports vyvíjet nové webové stránky ČAST, což si 

vyžádalo změnu designu Registru včetně změny STISu, a to z důvodu sjednocení všech 
webových stránek ČAST. Kromě změn v závislosti na nové identitě byly v Registru 
zapracovány změny některých funkcí a dále nové funkce na základě schválených změn SŘ 
včetně požadavků jiných komisí:  

- hostování mládeže do mládežnických dlouhodobých soutěží, 
- změny kategorií mládeže včetně změn v závislosti na posunutí věkové kategorie 

dorostu z 18 na 19 let, zavedení nové kategorie U17 napříč celým registrem 
(evidenční seznam, turnaje mládeže, hostování mládeže, žebříčky mládeže – 
výstupy, a další), 



STRÁNKA 17 Z 26 

 

- funkce pro skrytí delegací rozhodčích na základě výběru kola dle požadavku KR 
ČAST, 

- generování příloh k fakturaci za delegované rozhodčí pro ligové soutěže, 
- generování e-mailových zpráv při končící platnosti trenérské licence, 
- úprava výstupu pro NSA v návaznosti na změny v legislativě, 
- vytvoření API ze STISu pro nové webové stránky k zobrazování extraligový 

soutěží mužů a žen na hlavních webových stránkách, 
- úprava správy akce rozhodčích, zapracování kreditního systému. 

 
Plány na nadcházející období: 
- postupné rozšiřování funkcí výpočtu STR ve STISu, 
- sjednotit systém přihlašování na turnaje včetně úprav pro přehlednost 

přihlášených hráčů, 
- aplikovat nový design na Metodický web, pokud nepůjde pod správu eSports, 
- zapracování případných změn SŘ do Registru, 
- zapracovat změny dle nové směrnice TMK pro udělování trenérských licencí, 
- napojení slovenského turnajového systému do Registru v případě, že bude 

rozhodnuto o používání nového rozhraní pro turnaje, 
- sjednotit elektronický zápis o utkání (původní a online), 
- dokončit mobilní app. 

 

 

Závěrem chci poděkovat za trpělivost při zavádění nových funkcí, které ne vždy byly 
funkční na 100 % hned od uvedení na Produkční (ostrý) server, dále bych chtěl poděkovat 
za zaslané připomínky a podněty k inovacím. Poděkování patří i členům registrační komise 
a dalším komisím včetně Výkonného výboru za podporu při zavádění nových funkcí. 

 
V Ostravě dne 30.3.2022 
Miroslav Henžel 
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VI. Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2021 / 2022 
 KM ČAST pracovala v sezoně 2021/2022 ve složení: Hana Valentová – 
předsedkyně, Martin Linert, Libor Svoboda, Martin Protiva, Martin Merker, Jaroslav Glogar. 
 
 Celá sezóna byla ovlivněna dopady COVID 19. 
 
 V souvislosti se změnou kategorií zavedenou ITTF byla odsouhlasena změna názvů 
kategorií a byla přidána kategorie U17. Věkové kategorie mládeže jsou tedy následující: U11 
(nejmladší žactvo), U13 (mladší žactvo), U15 (starší žactvo), U17 (dorost), U19 (junioři), 
U21 (junioři). 
 

Komise odsouhlasila omezené počty účastníků pro turnaje BTM v divizi B, do které 
vždy nominovaly část účastníků i krajské svazy. Právě zapojení krajských svazů bylo 
jedním z cílů této změny. Krajským svazům děkujeme za spolupráci, sezóna byla složitá a 
náročná. Všechny plánované turnaje BTM se stihly uspořádat. Komise zajistila v době 
nejpřísnějších omezení i samostatné turnaje pro divizi B. Turnaje byly zajištěny 
organizátorsky ve vztahu k přísným hygienickým pravidlům velmi dobře. BTM ČR probíhaly 
v kategoriích U11 – U19, turnaje kat. U11 byly pořádány v rozdílných termínech od ostatních 
kat. a byly pouze 4. 

 
Vzhledem k nabité termínové listině na podzim 2021 byly zrušeny žebříčkové 

turnaje, s jejichž obnovením se ale počítá. Kontrolní turnaj U13 proběhne 10. 4. 2022 
v Havlíčkově Brodě. 

 
Vzhledem k jarní uzávěře kvůli COVID 19 byla MČR mládeže 2021 jednotlivců 

posunuta na termíny 25., 26., a 28. 9. 2021. Všechna se uskutečnila za dodržování 
protiepidemických opatření jako jednodenní turnaje pouze ve dvouhrách dle starých 
věkových kategorií. MČR družstev proběhlo v termínu 26. – 27. 6. 2021. 

 
Komise vybrala a připravila všechna MČR 2022 (U13 – U21), která proběhnou 

v řádných termínech během dubna a května. Bohužel do výběrového řízení se přihlásili 
pouze TJ Sokol Lhůta (U15), SKST Vlašim (U17), KST TJ Ostrava (družstva) a Havířov 
(zbývající kategorie). 
 
 Komise připravila návrh pro VV ČAST na zařazení do projektu Sportovních středisek 
mládeže, a to pro 12 oddílů stolního tenisu. Po dodatečném schválení VV je jejich celkový 
počet 13. Dalších 10 oddílů mládeže bylo vybráno do projektu Podpora oddílů talentované 
mládeže A, 12 oddílů do Podpora oddílů talentované mládeže B. Pokračovalo zapojení 
Aleše Svitáka tím, že osobně navštěvoval všechny oddíly a docházelo k výměnám názorů, 
předávání informací, a pro komisi k dostávání konkrétních zpětných vazeb.  
 

Komise též připravila návrh finanční podpory sportovní přípravy mládeže na 
základě umístění na žebříčku ČR za rok 2021 a návrh spolufinancování organizačního 
zajištění Bodovacích turnajů mládeže ČR za rok 2021. 
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Dne 5.3.2022 proběhl v Havířově seminář pro trenéry oddílů talentované mládeže 
ve spolupráci s TMK. Zúčastnilo se 25 trenérů a přednášely Novotná, Vacenovská. 
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na 
mezinárodních akcích pořádaných ČAST, ETTU a ITTF. 
 

V termínu 26. – 31. července 2021 se v Olomouci uskutečnil 3. ročník turnaje Czech 
U11 & U13 & U15 Open, a to včetně tréninkového kempu pod vedením Pavla Řehořka. A to za 
účasti 2 žáků a 4 žákyň.  

 
Z turnajů JOOLA Satellit Tour v srpnu 2021 jsme s ohledem na epidemiologickou 

situaci obsadili pouze turnaje v Havířově a v Hluku.  
 
V termínu 11. – 17. září 2021 se v Havířově uskutečnil tréninkový kemp ETTU Hopes 

Selection Camp, na který byli nominováni Jan Škalda, Jakub Kabelka, Tadeáš Vršovský, 
Hanka Kodetová a Elena Kuchařová. Z kempu byli nominováni Jakub Kabelka a Hanka 
Kodetová na kemp ITTF Hopes Week & Challenge v jordánském Ammánu. 

 
V termínu 10. – 16. října 2021 se ve slovinském Otočeci uskutečnil výběrový kemp 

ETTU Eurotalents Selection Camp, na který byli nominováni z tzv. Eurotalents Pre-
Selection Campu, který se uskutečnil v květnu v černohorské Podgorici, Jakub Kabelka, 
Tadeáš Vršovský a Hanka Kodetová. Všichni tři nominovaní byli na základě svých výkonů 
vybráni do projektu ETTU Eurotalents Development Camp pro rok 2022. 

 
Ve dnech 1. – 3. listopadu 2021 jsme se zúčastnili turnajů WTT Youth Contender, a 

to chlapci v maďarském Szombathely a dívky na Slovensku v Senci. V kategorii U11 dívek 
obsadila Hanka Kodetová 2. místo a Simona Holubová 3. místo. 

 
Ve dnech 8. – 14. prosince 2021 se v jordánském Ammánu uskutečnila akce ITTF 

Hopes Week & Challenge, na kterou byli nominováni Jakub Kabelka a Hanka Kodetová a 
kteří byli následně vybráni do dalšího stupně projektu ITTF Hopes, a to ITTF Hopes Squad. 
 

V termínu 12. – 19. prosince 2021 se v Rumunsku v Buzau uskutečnil závěrečný 
Eurotalents Development Camp pro kategorii U13 pro rok 2021 a kempu se zúčastnily 
Veronika Poláková a Anna Holejšovská. 
 

V termínu 18. – 20. února 2022 jsme vyslali výpravu na další turnaje WTT Youth 
Contender, tentokrát chlapce do francouzských Metz a dívky do belgického Spa. I 
tentokrát jsme byli úspěšní, když Jakub Kabelka obsadil 3. místo v kategorii chlapců U13. 
 

Ve dnech 6. – 13. března 2022 se v Havířově uskutečnil výběrový kemp ETTU Hopes 
Selection Camp, pořádaný současně jako Eurotalents Pre-Selection Camp. Na akci byli 
nominováni Filip Račák, Tobiáš Fabián, Hanka Kodetová a Laura Maršíčková. Filip Račák byl 
z kempu nominován na říjnový výběrový kemp Eurotalents Selection Camp v Otočci. 
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V období 13. – 20. března 2022 se v Senci uskutečnil úvodní Eurotalents 
Development Camp pro kategorii U13, kterého se nakonec z důvodu onemocnění 
nominovaných chlapců zúčastnila pouze Hanka Kodetová. 

 
V dalším období plánujeme účast na turnajích WTT Youth Contender v Linci, 

v Berlíně, ve Wladyslawowu a na domácím turnaji v Havířově. 
 
Na přelomu dubna a května se Hanka Kodetová a Jakub Kabelka zúčastní 

tréninkového kempu v rámci projektu ITTF Hopes Squad v rakouském Linci. 
 

V termínu 15. – 19. června 2022 nás čeká první ročník ETTU turnaje U13 Challenge 
v Podgorici v Černé Hoře. 
 

19. - 23. července 2021 se ve Vlašimi uskutečnil tréninkový kemp projektu Hledáme 
budoucí olympioniky pro kategorii dívek, kterého se zúčastnilo vybraných 8 hráček 
v kategorii U11 a U13. 31.července – 6. srpna 2021 se uskutečnil již tradiční tréninkový kemp 
v Bystřici nad Pernštejnem, kterého se zúčastnilo 18 hráčů a hráček zapojených do 
našeho projektu. Další tréninkový kemp se uskutečnil v termínu 19. – 22. srpna 2021 
v Havlíčkově Brodě. 

 
11. ročník projektu Hledáme budoucí olympioniky byl zahájen výběrovým kempem, 

který se uskutečnil v termínu 4. – 5. září 2021 ve Vlašimi za účasti 31 žáků a žákyň ročníků 
2011 a mladších. V průběhu sezóny se uskutečnily následující kempy projektu HBO, pro 
kategorii U11 v termínech 17. – 19. prosince 2021 ve Vlašimi a 4. – 6. března 2022 v Havířově, 
pro kategorii U13 v termínech 26. – 29. října 2021 a 3. – 6. února 2022 vždy v NTC 
v Havířově. V následujícím období plánujeme tréninkové kempy pro kategorii U11 3. – 5. 
června 2022 a pro kategorii U13 6. – 8. května 2022. 

 
Ve dnech 15. – 18. listopadu 2021 jsme se zúčastnili společného tréninkového 

kempu projektu HBO a reprezentace kadetů a kadetek v Havířově, a to za účasti trenéra 
Zhu Xiaoyonga z Německa. 

 
Akce projektu Hledáme budoucí olympioniky byly zajištěny trenérským týmem ve 

složení Martin Merker, Aleš Sviták, Břetislav Štieber, Luboš Pěnkava, Martin Linert, Martina 
Hurníková, Martin Pytlík a Hana Valentová. 

 
Zápisy z jednání KM ČAST, mládežnické výsledky jsou bezodkladně zveřejňovány 

na webu www.ping-pong.cz. 
  
Na závěr bych chtěla všem popřát hodně zdraví a s přáním hodně sportu, slz a potu  
 
Dne 7.4.2022 
 
Hana Valentová        
předsedkyně KM ČAST

http://www.ping-pong.cz/
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VII. Zpráva o činnosti Mediální komise ČAST za rok 2021 
Mediální Komise se v roce 2021 scházela v tomto složení: 
Jaroslav Odstrčilík, Lukáš Foff, Michal Henžel, Adam Procházka, Jakub Slunečko, Daniel 
Kinc, Martin Kučera 
 

Činnost mediální komise České asociace stolního tenisu byla po celý rok 
pravidelně reportována předsedou této komise Martinem Kučerou, a to k rukám VV ČAST. 
A to jednak na měsíční bázi zasíláním elektronického reportu a dále na kvartální bázi 
osobním prezentováním kvartálního reportu činnosti komise. 
 
Mediální komise v roce 2021 garantovala a koordinovala zejména tyto oblasti komunikace 
a propagace Českého stolního tenisu, které spadají do základní agendy:  

- Zpravodajství na hlavních webových stránkách ČAST www.ping-pong.cz  
- Komunikace na sociálních sítích facebook, instagram, twitter, youtube  
- Komplexní zajištění TV streamů z extraligových utkání mužů a žen, dále streamů z 

jednorázových akcí typu MČR 
- Produkce nového podcastu Českého stolního tenisu s názvem PingCast  
- Kompletní produkce speciálních videoseriálů seriály – videoduely v rámci play-off, 

Slovník stolního tenisty, „Lucka a Ivet hrají pinčes“ (Lucie Šafářová a Iveta 
Vacenovská)  

- Propagace a komunikace průběhu vybraných stěžejních událostí na domácí scéně: 
Mistrovství české republiky jednotlivců 2021, WTT Youth Contender Havířov 2021, 
ITTF Czech Open Olomouc 2021  

- Personální rozšíření mediální komise – v mediálním týmu začali působit Michal 
Henžel a Adam Procházka  

- Průběžná datová analytika komunikačního dosahu  
- Mediální a komunikační pokrytí mezinárodních akci – Olympijské a Paralympijské 

hry, Olympijská kvalifikace, turnaje okruhu WTT atp.  
- Komunikační pokrytí působení českých hráčů v zahraničních soutěžích 

 
Do agendy mediální komise byl pro rok 2021 svěřen speciální projekt s názvem 

Nová Image Českého stolního tenisu, jehož cílem byla tvorba nové webové prezentace 
České asociace stolního tenisu, nový jednotný vizuální styl a zahájení prací na podpoře 
marketingových aktivit extraligových klubů. 
 

Na dodání nové webové prezentace bylo vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého 
byla výkonným výborem ČAST vybrána vítězná nabídka agentury eSports. Následně byly 
zahájeny práce na vývoji nových webových stránek. Ty byly v pilotní verzi určené k 
testování spuštěny na Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov www.ping-pong.cz 
podzim roku 2021. Jejich oficiální spuštění a představení široké veřejnosti pak proběhlo v 
lednu 2022. 
 



STRÁNKA 22 Z 26 

 

Na vytvoření nového jednotného vizuálního stylu byla z výběrového řízení vybrána 
výkonným výborem agentura triplebang.agency. Ta zpracovala nové logo, dílčí subbrandy 
a jednotlivé aplikace loga. Dále komplexní logo manuál, webovou microsite představující 
celou novou vizuální identitu, a to včetně videa, které tuto identitu představuje. Nová 
vizuální identita byla prezentována společně s novými webovými stránkami na tiskové 
konferenci v Praze v lednu 2022.  
 

V průběhu roku 2021 byl ve spolupráci s APK pilotně spuštěn program na podporu 
marketingových aktivit extraligových klubů hrajících extraligu mužů. Bylo vytvořeno 
marketingové minimum, jehož cílem je podpořit marketingovou úroveň všech klubů Pod 
koordinací mediální komise proběhla setkání marketingových zástupců klubů a nastavilo 
se základní fungování, komunikace a systém reportování. Vyhodnocení této pilotní fáze 
proběhne v první polovině roku 2022. 

 
Vypracoval: Martin Kučera, předseda MK ČAST, 31.3.2022
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VIII. Hodnotící zpráva Rady krajů pro konferenci ČAST 2022 
Úvod: 
Na úvod uvádím tradičně v hodnotící zprávě důvody pro ustanovení RK, které byly 
především:  
1) možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi kraji, přebírání pozitivních projektů a 
postupů a tím zlepšování fungování svazů a posunu našeho sportu dopředu; 
2) zlepšení komunikace a přenosu informací mezi VV, jeho odbornými komisemi a KSST 
3) možnosti hájit a prosazovat dohromady společný zájem krajských svazů v rámci ČÁST. 
Pro fungování byla zvolena obdobná forma, jako u odborných komisí, tj. ustanovení 
rozhodnutím VV včetně jmenování předsedy a místopředsedy. Předpokládaná frekvence 
jednání byla deklarována 2x ročně, jednání se měli účastnit předsedové krajů či jejich 
zástupci a pozvaní hosté podle účelu jednání. 
 
Činnost RK v sezóně 2021/22 
Sezóna 21/22 byla částečně poznamenána dozvuky epidemiologické situace. Přesto již 
soutěže i činnost RK probíhaly víceméně podle plánů. Byl dodržen i model schůzek 
Morava/Česko. RK se v této sezóně sešla tradičně na podzim 25.9.2021 v Havířově a 
23.6.2022 v Praze. 
Jednání v Havířově se zúčastnili zástupci všech KS (6 předsedů+7 zástupců), 3 členové 
VV a předsedkyně TMK M. Novotná. Hlavní náplní jednání bylo vyhodnocení krajských 
projektů mládeže a jejich vyúčtování, diskuze ke cause bývalého reprezentačního trenéra, 
probírané na Konferenci 2021 a prohlídka nového reprezentačního centra v Havířově. 
Projednání causy bývalého trenéra reprezentace nakonec na jednání nebylo většinou 
hlasů přijato, neboť převládl názor, že je řešen dostatečně kompetentně po jiných liniích 
(ČAST a PČR). 
Na jednání se hodnotil také vliv covidové situace na členskou základnu, zejména mládeže, 
která ve velké většině krajů poklesla a diskutovala se opatření k nápravě situace. 
Druhá schůzka v sezóně proběhla tradičně před Konferencí ČAST. Zúčastnilo se jí 13 
zástupců KS (10 předseů+3 zástupci). Byla zaměřena na financování krajských svazů, 
které se VV snaží přes problémy se zpožděním schválení dotací pro rok 2022 udržet na 
stejné úrovni a ve stejné formě, jako předchozí rok. 
Podrobně se řešila připravovaná změna vzdělávání trenérů (licence C), příprava 
Konference, podané návrhy na změny řádů a pravidel a problematiky dalších komisí (KM, 
RIK). Na jednání proběhla prezentace nového vizuálu ČAST a webových stránek, včetně 
možnosti využití pro KS. Nové webové stránky jsou nové v moderním designu, obsahují 
více informací a umožňují lepší třídění informací. V hledání potřebných svazových 
(interních) informací je třeba se více zorientovat. Mohou obsahovat ještě „dětské“ chyby. 
Bylo dohodnuto, že požadavky na změny a úpravy za KS budou zasílány na předsedu RK, 
který předá na Martina Kučeru, kvůli sjednocení krajských požadavků. 
Na jednání byl schválen a postoupen VV návrh na „sjednocení podmínek ve věci 
rozhodčích na utkání družstev ve třetích ligách tak, že KR ČAST bude vrchní rozhodčí 
nominovat (předpokládám asi domácího rozhodčího) a asociace bude na základě 
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fakturace klubů hradit náklady na vrchní rozhodčí třetiligových utkání od nové sezóny 
2022/2023“ (odhad nákladů cca 330 tis/rok). 
Naplňování cílů dle statutu RK a priorit VV 
Z hlediska posouzení úspěšnosti fungování RK vždy uvádím její cíle vycházející ze 
schváleného statutu a priorit VV, které by KS měly pomáhat naplňovat. Pro upřesnění se 
jedná se o následující cíle. 
 
Cíle RK: 
1) Hlavním cílem RK je zabývat se problémy široké členské základny ST, zejména v oblasti 
výkonnostního sportu 
2) RK řeší specifické problémy v krajích a regionech s cílem zajistit výměnu zkušeností 
mezi kraji a vytvářet podporu činnosti krajských svazů v jednotlivých oblastech jejich 
působení (např. rozvoj členské základny, propagace stolního tenisu v krajích, financování, 
rozvojové projekty apod.) 
3) RK spolupracuje s dalšími odbornými komisemi zřízenými svazem k zabezpečení 
organizace jeho činnosti  
4) RK slouží a napomáhá aktuálnímu přenosu a sdílení důležitých informací, zejména mezi 
VV ČAST a kraji  
5) RK vytváří prostor pro širší diskuze na aktuální témata stolního tenisu  
 
Z priorit stanovených VV:  
1). Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články v Asociaci, zejména vedení ČAST.  
2). Rozšíření projektů vedených ke zvýšení členské základny mládeže a taktéž ke zvýšení 
popularity stolního tenisu mezi mládeží.  
3) Podpora trenérů mládeže – zlepšení podmínek pro jejich činnost včetně nového 
projektu na jejich vzdělávání.  
4) Silná podpora talentované mládeže.  
5) Zlepšení podmínek pro talentované hráče v postjuniorském věku.  
6) Rozšíření spolupráce s médii, zřízení mediální komise, a tím i vylepšení mediálního 
obrazu českého stolního tenisu.  
7) Rozšíření mezinárodní spolupráce, podpora vybraných hráčů v zahraničí za účelem 
zlepšení tréninkových podmínek, získání mezinárodních úspěchů ve všech kategoriích.  
8). Získání pořadatelství na významné mezinárodní akce. 
 
V rámci hodnocení výše uvedených cílů a priorit bych obecně zhodnotil nejdříve podporu 
RK prioritám VV. 
Lze konstatovat, že z hlediska KS jsou všechny priority VV v rámci jejich činnosti 
podporovány a troufám si tvrdit, že se výsledky zejména v oblasti mládeže daří svazu 
postupně zlepšovat. Věřím, že činnost KS k tomu určitým dílem pozitivně přispívá.  
 
Z hlediska naplňování priorit RK lze konstatovat že:  
Problémy členské základny zejména v oblasti mládeže jsou v rámci jednání RK 
komunikovány a snaha o zlepšení je podpořena otevřenou výměnou zkušeností KS, a dále 
cílenými projekty na podporu rozvoje mládeže, kde byl vytvořen zaběhnutý systém 
projektů, nastavený pro všechny KS i Regiony. V řešení specifických problémů KS vidím 
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ještě rezervy z hlediska sdílení těchto problémů a komunikace jejich řešení v jednotlivých 
krajích. Pokud se problémy řeší, děje se tak spíše na úrovni VV ČAST, než v rámci výměny 
zkušeností KS. 
Pozitivně lze naopak hodnotit spolupráci s odbornými komisemi, které vzaly RK jako 
rovnocenného partnera. Do budoucna bude vhodné, aby KS kopírovali svoji organizační 
strukturu dle odborných komisí ČAST, a jednotlivé komise získali na krajích konkrétní členy 
VV jako partnery pro komunikaci v daných odborných záležitostech. To se postupně děje z 
iniciativy odborných komisí. Zde mi měla RK přijmout aktivnější roli. 
Z hlediska další činnosti vidím stále možnost zlepšení fungování krajů důslednějším 
informováním z jednání VV a větším zapojení krajů do programu VV. Zatím iniciativa 
přinášet průběžné podněty a požadavky na VV není příliš využívána. 
Jako prostor pro další činnost RK vidím stejně jako v loňském roce ve sdílení dobré praxe a 
úspěšných projektů jednotlivých krajů, kdy toto může být jednak vzájemnou inspirací ke 
zlepšení činnosti. Jako pozitivum vidím to, že RK má již do určité míry zaběhnuté 
informační kanály, postupně lépe funguje vzájemná výměna informací mezi VV a KS a KS 
navzájem. Zde by však všem pomohlo větší využití těchto kanálů a lepší vzájemná výměna 
informací a vzájemná komunikace  
 
Dne 6.4.2022 
 
Zpracoval: Jiří Veselka
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IX. Hodnotící zpráva Komise PARA pro konferenci ČAST 
2022 

PARA stolní tenis je řízen Komisí PARA stolního tenisu, která byla formálně ustavena 
koncem ledna 2022. Jednotliví členové Komise zastupují jednotlivé zdravotní skupiny. 
Petr Svatoš (TT1-TT5, hráči a hráčky na vozíku), Pavel Zahálka (TT11, hráči a hráčky 
s mentálním postižením) a Jaromír Němec (TT6-TT10, stojící hráči a hráčky), ten současně 
vykonává roli předsedy Komise.  
 

Práce Komise PARA stolního tenisu navazuje na činnost neformální skupiny, která pod 
vedením Davida Půlpána připravila koncepci rozvoje PARA stolního tenisu. Kvalita této 
koncepce přesvědčila Národní sportovní agenturu, aby koncem roku 2021 rozhodla o 
přidělení gestorství PARA stolního tenisu České asociaci stolního tenisu na období 2022-
2023.  
 

Do tohoto rozhodnutí NSA byl PARA stolní tenis organizován a spravován různými svazy, 
obvykle podle typu zdravotního postižení. Kromě hráčů ve skupinách TT1-5, kteří byli již 
dříve sdruženi v rámci ČAST, hráči TT6-10 byli organizováni v Českém PARA sportu (dříve 
Český svaz tělesně postižených) a také z části Českou asociací tělesně handicapovaných 
sportovců. Stolní tenis hráčů a hráček TT11 byl organizován Českým svazem mentálně 
postižených sportovců.  
 
Komise PARA stolního tenisu se od svého ustavení schází online v cca 14denních 
intervalech, a kromě rozjezdu činnosti a nastavování kompetencí a agendy se věnovala 
zejména těmto oblastem: 

- Přípravě kalendáře akcí 2022 
- Nominaci na mezinárodní turnaje Spanish Para Open 2022 (24. – 26. 3. 2022), 

Egypt Para Open 2022 (28. 3. – 3. 4. 2022) a Slovenia Para Open 2022 (11. – 14. 5. 
2022). Organizační a logistické zajištění účasti výprav na turnajích zajišťuje 
Jaromír Němec, jako jakási výkonná složka Komise PARA stolního tenisu. 

- Přípravě mistrovství republiky v PARA stolním tenisu, které proběhne v Ostravě 6. – 
8. května 2022. Bude se jednat o první společné MČR pro zdravotní skupiny TT1-
TT11. 

- Přípravě žádostí o dotace pro Národní sportovní agenturu (podpora reprezentace, 
podpora svazů) 

- Přípravě a nastavování pravidel mediální komunikace PARA stolního tenisu 
- Spolupráci s VV ČAST. 

 
V letošním roce nás dále čeká:  

- Příprava zmíněného MČR v Ostravě. 
- Organizace výjezdů na cca 6 mezinárodních turnajů, vrcholem sezony bude 

mistrovství světa v listopadu letošního roku 
- Spolupráce na organizaci a financování mezinárodních turnajů v Janských Lázních 

a Hradci Králové. 
- Celkové nastavení systému fungování PARA stolního tenisu. 
- Zajištění dostatečného financování. 
 
Připravil: Jaromír Němec, předseda Komise PARA stolního tenisu, 28. března 2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlGNzNt5VtojW_h2cw_rsNHIrO_LkoEV9OwAFVpvgJg/edit#gid=0

