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Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 3.6.2022 v Praze 

 

Termín a místo: 

Pátek 3.6.2022 od 13,00hod. do 18,00 hod. zasedací místnost ČAST, Praha – Strahov, Zátopkova 100/2  

Přítomni:                                                                                                                                                                             

Marta Novotná, Hana Šopová, Iveta Vacenovská, Zbyněk Špaček, Martin Merker, Roman Čech, Martin 

Lučan, Jiří Pischel 

Omluveni:                                                                                                                                                                   

 Program:  

 

K bodu 1/ 

Marta Novotná zahájila schůzi, přivítala přítomné, kteří jednomyslně schválili program schůze a zápis 

z minulé schůze. 

 

K bodu 2/ 

Úvodní slovo předsedy Zbyňka Špačka a shrnutí aktuální situace ve stolním tenise. Stručné informace o 

nové Identitě českého stolního tenisu. Představil nejbližší plány v kalendáři ČAST – WTT Youth Contender 

v Havířově, MEJ v Bělehradě, ME dospělých v Mnichově, WTT Feeder v Olomouci 2022. Odložené MS 

1. Zahájení, schválení programu a zápisu z minulé schůze 
 

2. Informace předsedy ČAST 
 

           3. Informace z konference ČAST, rozpočet 

           4. Informace předsedkyně TMK o aktivitách od minulé schůze  

           5. Vlastní akreditace u MŠMT pro vzdělávání trenérů 

           6. Hodnocení ligových družstev sezóny 2021/22 –připomínky k TMK                                                                   

           7. Prezentace jednotlivých členů TMK o zabezpečení úkolů z oblastí jejich 

               působnosti          

           8. Novelizace směrnice č.5/2020 -pro udělování a prodlužování trenérských  

               licencí a úpravy soutěžního řádu 

           9. Různé  
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dospělých v čínském Wuchanu zatím bez informací. Zhodnocení úspěšných akcí MČR dospělých a 

mládeže. Nové pravidla z antidopingové agentury WADA, vznik nové tří členné komise. Za stolní tenis 

zástupcem Pavel Krpec. Testování mohou probíhat na všech soutěžích ČR.  ČAST má možnosti, aby určený 

vyškolený zástupce z antidopingové agentury přijel dělat osvětu a poučit o pravidlech či jiných změnách na 

doškolení trenérů. Zaměřit by se mělo také na školení trenérů o pravidlech stolního tenisu ze strany 

rozhodčích, aby nedocházelo k porušení pravidel na lavičce u trenérů hráčů či družstev. V budoucnu 

proběhnou změny v žebříčcích, kdy vznikne náhrada za ELOST. 

 

K bodu 3/ 

Celkové shrnutí konference. V průběhu konference byl na návrh KSST udělen titul „Zasloužilý trenér“ panu 

Antonínu Šulovi ze Sokola Vsetín. VV po dohodě s dozorčí radou upravil a schválil rozpočet, nařídil 

sledování plnění rozpočtu ze všech komisí ČAST. Zajištění zprávy z TMK na konferenci. Na základě 

doporučení DR byl po přidělení dotací z NSA rozpočet dále upravován ve srovnání s tím, který schválila 

konference. M. Novotná připravila podrobný rozpis akcí plánovaných na rok 2022 a VV ve většině případů 

v tomto duchu rozpočet TMK upravil. Rozpracované uvedení informací o rozpočtech TMK. Diskuze o 

změnách soutěžního řádu a diskuze o požadavcích na trenéry s licencemi pro postupy do ligy. 

Martin Merker úkol: Ověřit, zda-li je možný informační email o končící platnosti licence s předstihem, je 

to reálné? Možnost připojit dané termíny o doškolení při upozornění emailem? 

 

K bodu 4/ 

Předsedkyně Marta Novotná podala aktuální informace o dokončujícím běhu licence A zahájeném v roce 

2018, který je celkově zpožděn také díky koronaviru. Studium dokončili závěrečnými státnicemi na podzim 

2021 Iveta Vacenovská a na jaro 2022 Petr Nedoma. Lenka Harabaszová a Jaroslav Mikeska se účastní 

státnic na podzim 2022, pokud splní podmínku odevzdat závěrečnou práci do 15.9.2022. Lenka 

Harabaszová studium přerušila, byl jí uznán 1. ročník a ve druhém ročníku bude pokračovat s dalším během 

studia. Nový běh trenérů licence A, který byl zahájen v roce 2021 a úspěšně probíhá. Trenéři, jmenovitě jsou 

to Renáta Štrbíková, Olesia Stakhová, Martina Hurníková, Roman Čech, Břetislav Štieber, Michal Polák, 

Tomáš Sadílek a Tomáš Kršiak. Další kurz specializace bude na konci září 2022. 

Hodnocení úspěšného podzimního semináře v NTC Havířov Zhu Xiaoyonga, které bylo zaměřeno na 

úderovou a pohybovou techniku, v rámci podpory ETTU pro vzdělávání trenérů národních asociací. Konalo 

se současně s kempem HBO a velmi přínosná byla část praxe, účast trenéra Zhu na osmi tréninkových 

jednotkách. Seminář byl zároveň jako doškolení trenérů všech licencí. Informace o nové výzvě na seminář 

pro rok 2022 z ETTU, kdy jsme zažádali o přednášející Linus Mernstrem nebo Lara Broich. 

Iveta úkol: Zjistit u Galii Dvorak, zda má ETTU žádost a podklady pro získání dotací pro ČAST? 

V prosinci 2021 proběhla v Praze přednáška Mariána Jelínka, která byla velmi zajímavá a úspěšná ze strany 

posluchačů. Pouze škoda, že se neúčastnili všichni reprezentační trenéři mládeže a účast nebyla povinná. Na 

konci ledna proběhl v Olomouci již 11. ročník mezinárodní konference „Psychologie sportu v praxi 2022“ 

aneb Jak máme mluvit o mentálním zdraví ve sportu. Konference probíhala online, bylo vybráno pouze 30 

VIP posluchačů prezenčně a jsme velmi poctěni, že se mohla osobně účastnit mezi vybranými jak Marta 

Novotná, tak i Iveta Vacenovská. Současně proběhla také schůzka na ÚPOL s panem proděkanem Hápem, 
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kde se řešila zpětná vazba vzdělávání trenérů licence B a nové možnosti spolupráce u licence A či vlastní 

akreditace. 

V únoru se konalo výběrové řízení trenérů mládeže reprezentace ČR. Byli pouze čtyři zájemci, na každou 

kategorii jeden. Vybraní trenéři: kadetky Tomáš Vrňák, kadeti Martin Merker, juniorky Jaroslav Mikeska, 

junioři Karel Karásek. Někteří trenéři dostali smlouvu na rok, někteří na dva. V březnu 2022 se uspořádal na 

popud komise mládeže seminář pro trenéry OTM a SPS. Vznikla následná dohoda po komunikaci s trenéry 

ohledně stáží pro trenéry C licence v klubech s tzv. mentory. Konala se také schůze s radou krajů, kde se 

řešila pomoc při organizování C licence ze strany ČAST. Ideálně spojení dvou krajů na jedno školení, v 

srpnu by měla proběhnout v Olomouci pracovní schůzka s předsedy TMK krajů, kde by měly krajské svazy 

prezentovat svá očekávání a návrhy. Marta Novotná ještě stručně zhodnotila doškolení v Praze 2.4.2022, 

kterého se zúčastnilo 36 trenérů. Na školení přednášeli Milan Orlowski, Iveta Vacenovská a Marta Novotná. 

Na základě opakované žádosti ČAST byla Komisí rovných příležitostí ČOV vybrána pro ocenění Trenérka-

cvičitelka roku 2021 v kategorii „Silnější pro život“ Daniela Smutná. Jmenovaná převzala toto ocenění na 

slavnostním večeru pořádaném ČOV. 

 

K bodu 5/ 

Iveta Vacenovská prezentovala a informovala o současné situaci ohledně vlastní akreditace u MŠMT, o 

kterou chce ČAST žádat. Žádost se již vypisuje, aktuálně se pracuje na získávání osvědčených lektorů pro 

obecnou část, tu nám pomáhá zajistit ÚPOL v Olomouci. Jakmile budou potvrzeni lektoři, získají se vlastní 

podpisy všech lektorů nejen na obecnou část, ale také specializaci, tak nebude nic bránit dokončení a podání 

žádosti na MŠMT. 

 

K bodu 6/ 

Pročtení připomínek a námětů při hodnocení ligových soutěží na TMK. Získané informace v otázkách a 

odpovědích po dokončené sezóně 2021/2022. Námět na prodloužení licence B, pokud trenéři přednáší na 

školení C licence. Využít možnosti reálné výuky online u C licence. Možnost spojení dvou krajů při licenci 

C již v jednání. Zvážit zařazení začátku práce s výběrem talentů, přípravky a celkově seznámit s cestou při 

rozvoji malých dětí ve stolním tenise jakou součást licence C. 

 

 

 

K bodu 7/ 

Martin Lučan informoval o udělení pokut v registru ČAST. U žen nedošlo k žádným porušení, u mužů došlo 

na čtyři pokuty. Ujasnit by se měl v budoucnu termín úprav soupisek, do kdy je možnost změn na hostování. 

Přihlášky do 17.6., soupisky až týden před soutěžemi, a to je pozdě. Po kontrole soupisek dát možnost 

vyřešit trenéry klubům do 30.11., po tomto datu již není možné změny trenéra. 

Jiří Pischl hodnotil pouze doškolení z při semináři s čínským trenérem, kde je třeba zajistit do budoucna 

řádné prostory, aby posluchači dobře slyšeli. 
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Roman Čech prezentoval zpracování rozvoje tréninku přípravky a malých dětí. Jak ideálně začínat se 

stolním tenisem. V Olomouci se pokusí vytvořit na kempu s p. Ratajským a p. Řehořkem tzv. návod/manuál 

v praxi v průběhu TJ. Cílem je vznik metodických listů. 

Hana Šopová vypomůže při vzdělávání trenérů C licence ve středočeském kraji, dále také osvěta jak na 

rozšíření stáže o 8 hodin při C licenci. Předběžně potvrdila účast na schůzce předsedů TMK krajů 27.8.22 

v Olomouci. 

Martin Merker informoval o stavu a změnách na metodickém webu. Zhodnotil, že by rád využil v budoucnu 

pomoc při získávání materiálu a publikací, aby byl metodický web neustále aktualizován. 

Iveta Vacenovská podala informace o dokončeném běhu licence B. Z osmnácti trenérů licenci dokončilo 

v říjnu 2021 čtrnáct posluchačů, z toho devět na výbornou a ti byli odměněni bonusem 5000,- Kč za studium 

od ČAST. Další dva trenéři následně splnili požadavky na náhradním terminu zkoušky. Z toho jeden trenér 

musí ještě doplnit podmínku směrnice (chybějící maturita), kterou má dle domluvy možnost získat na kurzu 

pořádaném ČOV. Na nový běh trenérů licence B 2022/2023 je aktuálně přihlášeno dvanáct účastníků, počet 

ovšem do konce července určitě naroste. Dále uvedla, že by ráda zapojila do programu online výuku na 

určité předměty, která nemusejí probíhat na kurzu specializace prezenčně a tím trochu upravila velmi 

náročný týdenní program trenérů a zaměřila se na kurzu více na praxi v hale. 

 

K bodu 8/ 

Informace k návrhům na změny ve směrnici. Diskuze ohledně metodických pokynů ke stáži, zvážení 

zapojení trenérů v praxi (A, B, C). Po dohodě zkrácení na 8 hodin, přiřadit k RCM, SCM, SPS a OTM. 

Ostatní připomínky schváleny. 

 

K bodu 9/ 

Úkol-funkční vyšetření: Zjistit, jak se pracuje na Baluu v Olomouci (dospělá reprezentace) a především 

mládež. Jestli dělají testy a jak pracují s výsledky. Celkově není přehled ani o členech v rezortu MV u 

dospělých. 

 

Zapsala: Iveta Vacenovská 

 

 


