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Zápis z jednání Komise vrcholového sportu (KVS) 

 
Datum: 15.11. 2021 
Místo: NTC, Havířov  
 
 
Účastníci jednání KVS:  
předseda KVS: Pavel Krpec 
členové komise: Josef Plachý, Petr Nedoma, Tomáš Vrňák, Karel Karásek, Hana Valentová, 
Iveta Vacenovská  
hosté: Bohumil Vožický, Marek Klásek, Jaroslav Mikeska, Renáta Štrbíková, Nikolas Endal, 
Zbyněk Špaček 
nepřítomen a omluven: Kamil Koutný 
 
Před samotným jednáním KVS proběhla diskuse k tématu TD Yarmill – info k tomuto jednání 
pošle Iveta Vacenovská v samostatném zápise  
 
 
 
Program jednání: 

 
1. Krátké hodnocení uplynulých akcí  

ME družstev dospělých (Petr Nedoma, Josef Plachý) 
TOP 16 (Petr Nedoma) 
ME U21 (Marek Klásek, Renáta Štrbíková) 
mládežnické turnaje – největší úspěchy a zásadní postřehy (repre trenéři mládeže)  

2. Info o přípravě na akce, které nás čekají - MS mužů a žen, MSJ, … 
(Petr Nedoma, Josef Plachý, Marek Klásek, Jarek Mikeska, Bohumil Vožický) 

3. Dořešit problém ohledně MČR U21 - jak se tedy bude hrát M ČR U21 - (všichni) 
4. Kolize termínu u kategorie U13 (viz. email od p. Henžela) – (všichni, hlavně trenéři dané 

kategorie) 
5. Očkování, testy, atd. - viz. nové pravidla ITTF (WTT)  
6. Návrh trenérů reprezentačních družstev mládeže ohledně nominace na MEJ  
7. Příprava (tréninky) během Vánoc - co se týče tréninků – (všichni) 
8. Různé 
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Zápis z jednání KVS: 

 

1. Krátké hodnocení uplynulých akcí  

ME družstev dospělých (Petr Nedoma, Josef Plachý) 

Oba trenéři se vrátili k ME družstev mužů a žen a oba krátce vyhodnotili vystoupení 

svých kádrů na tomto mistrovství. 

Muži – super výsledek, skončit ve čtvrtfinále bez své jedničky je opravdu parádní 

úspěch. 

Ženy – nesplnění cíle, kterým byl postup ze skupiny, nicméně Ukrajina patřila 

k jedněm z nejnepříjemnějších týmů, které holky mohly dostat. 

 

TOP 16 (Petr Nedoma) 

Vynikající výsledek Hanky Matelové – účast v semifinále byla obrovským úspěchem. 

Velká gratulace jak Hance tak trenérovi Petru Nedomovi. 

 

ME U21 (Marek Klásek, Renáta Štrbíková) 

Kluci – sice ze skupiny nikdo nepostoupil, ale trenér vyzdvihl výkon i přístup Tomáše 

Koldase (a to i přes jeho zdravotní indispozici) 

Holky – trenérka renáta Štrbíková vyzdvihla výkon Zdeny Blaškové – ta mj. porazila i 

budoucí vítězku celého mistrovství Kaufmann (GER) 

Bohužel velká smůla se týkala Lindy Záděrové a jejího zranění, kvůli kterému musela i 

skrečovat své utkání ve dvouhře. 

 

mládežnické turnaje – největší úspěchy a zásadní postřehy (repre trenéři mládeže) 

Trenéři jednotlivých kategorií zrekapitulovali poslední dva turnaje v Maďarsku a na 

Slovensku. Výsledky patřily k těm nejlepším za poslední dobu. Diskutovali jsme také 

problematiku dvou takto po sobě jdoucích turnajů. Většina trenérů se shodla, že když 

jsou lokálně (vzdálenostně) turnaje vhodné tak je dobré absolvovat oba.  

 

2. Info o přípravě na akce, které nás čekají - MS dospělých a MSJ 

MS mužů a žen 

Muži – trenér Josef Plachý informoval KVS o neúčasti Pavla Širučka na tomto 

mistrovství. Společně s Pavlem i s jeho klubem se dohodli, že start na MS by 

znamenal příliš velké zdravotní riziko. Pavel sice začíná s přípravou, ale tento start by 

mohl být příliš nebezpečný z hlediska jeho dalšího fungování. U Luboše Jančaříka i 

Tomáše Polanského probíhá příprava dle plánu. 

Ženy – stejně tak dvojice Hanka Matelová a Kateřina Tomanovská se připravují dle 

plánu a dle dohody s trenérem Petrem Nedomou. 

Společně oba týmy odlétají na MS 19.11. 
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MSJ 

Bohužel díky zranění u Lindy Záděrové se bude čekat na její další vyšetření a podle 

toho se stanoví další postup. U juniorů a kadetů probíhá příprava dle plánů. Všichni 

se připravují a budou připravovat v ČR kromě Šimona Bělíka. Šimon se zúčastní 

mezinárodního campu před MSJ. 

 

3. Dořešit problém - jak se tedy bude hrát M ČR U21 - (všichni) 

KVS včetně zúčastněných trenérů mládežnické reprezentace po delší diskusi a 

výměně názorů došla ke společnému návrhu ohledně příštího mistrovství ČR 

kategorie U21  

- všichni se shodli, že nechceme aby příští mistrovství proběhlo v rámci Mistrovství ČR 

dospělých 

- shodli jsme se, že M ČR U21 proběhne v samostatném termínu 

- shodli jsme se, že MČR U21 proběhne jak v kategorii jednotlivců, tak se také budou 

hrát čtyřhry a mixy 

- na mistrovství bude nominováno 16 hráčů a 16 hráček  

(klíč nominace zůstává stejný – tzn. 10 nejlepších dle žebříčku a 6 hráčů/hráček 

nominuje KVS) 

- systém turnaje v jednotlivcích bude 4 skupiny po 4 hráčích, postupují 2 nejlepší ze 

skupiny a potom se hraje již KO systémem 

- turnaj bude finančně dotován 

 

4. Kolize termínu M ČR U13 (viz. email od p. Henžela) – (všichni, hlavně trenéři dané 
kategorie) 
 
KVS včetně trenérů dané kategorie se shodli na termínu 14. – 15.5 2022 
Info o tomto termínu už bylo zasláno panu Miroslavu Henželovi 
 

 

5. Očkování, testy, atd. - viz. nové pravidla ITTF (WTT) 

Dle nových pravidel WTT se od 1.12.2021 mohou zúčastnit akcí pořádaných pod 

hlavičkou WTT pouze očkované osoby (netýká se hráčů !). Tzn. všichni trenéři, 

případně další doprovodné osoby (maséři, fyzioterapeuti, psychologové, atd.) 

V návaznosti na toto opatření přijal VV na svém jednání dne 3.11. toto usnesení: 
VV jednomyslně rozhodl o změně financování – úhrad nákladů na testování. ČAST bude 

následovat aktuální pravidla ETTU, ITTF a WTT se zvýhodněním podmínek pro očkované. 

Pokud bude požadován po neočkovaných reprezentantech nebo trenérech nebo jiných 

členech realizačních týmů reprezentace jakýkoliv test navíc, budou si tito jednotlivci hradit 

testy samostatně na své náklady, včetně zajištění testů. Aktuální situace je následující: V 

rámci akcí ETTU se testování řídí požadavky pořádající země, kde většina zejména 

evropských zemích po očkovaných nepožaduje žádné další testy. Zápis z III – 37. řádného 

jednání VV ČAST Aktualizováno 9.11.2021 Stránka 12 ITTF a WTT bude požadovat po 

očkovaných pouze test 72 hodin předem, neočkovaní si budou muset sami zajistit a uhradit 
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i druhý test 7 dní předem. Stejně tak ČAST nebude neočkovaným hradit testy pro návrat z  

 

 

reprezentačních akcí. VV pověřil předsedu KVS předáním této informace všem trenérům a 

reprezentantům. VV tímto vyzývá neočkované hráče, trenéry i členy realizačních týmů, aby 

hluboce zvážili svůj postoj k očkování proti Covid-19. 

 

 

6. Návrh trenérů reprezentačních družstev mládeže ohledně nominace na MEJ  
KVS společně s reprezentačními trenéry projednala návrh ohledně počtů 
nominovaných na MEJ 2022. Jednomyslně byl odsouhlasen počet hráčů a hráček pro 
MEJ v roce 2022 – 4 junioři, 4 juniorky, 3 kadeti a 3 kadetky + 2 divoké karty v případě 
potřeby a předpokladu kvalitní reprezentace. Dále bylo odsouhlaseno, že nominaci na 
MEJ si automaticky zajistí mistři ČR v daných kategoriích za předpokladu, že M ČR se 
zúčastní všichni hráči/hráčky z A kádru příslušné kategorie. Reprezentační „A“ kádry 
budou zveřejněny začátkem února. 
 

7. Příprava (tréninky) během Vánoc – (všichni) 
Všichni trenéři konstatovali, že tréninky během vánočních svátků jsou zajištěny a 

příprava bude probíhat dle jejich ročních plánů. 

 

 

 

 

                Pavel Krpec, dne 17.11. 2021 


