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Vážené kolegyně, vážení kolegové, delegáti řádné Konference, sportovní přátelé,
jsme rádi, že se po dvou letech může konat Konference České asociace stolního tenisu
v řádném termínu, a to 30. 4. 2022.
Zpráva o činnosti Výkonného výboru vyzdvihuje ty nejdůležitější události a mezníky ve
světě stolního tenisu, které se staly od poslední řádné Konference ČAST. Výkonný výbor
ČAST pracoval již třetí, po sobě jdoucí období, a to ve stejném složení: Zbyněk
Špaček – předseda VV, Nikolas Endal – 1. místopředseda, Petr Bohumský a Jan
Brothánek – místopředsedové. Každý člen VV má ve své gesci určitou oblast činnosti a nad
touto činností zodpovědnost. Předseda asociace zastřešuje její celé vedení, zastupuje
ČAST na kongresech ITTF a ETTU, komunikuje s vedením Národní sportovní agentury
a významnými střešními organizacemi v rámci českého sportu, jako jsou Česká unie sportu
a Český olympijský výbor. Dále má ve své gesci dohled nad činností Trenérsko-metodické
komise a nově zřízenou PARA komisí. Nikolas Endal je zodpovědný za Mediální komisi,
Komisi vrcholového sportu, Komisi mládeže. Petr Bohumský nad Registrační a informační
komisí, Sportovně-technickou komisí, Komisí rozhodčích a je zodpovědný také za
dodržování pravidel GDPR. J. Brothánek má na starosti celou agendu ekonomiky, včetně
všech dotačních programů NSA, zároveň jsou s předsedou asociace zodpovědní za činnost
100 % dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o. I nadále se Výkonný výbor ČAST schází na
pravidelných zasedáních VV, přičemž jejich četnost je vyšší, než je dáno ve Stanovách
ČASTV. V uplynulém roce se již nemusel VV scházet ve většině případů pomocí
videokonferencí, ale mohl se setkávat osobně, primárně v sídle asociace. Videokonferencí
využíval pouze v nutných případech, aby se jednání nemuselo rušit, případně kombinoval
prezenční a online formu, kdy se některý z účastníků připojil online přes platformu Zoom.
Na každé zasedání jsou tradičně zváni hosté v podobě předsedy Dozorčí rady a předsedy
Rady krajů či jejich zástupců. Zasedání se mnohdy účastní i zástupci odborných komisí.
Kromě sekretariátu asociace byla nově zřízena pozice asistentky Výkonného výboru ČAST.
V roce 2021 nás i nadále sužovala pandemie nemoci COVID-19. Stále to pro nás
znamenalo zásahy nejen do našich osobních životů, ale i těch profesních a sportovních.
Všichni jsme byli rádi, když se postupně vládní opatření v ČR začala rozvolňovat, a nejen
děti se mohly vrátit ke sportovním aktivitám.
Počátkem června se nám podařilo uspořádat i první světový mládežnický turnaj
v Národním tréninkovém centru v Havířově. Organizace a plánování turnaje bylo ztíženo
covidovými

opatřeními.

Díky

zkušenostem

a

profesionálnímu

přístupu

všech

zainteresovaných proběhl turnaj bez větších problémů a ČAST dostala od WTT poděkování
za jeho perfektní uspořádání.
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Léto roku 2021 bylo sportovním svátkem všech sportovců po celém světě. Konaly se
odložené olympijské hry v Tokiu. Stolní tenis zde měl hned tři zástupce. Hana Matelová se
dostala na LOH přímo ze žebříčku, Luboš Jančařík a Pavel Širuček si své letenky vybojovali
pod vedením trenéra Josefa Plachého na olympijských kvalifikacích. Bohužel ani
olympijským hrám se Covid nevyhnul. Pavel byl jedním nakažených v takzvaném
„covidovém letu“ a do dění her bohužel zasáhnout nemohl. Tak rychle se dokázal
rozplynout sen o vrcholné akci kariéry.
Obrovským úspěchem je pro český stolní tenis úspěch para stolních tenistů na jejich
paralympijských hrách. Do Tokia se vydala tříčlenná výprava Jiří Suchánek, Petr Svatoš
a Filip Nacházel. Filip s Petrem se bohužel nedokázali probojovat ze základní skupiny.
Nejlépe z nich si tak v jednotlivcích vedl Jiří, obhájce bronzové medaile z Ria, obsadil v Tokiu
celkové páté místo. Náladu si naši reprezentanti spravili v soutěži družstev, kde Jiří
společně s Petrem vybojovali bronzové medaile a splnili si tak svůj olympijský sen.
Důležité je zmínit, že Česká asociace stolního tenisu od nového roku vstoupila do
Českého paralympijského výboru a zapojila nyní všechny tělesně postižené sportovce
(stojící, sedící i mentálně postižené) do své struktury.
Pojďme si ale připomenout další úspěchy naší reprezentace. V červnu se radoval
z 5. místa na mistrovství Evropy jednotlivců ve Varšavě Luboš Jančařík, kdy v boji o medaili
podlehl s Němcem Dimitrijem Ovtcharovem těsně 3:4. Stejně tak pátého místa dosáhlo
reprezentační družstvo mužů na mistrovství Evropy družstev v rumunské Kluži. V cestě
k medaili jim stálo opět Německo (pozdější mistr Evropy), kterému podlehli 1:3. V listopadu
zářila na turnaji v Tunisu Hana Matelová, díky vítězství v tomto turnaji se na světovém
žebříčku vyšplhala na své dosavadní životní maximum, 39. místo.
Nesmíme zapomenout hlavně na úspěchy naší mládežnické reprezentace. Na MEJ
dosáhl Martin Šíp na stříbrnou medaili ve smíšené čtyřhře kadetů. Dále si družstvo kadetů
ve složení Martin Šíp, Štěpán Brhel a Jindřich Morávek pod vedením trenéra Bohumila
Vožického vybojovalo 3. místo v soutěži družstev na MEJ. Stejně tak si bronzovou medaili
za čtyřhru juniorek odvezla z MEJ Linda Záděrová.
Na podzim se znovu mohla naplno obnovit dlouhodobá soutěž mužů i žen. Všichni jsme
s obavami sledovali aktuální vývoj situace koronaviru a věřili, že nám vládní opatření znovu
sportoviště nezavřou. To se naštěstí nestalo a celý ročník 2021/2022 dlouhodobé soutěže
se odehrál, i když oproti normálním sezónám bylo v tomto ročníku více odložených utkání
nebo utkání hraných v neúplných sestavách. S potěšením tak můžeme vyhlásit vítěze
jednotlivých lig.
Velkým mezníkem naší asociace se stal den 27. 1. 2022, kdy se slavnostně odhalila na
tiskové konferenci nová identita České asociace stolního tenisu „NOVÁ IDENTITA. STEJNÝ
CÍL. VYHRÁVAT!“. Změna spočívala nejen v nové identitě, ale i v novém myšlení, vizích
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a cílech. Předseda ČAST Zbyněk Špaček na tiskové konferenci řekl: „Budeme cílit na děti,
abychom

rozšířili

členskou

základnu,

budeme

podporovat

vzdělávání

trenérů

nejmodernějšími metodami, pomůžeme marketingovým a komunikačním aktivitám.
Chceme všem ukázat, že stolní tenis je snadno dostupná zábava.“ Novým logem se stala
značka Český stolní tenis, která propojuje oficiální komunikaci, sociální sítě, vysílání
Ping-pong.TV a mnoho dalších.
Do nového loga jsme se snažili dostat co nejvíce prvků našeho sportu a všechny logicky
propojit. Do oficiální zprávy o činnosti vedení nepatří obrázky, myslím si však, že tato změna
si zde svůj prostor zaslouží a jistě mě pochopíte a omluvíte.

Věříme, že nejen tato změna pomůže k větší medializaci stolního tenisu v České
republice a že i vy si na ni zvyknete a budete ji hrdě propagovat. Jsme si vědomi toho, že
každá změna má své příznivce i odpůrce, ale jsme si jistí, že to krok dobrým směrem.
Osobního úspěchu, který přispěl i dobrému jménu Českému stolnímu tenisu a kvalitě
rozhodčích v ČR, dosáhl Roman Klecker. Roman je prvním rozhodčím na světě, který splnil
kritéria URC ITTF a stal se držitelem licence International GOLD BADGE. Zároveň si v létě
splnil svůj rozhodcovský sen a byl součástí rozhodcovského sboru na LOH v Tokiu.
V trenérsko metodické oblasti můžeme s potěšením konstatovat, že stále přibývá
zájemců o nejvyšší trenérskou A licenci. Z kurzu konaného v letech 2018-2022 studium
úspěšně dokončil Martin Merker, Dana Čechová, Iveta Vacenovská a Petr Nedoma. V říjnu
roku 2021 byl zahájen nový běh tohoto studia, přihlásilo se celkem 8 uchazečů. Komisi TMK
se povedlo také uspořádat velmi zajímavé semináře, například s uznávaným expertem Zhu
Xiaoyongem (trenér německé reprezentace) a seminář s uznávaným mentálním koučem
Mariánem Jelínkem.
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Jedním z největších úkolů Registračně-informační komise, pokud vynecháme stabilní
práci v Registru, bylo převedení serveru ELOST pod správu ČAST a mít tak tento server na
výpočet žebříčku ve své správě. Nový systém s názvem STR (Stolní Tenis Rating) bude
fungovat na stejném principu jako ELOST s prvky systému JOOLA Rank. Dále RIK velmi úzce
spolupracovala na vývoji nových webových stránek ČAST.
Komise mládeže v průběhu sezóny celkem pružně reagovala na změny v covidových
opatření a dokázala uspořádat bodovací turnaje mládeže i s různými omezeními. Cílem
bylo, aby alespoň část mládeže sportovala i za přísných epidemiologických podmínek.
Bohužel v momentě, kdy jsme začínali normálně žít po nebo řekněme také s koronavirem
zasáhla celý svět dne 24. 2. 2022 další tragická zpráva. V tento den Rusko zaútočilo na
Ukrajinu a tím rozpoutalo válku, která se dotýká nás všech. Výkonný výbor České asociace
stolního tenisu, jako jeden z prvních sportovních svazů v ČR, zaslal Ukrajinskému svazu
stolního tenisu pomoc v podobě nabídky možnosti zajištění tréninků, ubytování
a stravování v Národním tréninkovém centru v Havířově. Nabídky využilo celkem
18 ukrajinských uprchlíků, ale nejen ČAST pomáhá. Pomoc ukrajinským stolním tenistům
nabídl například i HB Ostrov Havlíčkův Brod a další české kluby. Ruský předseda ETTU Igor
Levitin prohlásil, že až do odvolání nebude vykonávat svou funkci. ITTF zakázala, po vzoru
dalších sportů, startovat ruským a běloruským sportovcům ve všech soutěžích.

Pár čísel na závěr
k 27.4.2022

Počet zasedání ve volebním období (od 13. 4. 2019): 43 zasedání
Počet zasedání za všechna funkční období (od 2. 4. 2011): 161 zasedání

Členská základna

Počet členů: 27 017
Počet klubů: 1 255

Počet trenérů

Celkem: 1 337
Licence A: 51
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Počet rozhodčích

Celkem: 1 989
-

Blue badge: 2

-

Gold badge: 1

IU – International umpire (mezinárodní licence): 39
IR – International referee (mezinárodní vrchní rozhodčí): 3

Krajské svazy s největším počtem členské základny

1. Středočeský: 4 060
2. Jihomoravský: 3 706
3. Moravskoslezský: 2 635

Poděkování předsedy ČAST
Závěrem bych vám všem, kteří se podílíte na činnosti naší asociace, pomáháte k udržení
a zlepšování jména stolního tenisu v České republice, chtěl ze srdce jménem mým i jménem
všech členů Výkonného výboru ČAST za vaši obětavost poděkovat. Protože jak kdysi
prohlásil Mahátma Gándhí ”Síla nepochází z fyzických schopností, ale z nezlomné vůle.”
A právě za nezlomnou vůli vám všem ještě jednou děkuji.

V Praze 27. 4. 2022
Zbyněk ŠPAČEK, v.r.
za výkonný výbor ČAST jeho předseda
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