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                                 Zápis ze setkání TMK ČAST se zástupci TMK KSST 

 

Termín: 27.8.2022 v době od 10,00 do 13,30 hodin 

Místo:  Salonek NH Hotelu Olomouc  

Přítomní zástupci krajů: M.Vojáček –Praha, A.Srna-JM, M.Tonhauser –KV, L.Holub – VYS, O.Stakhová-HK,                         

M.Protiva – LIB, P.Synek-MS, P.Altman-OL, M.Foltýn-PAR, K.Sláčalová-STČ                                                                                                          

Omluveni: J.Jungvirt-JČ, J.Vlček- PLZ, J.Novák-ÚST                                                                                                                        

Neomluveni: zástupci Zlínského kraje 

Za TMK ČAST přítomni:  M.Novotná, I.Vacenovská, R.Čech, J.Pischel, A.Sviták 

Host: Zbyněk Špaček-předseda ČAST 

Program:                                                                                                                                                                                                                            

1. Úvodní slovo předsedy ČAST –Zbyněk Špaček                                                                                                                                                  

2. Informace o současném stavu ve vzdělávání trenérů všech stupňů v rámci ČAST –M.Novotná, I.Vacenovská                                       

3. Informace a zkušenosti zástupců jednotlivých krajů o průběhu školení a doškolení trenérů D a C licencí v rámci 

jejich působnosti                                                                                                                                                                                                       

4. Návrhy na změny v systému školení a udělování C a D licencí, nové certifikáty trenéra                                                                                 

5. Výklad a diskuze ke Směrnici ČAST č.2/2022  k udělování a prodlužování trenérských licencí                                                                       

6. Podmínky kvalifikace trenérů u družstev v soutěžích ČAST daných SŘ, kontrola ze strany KSST                                                             

7. Závěry z jednání  

 

Ad1/ Zbyněk Špaček informoval přítomné o mezinárodních akcích reprezentace, novém systému turnajů WTT a ITTF. 

Dále o nových podmínkách pro přidělování dotací z NSA a důležitosti vedení přesné evidence trenérů na všech 

úrovních, o přípravách na udělení vlastní akreditace u MŠMT. Seznámil zástupce krajů s novou koncepcí spolupráce 

s Antidopingovou agenturou ČR. 

 

Ad2/ M.Novotná informovala o současných hodinových dotacích pro jednotlivé stupně školení trenérů a 

doporučeních ČOV o jejich postupné navyšování. A – 500 hodin, DST na FTVS UK v Praze –rozložené do 2 ročníků.                

B-180 hodin-ve spolupráci s UPOL, C-40 hodin, D-12 hodin. Četnost kurzů –A-každé 3 roky /v současnosti 8 studentů/ 

B-každé 2 roky /v současnosti přihlášeno 32 trenérů/, C a D licence podle potřeb KSST. Dále o spolupráci s RIK při 

evidenci trenérských licencí v registru ČAST a připravovaných změnách. 

I.Vacenovská podala informaci o přípravě nového běhu B licence, který bude zahájen obecnou částí /62 hodin/ na 

UPOL na podzim letošního roku a bude pokračovat 2 kurzy specializace -červen/červenec a září/říjen 2023. snahou 
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je, aby byla v co největším rozsahu využívána distanční výuka. Do uzávěrky přihlášek se přihlásilo 32 zájemců o 

studium, proto musí být hlavně pro praktickou výuku trenéři rozděleni do 2 skupin. 

Dále informovala o přípravě žádosti na MŠMT k udělení vlastní akreditace, která je již připravena k podání v průběhu 

září 2022. Pokud bude našemu svazu akreditace udělena, bude mít platnost 2 roky. 

 

Ad 3-5 Zástupci jednotlivých krajů prezentovali svoje zkušenosti s prováděním školení a doškolení trenérů C a D 

licencí. Všichni podpořili zapojení a podporu ČAST při praktické části tohoto studia a ocenili angažovaný přístup Aleše 

Svitáka, který je pověřeným lektorem ČAST a také členem zkušební komise. 

Na základě konstatování Aleše Svitáka, že zkvalitněním studia C licence nastala potřeba zvýšit úroveň i D licence se 

zástupci krajů, konkrétně Petr Synek a Antonín Srna, jednoznačně vyjádřili potřebu zvýšit prestiž D licence. Do 

Směrnice by měla být nově zařazena povinnost zájemců o studium C licence, že musí mít platnou D licenci, bez 

potřebné praxe. Pro naplnění této podmínky by měla být provedena úprava osnov pro oba stupně školení, aby se 

témata aspoň částečně obměnila. 

Zástupci krajů se vyjadřovali i k nové Směrnici č.2/2022, ve které už je zakotveno navýšení hodin pro studium C 

licence na 40 hodin /32+8/, navýšené o stáže v SpS a OTM. Diskutovalo se k formě evidence stáží ve formě karty 

trenéra. Dále bylo z několika krajů doporučeno, aby se stáže rozšířily i na KCTM /krajská centra talentované 

mládeže/. Byla objasněna problematika zadávání školení a doškolení do registru ČAST a také vedení evidence 

vyškolených trenérů v registru. Byla provedena aktualizace Certifikátu trenéra, který bude rozeslán všem krajům.  

Další diskutovanou oblastí byly závěry z hodnocení ligových klubů za minulé soutěžní období. Zajímavým námětem, 

bylo využití on-line výuky pro obecnou část studia C licence pro všechny kraje současně. Důležitý bude výběr 

předmětů pro on-line výuku, aby tím neutrpěla úroveň školení. 

Byly také předneseny požadavky na zvýšení poplatků za školení, které hradí posluchači a navýšení ohodnocení 

lektorů. 

Dalším tématem bylo uplatnění sankcí ze strany VV ČAST proti těm krajům, kde se dlouhodobě vzdělávání trenérů 

nevěnují. Bylo doporučeno v první fázi kraje spíše pozitivně motivovat, aby školení prováděly. Aby se speciální dotace 

přidělovala kraji za počet vyškolených trenérů. 

 

Ad 6/ Podle změn schválených konferencí 2021 byly v SŘ od sezóny 2024/25 navýšeny požadavky na kvalifikace 

trenérských kádrů u ligových družstev. Protože je to jediný způsob, jak můžeme působit na kluby, aby na vzdělávání 

trenérů kladli důraz, je třeba provádět i pravidelnou a účinnou kontrolu plnění těchto podmínek. Bylo doporučeno, 

aby se navýšila finanční částka pro tyto pokuty. V této souvislosti bylo také konstatováno, že četnost školení B licencí 

se bude muset do budoucna zvýšit. 

 

 

 



 
 
 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov 

www.ping-pong.cz 

Ad 7/ Účastníci zasedání se shodli na následujících závěrech: 

1. Vytvořit v rámci VV ČAST motivační systém pro KSST za vyškolené trenéry.  Zodp.: Zbyněk Špaček, termín do 

konce r.2022 

2. Ustanovit pracovní skupinu ve složení Aleš Sviták, Petr Synek a Antonín Srna, která připraví úpravy učebních 

osnov pro školení trenérů D a C licencí, včetně výběru předmětů pro on-line výuku: Termín do konce r.2022 

3. Provést úpravu Směrnice č.2/2022 –povinnost D licence pro studium C licence, doplnit pro stáže KCTM, 

upřesnit pro doškolení C licence -4 hodiny teorie+2 hodiny praxe. Zodp.: M.Novotná, termín do konce r.2022 

4. Navýšit v nové směrnici poplatky za školení D licence na 400,-Kč, za C licenci na 800,-Kč. Honorář pro lektory 

na těchto stupních školení nenavyšovat. Zodp.: M.Novotná, termín do konce r.2022 

5. Důsledně provádět kontrolu plnění podmínek SŘ, navýšit pokuty při opakovaném porušování. Zodp.: 

M.Novotná, termín do konce r.2022 

 

 

 

 

Zapsala: Marta Novotná, 

předsedkyně TMK ČAST 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


