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Zápis z jednání Komise vrcholového sportu (KVS) 
 
 

Datum: 13. 12. 2022 
Místo: NTC, Havířov  
 
 
Účastníci jednání KVS:  
Předseda KVS: Pavel Krpec 
Členové komise: Josef Plachý, Petr Nedoma, Tomáš Vrňák, Karel Karásek, Kamil 
Koutný, Iveta Vacenovská, Hana Valentová 
Hosté: Nikolas Endal 
 
 
 
 

Program jednání: 
 

1. Schválení reprezentačních kádrů dospělých na rok 2023 (muži, ženy)  
trenéři reprezentace J. Plachý a P. Nedoma 

2. Seznámení s plánovanou přípravou a realizačním týmem u družstva mužů 
J. Plachý 

3. Situace u reprezentace žen – ukončení smlouvy a činnosti Petra Nedomy 
a informace ohledně postu trenéra reprezentace žen  
Nikolas Endal 

4. Různé  
- zařazení hráče V.Kadlece a A.Holejšovské na žebříček U19 a U15 (náš   
  názor či doporučení si vyžádala Komise mládeže) 
- reprezentace U21 - směrem k ME U21 Duben 23, starty na WTT  
  P. Nedoma 
- informace ohledně uvolňování reprezentantů nejen na ME a MS, ale   
  také na WTT turnaje  
 - jednání KVS v roce 2023 
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Zápis z jednání KVS: 

 

1. Schválení reprezentačních kádrů dospělých na rok 2023 (muži, ženy) 

 
KVS schválila jednomyslně návrh trenérů na nové reprezentační kádry 

dospělých (muži, ženy) a to od 1.1. 2023 
 

Muži 

„A“ tým 

Lubomír Jančařík, Tomáš Polanský, Pavel Širuček, Jiří Martinko, David 

Reitšpies, Tomáš Martinko  

 

„B“ tým 

Adam Štalzer, Jan Valenta, Tomáš Koldas, Šimon Bělík 
 

 

 

ŽENY 

„A“ tým  

Hana Matelová, Kateřina Tomanovská, Zdena Blašková 

 

„B“ tým 

Markéta Ševčíková, Jana Vašendová, Linda Záděrová 

 
 

 

2. Seznámení s plánovanou přípravou a realizačním týmem u družstva 

mužů  

Trenér Josef Plachý seznámil KVS kromě samotných hráčů reprezentace 

také s realizačním týmem družstva mužů 

Realizační tým bude v roce 2023 pracovat v tomto složení: 

Trenér: Josef Plachý 

Asistenti trenéra: Marek Čihák, David Štěpánek 

Masér: Aleš Říkovský 

Kondiční trenéři: Patrik Kaizar, Roman Čech 
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Trenér Josef Plachý informoval o současném stavu, co se týče tréninků a 

kde se kdo z hráčů připravuje a trénuje. Situace je o dost složitější, než je 

tomu v případě ženské reprezentace. 

 

Příprava reprezentantů probíhá na těchto místech: 

Jančařík, Valenta, Štalzer, Bělík a Koldas – NTC Havířov 

Polanský – Saarbrücken 

J. Martinko – NTC Havířov, Praha, Saarbrücken 

Širuček – Grodzisk Mazowiecki (Polsko), Havlíčkův Brod 

T. Martinko – NTC Havířov, Havlíčkův Brod 

 

Snahou bude, aby se častěji konaly soustředění, zejména pro hráče z B 

týmu a v případě možností i za účasti hráčů A týmu. 

Hlavním důvodem je aktivně a intenzivně pracovat s potencionálními 

hráči, kteří jsou vybráni do B týmu a posunout je výhledově do A týmu. 

Snaha o větší zapojení asistentů do přípravy (zejména při VT) a jejich 

využití pro zkvalitnění tréninků (zásobníky, rozbory, atd.) 
 

 

3. Situace u reprezentace žen 

Nikolas Endal informoval KVS o ukončení činnosti trenéra žen Petra 
Nedomy. Petru Nedomovi končí smlouva ke dni 31.12. 2022 a rozhodl se 
ji dále neprodloužit. 
Dle pověření VV ČAST jednají s potencionálními kandidáty o tento post 
Nikolas Endal a Pavel Krpec. Některá jednání už proběhla a snahou je 
vyřešit tuto situaci do konce roku 2022. 
Z: Endal, Krpec 
T: do 31.12. 2022 

 

4. Různé  
- zařazení hráče V.Kadlece a A.Holejšovské na žebříček U19 a U15 (náš   
  názor či doporučení si vyžádala Komise mládeže) 
 
KVS doporučuje Komisi mládeže zařadit oba tyto hráče dle světového 
žebříčku a toto pravidlo uplatňovat i v budoucnu, pokud se to bude týkat 
i dalších hráčů a hráček. Tzn. i když nebudou do 50. místa na světovém 
žebříčku, tak dodržet pořadí českých hráčů ze světového žebříčku (Pozn.: 
pokud tedy bude hráč např. na 80 místě na WR a bude např. třetí nejlepší 
z českých hráčů na WR, tak ho zařadit na 3. místo českého žebříčku) 
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-     reprezentace U21-směrem k ME U21 duben 2023, starty na WTT  
      Petr Nedoma připomněl, aby trenéři reprezentace dospělých měli při   
      nominacích na WTT turnaje dospělých na zřeteli blížící se termín ME   
      U21, které proběhne ve dnech 5. – 9.4. 2023 v Sarajevu a kam se  
      nominují hráči dle světového žebříčku 
  
 -     informace ohledně uvolňování reprezentantů nejen na ME a MS,   
       ale také na WTT turnaje  
       Proběhla diskuse ohledně nabitého kalendáře akcí WTT, ETTU a naší    
       Extraligy a ohledně uvolňování na tyto mezinárodní akce. Stále platí   
       pravidlo, že se musí kluby vzájemně dohodnou na odložení případně     
       na předehrání utkání. Karel Karásek a Josef Plachý požádali předsedu   
      APK, zda by se mohli zúčastnit zasedání APK a tam chtějí přednést   
      svoji  žádost, aby kluby byly vstřícné k takovýmto změnám   
      (předehrání či odložení utkání) a reprezentanti tak mohli být   
      nominováni a mohli se těchto mezinárodních akcí zúčastnit 
 
- informace ohledně dvou kvalifikačních utkání žen na ME (ECQ 2023) 

předseda KVS společně s trenérem žen informovali o termínu dvou 
kvalifikačních utkání pro ME družstev. Obě utkání se odehrají 
v Havířově, dne 11.1. 2023 bude hrát naše družstvo žen proti Itálii a 
dne 12.11. 2023 se odehraje utkání proti Portugalsku Obou utkání se 
po vzájemné dohodě ještě zúčastní současný trenér žen Petr Nedoma 
 

- jednání KVS v roce 2023 
Předseda KVS informoval přítomné členy, že jednání KVS v roce 2023 
budou častější a intenzivnější než dosud. Předpokládaný počet 
jednání je cca 6 – 7 za rok. Forma jednání bude probíhat jako 
v letošním roce, tedy částečně formou online (videomeeting) a 
částečně osobním jednáním 
 
 

 
Zapsal: Pavel Krpec, předseda KVS 
V Havířově, dne 17.12. 2022 


