Zápis z jednání Komise vrcholového sportu (KVS)
Datum: 24.8. 2021
Místo: Olomouc, NH Hotel

Účastníci jednání KVS:
předseda KVS: Pavel Krpec
členové komise: Josef Plachý, Petr Nedoma, Tomáš Vrňák, Kamil Koutný, Karel Karásek, Hana
Valentová
hosté: Bohumil Vožický, Marek Klásek, Jaroslav Mikeska, Iveta Vacenovská, Marta Novotná
Nikolas Endal, Zbyněk Špaček
Před samotným jednáním KVS proběhlo jednání se zástupci firmy Yarmill, kterého se
zúčastnili jak členové KVS, tak přítomni hosté – poznámky z jednání viz. níže
Po jednání KVS proběhlo hodnocení MEJ 2021 za účasti zájemců z řad trenérů a rodičů.
Všichni trenéři mládežnických kategorií zhodnotili MEJ a poté reagovali na dotazy všech
zúčastněných.

Program jednání:
1. Kontrola bodů z minulé schůzky KVS - P. Krpec
2. KT muži, ženy - 26. a 27.8. 2021 - J.Plachý, P. Nedoma
3. WTT Youth Star Portugal – P. Krpec
4. Termínový kalendář 2021 – další akce
TOP 16 Evropa - Hanka M. a Pavel Š. (18 - 19.9. Thessaloniki, Řecko)
ME družstev - nominace + možnost doplnění nebo změny po KT, který proběhne ve dnech
26. a 27.8. (termín ME je 28.9. - 3.10.)
TOP 10 junioři (15. - 17.10. - zatím Šíp a Brhel)
MS jednotlivci 23. 11. - 29. 11. 2021 (Houston, USA) - nominace dle kritérií: muži - Širuček,
Jančařík, Polanský a Matelová, Tomanovská; masér ?
MSJ (29. 11. - 3. 12. 2021)
5. SATELIT - hodnocení trenérů, organizace (H. Valentová, P. Nedoma)
6. BTM – info o systému pro další sezónu (H. Valentová)
7. EH Mnichov (GER) 13. - 21.8. 2022 - jen rychlé info (P. Nedoma)
8. Problematika WTT turnaje mládeže (T. Vrňák)
9. Různé
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Zápis z jednání se zástupci firmy Yarmill:
Členové KVS a přítomni trenéři si nejprve sdělili vlastní zkušenosti s vedením TD Yarmill. Jsou
velké rozdíly ve využívání tohoto nástroje pro plánování a evidenci tréninku.
Problémy s přesvědčováním hráčů o tom, že je to k něčemu dobré.
KVS se domluvila s trenérsko-metodickou komisí (TMK), že zodpovědnou osobou pro
komunikaci s Yarmillem a zároveň administrátorem tohoto programu bude za ČAST Iveta
Vacenovská. TMK předloží KVS návrhy na doplnění některých funkcí, či sledovaných
ukazatelů a po společném odsouhlasení se toto doplní do Yarmillu.
Zástupci firmy Yarmill zdůraznili, že je zde důležitá osobnost trenéra – pokud je sám
přesvědčen o přínosu TD, o to snáz se to přenáší na hráče. To, že se v reálu liší plán od
skutečnosti nevadí, ale je potřeba plánovat, ať víme co chceme na tréninku dosáhnout a
potom zapsat skutečnost. Dobrá pomůcka i pro evidenci sparingu. Evidence výsledků
z mistrovských utkání a turnajů.
Zástupci firmy mají zkušenost, že většina lidí po prvotní skepsi a nechuti zjistí, že je to vlastně
baví a hlavně, že to opravdu potřebují! Pokud tedy už někdo není dokonalý v plánování tak
pro evidenci skutečnosti je to super nástroj. Uváděli příklady, jako např. Kostelecký,
Prskavec, kteří tam píši vše, i to jak se vyspali a jak se v daný den cítí…. tak snad inspirace i
pro nás.
Zodpovídá: Iveta Vacenovská
Termín: do 15.10. (myšleno předložení návrhu na doplnění ukazatelů do TD)

Zápis z jednání KVS

Dne: 24.8. 2021

Zápis z jednání KVS:
1. Proběhla kontrola bodů z minulé porady – všechny úkoly jsou buď splněny, a nebo se
průběžně plní.
2. KT mužů a žen – doplnění konečné nominace po KT.
Aktuálně doplněno dne 29.8. – KVS schválila návrh reprezentačních trenérů takto:
Muži: Širůček, Jančařík, Polanský, Jirka Martinko a masér Aleš Říkovský
Žena: Matelová, Tomanovská, Blašková, Záděrová a masér Franta Machala
3. WTT Youth Star Portugal - KVS souhlasila s doplněním Adama Štalzera na WTT Youth
Star Portugal (jmenovaný se zúčastní turnaje na náklady reprezentace); trenéři na
tuto akci jsou: Bohumil Vožický a Karel Karásek
4. Termínový kalendář 2021
TOP 16 Evropa dospělých - Hanka Matelová (je přímo v nominaci) a Pavel Širůček
(zatím 1. náhradník) akce proběhne ve dnech 18 - 19.9. v Thessaloniki, Řecko
ME družstev mužů a žen proběhne v Cluji, Rumunsko ve dnech 28.9. - 3.10. –
nominace viz. bod 2
TOP 10 junioři (15. - 17.10. - zatím mají zajištěnou účast Šíp a Brhel; trenéři: Vožický a
druhý trenér bude ještě určen)
MS mužů a žen, jednotlivci (23. 11. - 29. 11. 2021 , Houston, USA) – nominace dle
kritérií ITTF:
muži: Širůček, Jančařík, Polanský; ženy: Matelová, Tomanovská; masér: Franta
Machala
MSJ (termín: 29. 11. - 3. 12. 2021, místo zatím není určeno)
5. SATELIT 2021 – bylo konstatováno, že satelitní turnaje spadají do kompetence
mládežnické reprezentace; pro příští rok je potřeba lepší součinnost mezi
reprezentačními trenéry a KM
6. BTM pro novou sezónu – Hanka Valentová informovala o schválení návrhu systému
BTM pro novou sezónu (podrobnosti viz.: Zápis z jednání VV ČAST, ze dne 4.8. 2021)
7. EH 2022 Mnichov (GER) 13. - 21.8. 2022, krátké info o této akci podal Petr Nedoma,
další informace budou upřesněny na Kongresu ETTU v Cluji při ME družstev
8. Problematika WTT turnaje mládeže - T. Vrňák
KVS projednala problematiku WTT turnajů mládeže; společná shoda v tom, že je
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nezbytné lepší a včasné plánování
Úkol: všichni trenéři mládežnických kategorií doplní své plány o podrobnější údaje
ohledně počtu a jmen na jednotlivé jimi plánované akce
Z: repre trenéři mládeže
T: do 10.9. 2021
Proběhla diskuse ohledně PCR testů – zatím byly hrazeny ČASTem, pokud bude po
volbách nutno hradit všechny testy, vrátíme se k této problematice a dořešíme jak to
bude s event. úhradami
9. Různé
KVS doporučila účast Martina Merkera ve 4 měsíčním vzdělávacím kurzu pořádaném
ITTF – ITTF Mentorship program
Petr Nedoma představil Koncepci reprezentace žen pro Olympijský cyklus do r. 2024
10. Návrh nového člena KVS – VV schválil na návrh předsedy KVS Ivetu Vacenovskou jako
nového člena KVS s platností od 26.8. 2021

Hodnocení MEJ 2021
KVS bere na vědomí hodnocení jednotlivých trenérů mládeže letošního MEJ.
Trenéři jednotlivých kategorií se ve svých hodnoceních věnovali nejdříve přípravě před MEJ,
dále potom výsledkům v kategorii družstev, úspěšnosti jednotlivých hráčů v soutěži
družstev a také výsledkům v individuálních soutěžích. Všichni trenéři hodnotili v čem vidí
rezervy u jednotlivých hráčů a z toho vznikla doporučení pro jednotlivé hráče, na co se mají
v tréninku zaměřit.
Proběhla také diskuse ohledně délky přípravy před MEJ – v současné době se drží všichni
modelu 3 týdnů přípravy. Marek Klásek uvedl, že pro juniory si umí představit pouze 2
týdenní přípravu. Předseda KVS sdělil, že toto je plně v kompetenci trenérů jednotlivých
kategorií a tak jako jsou zodpovědni za přípravu a výsledky po celý rok, tak také závěrečná
příprava a její délka je plně v jejich kompetenci.
Na závěr celého hodnocení trenéři odpovídali na dotazy z řad přítomných účastníků tohoto
sezení.

Pavel Krpec, dne 30.8. 2021
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