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ZPRÁVA PŘEDSEDY ČAST O ČINNOSTI VV ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

I.

Zpráva předsedy ČAST o činnosti VV za uplynulé období

Vážené kolegyně, vážení kolegové, delegáti řádné konference, sportovní přátelé,
uplynul více než rok a já opět podávám jménem Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu zprávu o činnosti za uplynulé období. Tentokrát však zcela jinak, než tomu bylo
v uplynulých letech zvykem. Řádnou Konferenci naší Asociace jsme z důvodu pandemie
konoraviru byli nuceni posunout z plánovaného dubnového termínu až na termín 27. června
2020. V této chvíli ani nejsem schopen napsat, zda v tomto termínu jsme schopni tuto
Konferenci v souladu s nařízeními vlády ČR uspořádat. A tak jsme zvolili jiný scénář. Zprávu
VV, stejně tak jako zprávu Dozorčí rady a Arbitrážní komise, předkládáme v předstihu, a to
k termínu 30. dubna 2020 tak, aby si jí mohli všichni potenciální delegáti Konference přečíst.
Samozřejmě budu rád, když mi bude umožněno některé body k této zprávě vysvětlit a doplnit
přímo na řádné Konferenci ČAST.
Dovolte mi Vám tedy s výrazným časovým předstihem poskytnout zprávu Výkonného
výboru ČAST za uplynulé období, a to zejména o stavu naší Asociace, o naší práci a
zhodnocení našich vytyčených priorit.
Jako každý rok jsme poskytli delegátům Konference ČAST podrobnou zprávu o činnosti
jednotlivých odborných komisí. Pro ostatní členy naší Asociace budou tyto zprávy zveřejněny
společně s touto zprávou, dále i se zprávou Dozorčí rady, Arbitrážní komise, dále i s usnesením
Konference na webových stránkách Asociace. Do obsahu zpráv jednotlivých odborných komisí
Výkonný výbor víceméně nezasahoval, jejich práci tedy můžete zhodnotit vy sami. Co se událo
okolo našeho sportu, co v naší Asociaci, v evropském i světovém stolně-tenisovém dění, jste se
každodenně mohli dozvídat na našich webových stránkách, na našich sociálních sítích či při
různých seminářích, poradách, konferencích nebo také prostřednictvím e-mailové
korespondence. Považujte tedy tuto moji zprávu jako krátké shrnutí těch nejdůležitějších
událostí, které se udály za poslední rok, zhruba tedy od minulé řádné Konference ČAST.

Česká republika a sportovní prostředí
Jako každou naší zprávu zahajujeme pohledem do sportovního prostředí v České republice.
1.7.2019 schválila Poslanecká sněmovna ,,Zákon o podpoře sportu“, který vymezuje postavení
sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu
a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávních
celků při podpoře sportu. Zřizuje pojem Národní sportovní agentury jako ústřední správní úřad
ve věcech podpory sportu, turistiky a reprezentace státu. V čele stojí její předseda, v současnosti
Milan Hnilička. Ministerstvvo školství, tělovýchovy a mládeže ještě v roce 2019 vypsalo
dotační programy. V letošním roce je bude administrovat a ještě v první polovině příštího roku
je bude vyhodnocovat. Tím ale veškerá činnost tohoto ministerstva končí. Od letošního roku
bude již zmiňovaná vládní agentura řídit sport v České republice sama. Uvidíme, jak to bude
vypadat. Byly přísliby, že sport bude podporován významněji, zejména finančně, ale po
současném dění okolo pandemie s koronavirem si nejsme zcela jisti. Výhodou je, že nemůže
nastat situace s přesouváním peněz v rámci MŠMT jak to bylo zvykem. Jistou nevýhodou je
naopak fakt, že sportovní agentura začíná, a to se vždy potýká s ,,porodními bolestmi“.
Vztah k ostatním střešním organizacím máme nadstandartní, zvláště pak k ČOV, kde jsem
jeho členem. Řadu informací dostáváme ihned a můžeme si je nezproblémově ověřit. Máme
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navázané dobré vztahy se všemi předsedy těchto střešních organizací i s většinou předsedů
ostatních sportovních asociací či jejich zástupců.

VV ČAST:
Výkonný výbor České asociace stolního tenisu byl zvolen na řádné Konferenci 4. dubna
2019. Dle stanov Asociace se zvolil předseda Výkonného výboru a jeho tým. Ten pracuje po
celou dobu již ve třetím volebním období v tomto složení :
Předseda VV:

Zbyněk Špaček

První místopředseda VV:

Nikolas Endal

Dva místopředsedové VV:

Jan Brothánek a Petr Bohumský

Základní náplň práce a odpovědnost jednotlivých členů VV je podrobně popsána
v Organizačním řádu ČAST.
Výkonný výbor České asociace stolního tenisu je dle Stanov asociace kolektivním
statutárním orgánem, volený Konferencí ČAST. Mezi jednotlivými Konferencemi je orgánem
s kompetencemi pro řízení činnosti ČAST v plném rozsahu v souladu se Stanovami ČAST.
Počet zasedání ve volebním období (od 13. 4. 2019):

15 zasedání

Počet zasedání za všechny funkční období tohoto VV ČAST (od 2.4 2011): 133 zasedání
Výkonný výbor Asociace se schází v poměrně pravidelných intervalech. Jak je vidět, je to
více jak 1x za měsíčně. Výkonný výbor používá často prostřednictvím svého předsedy
rozhodování per rollam, tedy korespondenční hlasování. V letošních roce dokonce proběhlo
několik videokonferencí a v nich budeme asi i pokračovat. Jedná se většinou o velice urgentní
rozhodování, např. týkající se nominací na evropský či světový šampionát. Výkonný výbor má
také velice přísný jednací řád. Pravidelnými hosty na jejich zasedáních bývá zástupce dozorčí
rady a též předseda Rady krajů. Sekretariát pracuje stále ve stejném složení. Máme manažera
reprezentace na plný úvazek, tím je Petr Nedoma. Pozice reprezentačních trenérů zůstává
stejná, kromě jednoho pracují pouze pro naší Asociaci.
Několik základních čísel z naší asociace:
Členská základna k 28. 4. 2020
Počet členů:

27 600,

počet členů k 4.4.2018 26 726

Počet klubů:

01 259,

počet klubů k 4.4.2018

1 277

Krajské svazy z největším počtem členské základny k 4. 4. 2019:
Středočeský:

04 068

Jihomoravský:

03 627

Z toho vyplývá, že členská základna je stabilní. Je zajímavým faktem, že členská základna
mírně stoupla, ale počet klubů mírně klesl. Velkým problémem zůstává fakt, že hodně hráčů
nechce být registrováno v ČAST. Většinou upřednostňují rekreační stolní tenis, který si pak řídí
sami, samozřejmě s velice amatérskými pravidly. Musím však opět konstatovat, že vyšší
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členská základna ovlivňuje přísun peněz ze státního rozpočtu. Největší důraz bude vždy kladen
na počet hrající členské základny mládeže, počet trenérů a počet žen v řídících orgánech svazu.
Evropský a světový stolní tenis
Stolní tenis je stále nejrozšířenějším sportem na světě, nejen co se týká členské základny,
ale i díky počtu Asociací organizovaných ve světové federaci ITTF. Stále je jejich počet 226.
ITTF je stabilizovanou organizací s dobrým finančním zázemím. Počet zaměstnanců
enormně narůstá zejména v oblasti marketingu. V návaznosti na asijský trh získává stále
lukrativnější marketingová práva. Vytváří stále tím vyšší a vyšší nároky na organizaci
světových turnajů, zvyšují se i prize money pro hráče. Udržet si světový turnaj bude asi hodně
těžké. To však trochu odnáší evropský stolní tenis, který byl od těchto práv odtržen. Na každé
Konferenci ETTU se tento problém řeší, ITTF však nechce od své vize ustoupit.
V obou organizacích se chystají nové volby. Předvolební agitace je momentálně přerušena.
Uvidíme, jak se situace v příštích měsících vyvine a zda budou nějaké radikální změny.
S oběma organizacemi však máme velice dobré vztahy.
Momentálně se řeší velice ožehavé téma, přesuny jednotlivých zrušených šampionátů,
mistrovství světa, mistrovství Evropy juniorů, co s mistrovstvím Evropy dospělých a hlavně
přesun OH v Japonsku.
Na systém poměrně nového světového žebříčku si všichni již zvykli. Jednotlivé národní
asociace či hráče stojí ale stále více a více peněz, samozřejmě včetně té naší.
Plastové míčky mají již dobrou kvalitu. Složení je však natolik rozdílné svými vlastnostmi,
že je velice těžké si na časté změny rychle přivyknout. To hráčům asi vadí nejvíce.
Priority Výkonného výboru:
Na loňské řádné volební Konferenci Asociace si Výkonný výbor vytýčil několik základních
priorit, a tak mi dovolte, abych v krátkosti zhodnotil jejich plnění.
1. Udržení dobré ekonomické situace v Asociaci. Zajištění finanční rezervy na pokrytí
nezbytných, zejména mandatorních výdajů vždy na počátku kalendářního roku.
Hospodaření ČAST včetně hospodaření 100% dceřiné společnosti TT Marketing, je
podrobně zpracováno ve zprávě mého kolegy z Výkonného výboru Jana Brothánka. Mohu však
konstatovat, že se stále daří udržet takové hospodaření, abychom měli dostatečné finanční
rezervy v obou zmíněných společnostech na vždy problematicky počátek kalendářního roku,
kdy každoročně čekáme na příděl finančních prostředků ze základních dotačních prostředků
z MŠMT. Proto se také snažíme vytvářet takový rozpočet, aby byl vyrovnaný, abychom byly
schopni pokrýt i náklady, které nemůžeme uplatnit v rámci dotačních programů. Já si dovolím
tvrdit, že jsme schopni bez jakýchkoliv příjmů překlenout prvních 6 měsíců kalendářního roku.
Nevím, jak to bude s rozpočtem pro následující rok vzhledem k letošnímu problému s pandémií
konoraviru a s tím souvisejícím velkým rozpočtovým deficitem našeho státu. Já jen doufám, že
to nebude mít zásadní vliv na podporu sportovního prostředí. Musíme však počítat s tím, že
plánované nárůsty finanční podpory sportu se určitě zmírní či dokonce poníží.
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Stále se potýkáme s plněním podmínek financování dotací, zejména z MŠMT, ale i
z krajských dotací a z dotací municipalit. Ty jsou stále přísnější. Snad se vše zlepší plným
přechodem pod novou sportovní vládní agenturu.
2. Permanentní zviditelňování českého stolního tenisu v rámci sportovních struktur
českých i mezinárodních. Pořádání i velkých mezinárodních akcí na území České
republiky.+
ČAST si udržuje svou významnou pozici v rámci sportovních struktur a to jak českých, tak
i mezinárodních. Předseda Asociace je členem Výkonného výboru Českého Olympijského
Výboru. Navíc je v jeho rámci aktivním členem ekonomické komise, jedné z nejdůležitějších
komisí ČOV.
Nikolas Endal je již 8 let viceprezidentem Executive Boardu ETTU, a to již druhé volební
období. Petr Bohumský patří mezi čtrnáct rozhodčích na světě, kteří mají nejvyšší stupněm
licence rozhodčích tzv, IR-Advanced. Kromě Olympijských her má za sebou jako vrchní
rozhodčí již všechny nejdůležitější světové turnaje ve stolním tenisu. Dana Čechová je členkou
komise hráčů světové federace ITTF. Petr Nedoma je členem komise mládeže ETTU, když ve
funkci nahradil Martu Novotnou, dlouholetou členku této významné komise. Jaroslav Staněk a
Milan Orlowski jsou členy užšího vedení SCI International.
Naše Asociace stále patří mezi největší a řekl bych nejúspěšnější pořadatele mezinárodních
akcí na světě. V roce 2019 jsme mimo jiné uspořádali největší mládežnickou akci na světě
Mistrovství Evropy mládeže. ME se konalo v Ostravě v termínu 7.-16.7.2019. A jako
každoročně jsme uspořádali na přelomu srpna a září 2019 jeden z největších světových turnajů
dospělých CzechOpen v Olomouci. Nesmíme zapomenout ani na spolupořadatelství úspěšného
juniorského světového turnaje WJC v únoru loňského roku v Hodoníně, který se konal
ve stejném období také v roce letošním.
3. Silná podpora vzdělávání trenérů a rozhodčích na všech úrovních za účelem
prohloubení jejich informovanosti a kvality. Zejména pořádáním workshopů a
školeních v rámci České republiky, účast na zahraničních stážích a podpora nejlepších
trenérů a rozhodčích na významných světových a evropských akcích.
V oblasti vzdělávání trenérů probíhají studia všech licencí, jak A, B C i D. Ve všech
licencích se klade velký důraz na praxi, zejména navýšením počtu hodin. Největší změna je u
licence C. Samozřejmě probíhají i doškolovací kurzy všech těchto licencí. Trenéři jsou zváni
ve spolupráci s Českou olympijskou akademií do mezinárodních konferencí - Mosty,
trenérských interaktivních konferencí - Dialogy. Ve spolupráci se Slovenským svazem stolního
tenisu pořádáme školení vždy s významným evropským trenérem. V loňském roce a na počátku
toho letošního to bylo s J. Kolodziejczykem. Podrobná zpráva o celé trenérsko-metodické
problematice je uvedena ve zprávě její předsedkyně M. Novotné. V oblasti vzdělávání
rozhodčích byl kladen velký důraz na licenci rozhodčích typu B. Mnoho našich rozhodčích
jsme podpořili finančně na mezinárodních evropských a světových turnajích. České republika
má v nich skutečně významné zastoupení. V současnosti máme již 41 mezinárodních
rozhodčích a očekáváme, že další přibydou i v letošním roce. Asociace také významným
způsobem zvýšila odměny za funkci vrchního rozhodčího v rámci našich soutěží tak, abychom
v nich zvýšili zapojení většího množství mladých rozhodčích. Podrobněji je popsáno opět ve
zprávě předsedy komise rozhodčích.
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4. Zapojení bývalých úspěšných reprezentantů do trenérských aktivit pro předání svých
zkušeností za účelem zlepšení sportovních úspěchů reprezentace ČR.
I v roce 2019 jsme pokračovali v zapojování našich bývalých úspěšných reprezentantů do
trenérských aktivit ČAST. Našim největším „úspěchem“ je zapojení našich dvou velice
úspěšných hráček posledního desetiletí, Ivety Vacenovské a Renaty Štrbíkové. Iveta se před
odchodem na mateřskou dovolenou velice aktivně věnovala trenérsko-metodické práci v TMK,
kde předávala své zkušenosti trenérům všech úrovní. V oblasti metodické nastartovala nový
systém metodiky stolního tenisu. Její videa v oblasti metodické řady byla na špičkové úrovni.
Renata Šrbíková, která se při loňském mistrovství ČR rozloučila s reprezentací, se ihned
zapojila do oficiálního reprezentačního týmu a stala se reprezentační trenérkou kategorie žen
do 21 let. Musíme však připomenout i další bývalé reprezentanty, kteří se zapojili aktivně do
trenérské práce. Jsou to například M. Čihák, J. Braun, M. Klásek, J. Plachý, A. Vachovcová, R.
Košťál, H. Valentová a další.
5. Silná podpora sportující mládeže ve stolním tenisu na všech úrovních, zejména té
talentované, a to po stránce trenérské, tak i materiálové včetně kategorie do 21let.
Trenérská i materiálová podpora kroužků na školách za účelem výběru talentů pro
náš sport.
ČAST nadále pokračuje v podpoře sportující mládeže na všech úrovních od nejnižší
kategorie kroužků stolního tenisu na školách, které vznikly na základě několika ročníků
projektu ,,Všichni za stůl“. V současnosti máme 32 aktivních kroužků, které jsou podporovány
materiálově i trenérsky, zejména v návaznosti na vždy nejbližší klub stolního tenisu pracující s
mládeží.
Asociace se soustředila významně i na kategorii do 21 let. Reprezentační týmy v této
kategorii hrají pravidelně mezinárodní zápasy v rámci Superligy. Máme trenéry (asistenty
reprezentačních trenérů dospělých) speciálně pro tuto věkovou kategorii. Obsazujeme našimi
nadějemi pravidelně významné mezinárodní turnaje.
Pokračovala významná materiální podpora pro jednotlivé mladé hráče, pro kluby
talentované mládeže všech úrovní včetně materiální podpory krajských svazů.
6. Podpora členů reprezentačních kádrů na všech úrovních, zejména dospělé
reprezentace, vedená k dosažení významných mezinárodních úspěchů při splnění
podmínek ze strany reprezentantů s důrazem na individuální přístup.
Asociace nadále pokračuje v individuálním přístupu podpory vybraných hráčů
reprezentace. Podařilo se nám udržet 6 hráčů v Resortním centru sportu Ministerstva vnitra,
díky čemuž mají nadstandartní podmínky pro svou přípravu. Vybraní hráči jsou individuálně
podporování i v jejich přípravě v zahraničí. Podporujeme vybrané hráče v účasti
v mezinárodních projektech ETTU a ITTF, zejména za účelem získávání tréninkových
zkušeností. Pořádáme společná mezinárodní soustředění v ČR i zahraničí. Naši reprezentanti,
kteří jsou v užším reprezentačním kádru, absolvovali za poslední období snad nejvíce
významných světových turnajů v dějinách samostatné České republiky, a to včetně trenérského
doprovodu.
7. Organizační či finanční podpora SCI, ČMKV, Síně slávy českého stolního tenisu.
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Je to priorita, která pro některé z nás není tak důležitá. Ale Výkonný výbor si uvědomuje,
že stolní tenis byl jeden z nejúspěšnějších sportů u nás vůbec. A tak drobná organizační i
finanční podpora českého Swaythling clubu, významného klubu bývalých vynikajících českých
reprezentantů, je to nejmenší, co můžeme pro naší slavnou bývalou generaci udělat. V minulém
roce jsme nerozšiřovali svazovou ,,Síň slávy“. V současnosti má 27 členů, jak žijících, tak in
memoriam. Byli jsme připraveni to napravit, avšak naše plány nám hatí nemoc COVID-19.
Zatím jsme bohužel nemohli uspořádavat Galavečer, na kterém by mělo proběhnout toto
rozšíření. Také bych chtěl připomenout činnost Českomoravského klubu veteránů, ten stále
patří mezi ty nejúspěšnější stolně-tenisové seniorské organizace na světě.
8. Podpora smysluplných projektů mládeže Krajských a Regionálních svazů stolního
tenisu v rámci České republiky za účelem zvýšení členské základny a nalezení talentů
pro stolní tenis.
Pokračujeme a rozšiřujeme systém podpory jednotlivých krajských a regionálních svazů v
práci s talentovanou mládeží. Projekty, které předkládají jednotlivé svazy jsou zaměřeny pouze
na činnost mládeže, jako jsou krajská centra mládeže, krajské BT, krajské přebory, soustředění
mládeže apod. Ve spolupráci s vedením Rady krajů byla zpracována podrobná a vylepšená
metodika podávání žádostí a jejich vyúčtování tak, aby splňovala všechna zákonná kritéria. VV
ČAST si touto podporou slibuje vznik nových talentů pro budoucí kádry reprezentace.
9. Zlepšení prezentace našeho sportu v médiích. Soustavné zlepšování a vývoj IT
produktů Asociace, TV on-line projektu, výsledkového servisu, registru a dalších.
Přispět tím k moderní informovanosti o stolním tenisu nejen v rámci stolně-tenisového
prostředí.
Jednou z nejaktivnějších oblastí činnosti ČAST je v posledním období mediální oblast.
Podařilo se nám rozšířit mediální tým ČAST o mladé novináře z řad stolních tenistů. Stěžejním
mediálním projektem ČAST je budování ping-pong.tv, který nám roste více než jsme sami
očekávali. Nárust sledovanosti našich komentovaných streamů je meziročně neuvěřitelných 87
%, počet odběratelů našeho kanálu narostl o 60%.
Tato čísla neušla pozornosti různých televizí v ČR. Jak jste sami určitě zaznamenali, tak po
dlouhých chudých letech bylo naše Mistrovství ČR mužů a žen vysíláno živě v televizi Arena
Sport. Arena Sport je československá televize s dosahem cca 2 milióny diváků. Toto testovací
vysílání dopadlo natolik dobře, že ČAST je v současnosti před podpisem smlouvy o spolupráci
na živé vysílání českého stolního tenisu pro následující 3 roky. Jsme rádi, že cíl dostat český
stolní tenis na TV obrazovky, který jsme si dali při rozjezdu projektu ping-pong.tv se nám
podařilo splnit. Doufáme, že si všichni budete stolní tenis zase užívat z televizních obrazovek.
Stále vylepšujeme výsledkový servis – STIS, Registr. Obě dvě funkce už mají světové
parametry. Dalším zdrojem informovanosti je i často využívaný Facebook, Twitter, Flickr a
další moderní produkty sociálních sítí.
ČAST se též stala partnerem ČOV při vydávání časopisu COACH, jednoho
z nejsledovanějších příloh deníku SPORT.
10. Zarchivování a digitalizace dostupných materiálů z historie českého a československé
stolního tenisu, které vlastní Asociace, hledání i nových zdrojů pro tuto archivaci tak,
aby zůstala zachována pro budoucí nejen stolně-tenisovou generaci.
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I na této prioritě se pracuje. ČAST již získala cenné materiály, které bychom chtěli uchovat
pro budoucí generace. Práce jdou postupně a náš cíl je vybudovat stálou expozici dějin
československého a českého stolního tenisu.
11. Uspořádání slavnostního galavečeru k 95. výročí založení organizovaného stolního
tenisu v Čechách a na Moravě.
Již připravený a nasmlouvaný Galavečer jsme museli odložit kvůli současné pandemii.
Všichni věříme, že se situace uklidní a my budeme moci tuto prioritu splnit.
12. Dobudování Národního centra stolního tenisu v Havířově a zajištění podmínek pro
jeho špičkové fungování za účelem vytvoření kvalitních podmínek pro reprezentaci
ČR všech věkových kategorií. Zjistit podmínky pro možnost realizace dalšího projektu
Národního centra v Čechách.
Po 8 letech příprav a budování můžeme dnes s jistotou oznámit že nejpozději od 1.8.2020
se otevřou brány našeho nového Národního tréninkového centra v Havířově – NTC Havířov.
V Havířově vznikl unikátní nový komplex největší specializované haly na stolní tenis v ČR.
Součástí NTC Havířov je tréninkový prostor pro 18 – 30 stolů dle potřeb ČAST,
víceúčelová hala, kompletní sociální zařízení, šatny, kanceláře, školící a video místnosti,
regenerace, vodoléčba, posilovna, bistro, ubytování a rozsáhlé parkoviště. NTC Havířov
vzniklo v největším sportovním areálu Havířova, jehož součástí je 25 m krytý bazén, fotbalový
stadion, tenisové kurty, tenisové a víceúčelové haly. V okruhu 500 metrů od NTC se nachází 2
základní školy, 3 střední školy, 2 internáty – domovy mládeže, 2 supermarkety, vlakové nádraží
s přímým spojením. NTC Havířov vzniklo za finanční podpory MŠMT, Statutárního města
Havířov, Moravskoslezského kraje a SKST Baník Havířov. Celkové náklady na vybudování
NTC Havířov dosáhly necelých 110 miliónů Kč. V NTC Havířov bude ČAST postupně
koncentrovat naše nejlepší hráče všech věkových kategorií , kteří se budou připravovat pod
vedením profesionálních trenérů nejen v oblasti stolního tenisu, ale taky odborníků na kondici,
psychologii, regeneraci a výživu.
Chtěl bych se samozřejmě zmínit i o dalších aktivitách naší Asociace, které nebyly uvedeny
v předcházející části našich priorit a stojí za to se o nich v krátkosti zmínit.
a) Registr ČAST a výsledkový informační systém STIS
Co se za poslední období událo nebo změnilo v Registru a ve STISu je podrobně popsáno
ve zprávě předsedy této odborné komise. Byla aplikována řada nových funkcí v obou
informačních systémech. Zásluhou dobré koordinace činnosti jejího předsedy a dobré práci
našich programátorů z řad stolních tenistů, se podařilo mnohé zavést. Snad největší událostí
bylo zavedení ,,nového STISu“. Což se podařilo a systém funguje zatím bez problémů. A také
na on line zápisy si asi už všichni zvykli, je to dle nás výborná věc.
b) Joola - partner Asociace
Česká asociace podepsala v loňském roce opět střednědobou smlouvu s firmou Joola, a to
při MS v Budapešti. Opět na čtyři roky. Ve firmě došlo k velkým personálním změnám, nový
majitel, nový ředitel firmy. Podmínky jsou stále vynikající. Bylo nám přislíbeno, že se na tom
nic v rámci nové struktury ve firmě nebude nic měnit. Bohužel osobní jednání během
mistrovství světa v Busanu muselo být z pochopitelných důvodů odloženo.
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c) Výsledky reprezentace
Chtěl bych vyzdvihnout alespoň ty největší sportovní úspěchy na uplynulé období. Je to
třetí místo juniorského družstva žen na MEJ v Ostravě, stříbrná medaile J. Martinka ve čtyřhře
na ME do 21 let v Chorvatském Varaždínu. Účast obou týmů v elitní skupina ME družstev
dospělých, stejně udržení všech našich juniorských a kadetských týmů v elitních divizích i pro
nadcházející MEJ.
d) Trenérská síň slávy
Opět jsme byli úspěšní a do trenérské síně slávy českého sportu se nám podařilo jmenovat
již čtvrtého po sobě jdoucího bývalého vynikající trenéra. Stal se jím Zdeněk Šváb. V současné
době máme v této prestižní sestavě také Martu Novotnou, Ludvíka Vyhnanovského, Vladimíra
Mika.
e) Metodický web
Trenérsko-metodické komisi, pod vedením M. Novotné, se podařilo zásluhou I.
Vacenovské a poté zejména zásluhou M. Merkera oživit a znovu nastartovat metodický web.
V současné podobě má již vysokou úroveň a měl by významně posloužit zejména začínajícím
trenérům.
f) Můj Klub
Možná, že to do zprávy Výkonného výboru nepatří, nicméně chtěl bych o tomto dotačním
programu zmínit. Je především financování trenérů v klubech, kteří mají minimálně 12
mládežníků do 23 let. Na každého je tady vyplacena zajímavá částka. Je škoda jej nevyužít.
Dokonce máme i poradce, který je schopen pomoci s vyplněním žádosti, následně i
s vyúčtováním na částečné náklady Asociace. Tento program bude i v nové sportovní agentuře
pokračovat. Měl by být jednodušší a snadněji dosažitelný. Každý klub, který se stará o mládež,
by jej měl využít. A těchto klubů máme hodně.
Co nás čeká v následujícím období:
Jen to nejdůležitější:
Reprezentace: MS družstev v Korei (Busan) – přelom září a října 2020, dospělí
ME jednotlivců v Polsku (Varšava) – září 2019, dospělí
Akce v ČR: WT Olomouc 2020 (konec srpna)
Odloženo: ME juniorů v Chorvatsku (Záhřeb)
OH v Japonsku (Tokio) – léto 2021
Závěrečné poděkování
Na závěr bych chtěl jako tradičně poděkovat svým kolegům z výkonného výboru,
zaměstnancům sekretariátu, předsedovi a členům dozorčí rady, předsedkyni a členům arbitrážní
komise, předsedům a členům jednotlivých odborných komisí, trenérům a rozhodčím, vedení
krajských i regionálních svazů a dalším, většinou dobrovolným členům naší Asociace, kteří
věnují svůj volný čas a pomáhají našemu sportu.
V Praze 30. 4. 2020

Zbyněk Špaček
předseda ČAST se svým týmem
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ZPRÁVA ARBITRÁŽNÍ KOMISE

I.

Zpráva arbitrážní komise

Arbitrážní komise pracovala po celý rok 2019 ve složení: Linda Ivanová – předsedkyně, Václav
Herout, Petr Šilhán, Karel Volný a Ivo Žižkovský – členové.
Arbitrážní komise se zabývala během uplynulého roku níže uvedenými případy.
1.
Podání TJ Sokol Libčice nad Vltavou ze dne 21.3.2019. Arbitrážní komise rozhodla
nezahájit arbitrážní řízení z důvodu, že návrh neobsahoval kompletní náležitosti nutné pro
zahájení řízení. Navrhovatel byl o tomto postupu informován včetně odůvodnění.
2.
TJ Sokol Libčice nad Vltavou vs. Regionální svaz stolního tenisu Praha – západ ve věci
odebrání bodů za nesehrání utkání 21. kola Okresního přeboru 1. třídy, Prahy - západ mezi
mužstvy TJ Úholičky A a TJ Sokol Lety A ze dne 24.4.2019. Jednalo se o opětovný návrh
stejného subjektu jako v bodu 1, přičemž tentokrát již byl návrh kompletní, takže arbitrážní
komise rozhodla řízení zahájit. Po podrobném prostudování byl návrh arbitrážní komisí
zamítnut, kompletní rozhodnutí je k dispozici na webových stránkách ČAST.
3.
Podání VV RSST Vyškov z.s. doručený dne 17.6.2019. Arbitrážní komise rozhodla
nezahájit arbitrážní řízení z důvodu, že návrh neobsahoval kompletní náležitosti nutné pro
zahájení řízení. Navrhovatel byl o tomto postupu informován včetně odůvodnění.

Děkuji všem kolegům z arbitrážní komise za výbornou spolupráci.

V Olomouci dne 20.4.2020

Linda Ivanová
předsedkyně arbitrážní komise
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I.

Zpráva Dozorčí rady

Složení Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
Dozorčí rada byla zvolena na volební konferenci ČAST dne 13. 4. 2019 ve složení:
Jiří Juřena

- předseda

Zdeněk Jirásek

- místopředseda

Petra Mergenthalová

- členka

Karina Vašinová

- členka

Josef Jungvirt

- člen

Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu
Dozorčí rada je stálým orgánem provádějícím mezi konferencemi dozor a kontrolu nad
majetkovým a finančním hospodařením ČAST i nad dodržováním Stanov ČÁST a obecně
platných norem. Mezi její nejdůležitější úkoly patří sestavení písemné zprávy k ročnímu
hospodaření a roční uzávěrce ČAST za uplynulý rok včetně doporučení a k návrhu rozpočtu
ČAST na příští rok včetně doporučení. Již v průběhu minulého období činnosti Dozorčí rady
ČAST byla přijata opatření (např. termíny projednávání návrhu rozpočtu na příští rok,
zdůvodňování výkyvů v rozpočtu zejména na stránce výdajové atd.), která v řadě případů
vylepšila zpracování, kontrolu a čerpání rozpočtu, ale ne vždy se to podařilo.
Činnost Dozorčí rady České asociace stolního tenisu v sezóně 2019/2020
Od volební konference v dubnu 2019 se dozorčí rada sešla celkem pětkrát, všech jednání
se zúčastnil předseda VV Zbyněk Špaček, některých jednání se zúčastnily místopředsedové VV
Jan Brothánek a Nikolas Endal. Stálými body jednání dozorčí rady byla ekonomika ČAST
a výstupy z jednání Výkonného výboru ČAST.
Dále se dozorčí rada zabývala a řešila:
 průběžné čerpání finančních prostředků z rozpočtu ČAST v roce 2019. Tady je nutné
zdůraznit skutečnost, že takto předkládané čerpání rozpočtu nemá velkou vypovídací
schopnost, protože řada položek, zejména výdajových, není průběžně účtovaná a
neodpovídá časovému horizontu (jde i o porušování časové souvislosti účtování) a
zejména ve 2. pololetí roku vzniká velký „přebytek“ rozpočtu a koncem roku to svádí k
„prosincovému“ hospodaření
 projekty KSST (nedostatky v podávaných projektech), projekty RSST (nedostatečné
čerpání ze strany RSST)
 nedostatky některých RCM, SCM při podávání vyúčtování přidělených dotacích - DR
doporučila stanovit přesné termíny pro podání vyúčtování a využití sankcí vůči
subjektům, které nedodržují termíny
 první návrh rozpočtu ČAST pro rok 2020 (projednáván 29. 12. 2019), který vycházel z
předpokladu, že dotace MŠMT budou ve stejné (ne-li vyšší) výši jako v roce 2019.
Dozorčí rada navrhla řadu úprav zejména ve výdajové části rozpočtu – provozní výdaje
VV, mediální komise, rozhodčí, ligové soutěže atd. a doporučila podmíněné schválení
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rozpočtu tak, aby provedené měsíční výdaje odpovídaly 1/12 čerpání ročního rozpočtu
roku 2019
 druhý návrh rozpočtu ČAST na rok 2020 byl projednán na dozorčí radě 7. 3. 2020
s tím, že nebyl nadále znám zejména objem programu Organizace sportu a také z
důvodu odložení konference na předběžný termín 27. 6. 2020 doporučuje dozorčí
rada podmínečné schválení rozpočtu na rok 2020 za podmínek, že VV zajistí běžné
financování provozu ČAST i z vlastních zdrojů v období od 1.1.2020 do doby
předložení definitivního návrhu rozpočtu a další postup bude s DR konzultován.
Provedené měsíční výdaje budou odpovídat 1/12 čerpání ročního rozpočtu roku
2019
 byl dohodnut termín pro předložení plnění rozpočtu za rok 2019 a zpracování výsledků
hospodaření ČAST za rok 2019
 dozorčí rada doporučila VV delegovat rozhodčí i na 3. ligu a současně refundovat
oddílům 3. ligy výdaje na rozhodčí tak jako ve vyšších soutěžích
 dozorčí rada doporučila, aby pro pořádání ČP v roce 2020 byl osloven ke spolupráci
přímo některý KSST
 dozorčí rada požaduje vyčíslit předpokládané náklady na pronájem dokončované haly
Baníku Havířov
 dozorčí rada rovněž doporučila VV (podněty hráčů a trenérů) zvážit konání
samostatného mistrovství republiky v kategorii do 21 let
 dozorčí rada doporučuje VV zpracovat a předložit na jednání konference koncepci
rozvoje ČAST
 dozorčí rada se plně neztotožnila zejména s formou a obsahem podání pana V. Zajíčka
na předsedu VV Z. Špačka – podmiňování své účasti na jednání Rady krajů,
vyhrožování podání trestného oznámení apod. Nicméně dozorčí rada provede kontrolu
akce Minipingpong v Ostravě za rok 2018 a výsledky zveřejní na webových stránkách
ČAST
Zápisy ze všech jednání dozorčí rady jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST.
Zástupci dozorčí rady se pravidelně zúčastňují jednání Výkonného výboru ČAST ale s
tím, že na jednání VV, které se uskutečňuje v posledním období formou videokonferencí, nemá
dozorčí rada možnost se zúčastňovat, protože není k takové formě jednání přizvávána. Proto
musím konstatovat, že předložený návrh rozpočtu na rok nebyl v této podobě s DR konzultován
a projednán, rovněž tak se nemohla DR vyjádřit k výsledkům hospodaření za rok 2019.
Předpokládáme, že se tak stane na avizovaném jednání dozorčí rady dne 20. června 2020 a tato
zpráva bude ještě doplněna s vyjádřením k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 a rovněž
k plnění rozpočtu za rok 2019.
Olomouc, 30. dubna 2020
Ing. Jiří Juřena, v.r.
Předseda Dozorčí rady ČÁST
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II.

Stanovisko Dozorčí rady ČAST k čerpání (plnění) rozpočtu za
rok 2019 dle ustanovení čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST

DR se tímto materiálem podrobně zabývala na svém jednání v sobotu 20.6.2020 ve
Strakonicích za účasti předsedy VV ing. Zbyňka Špačka a místopředsedy VV ing. Jana
Brothánka.
Čerpání (plnění) rozpočtu asociace je v podrobné formě rozvedeno v materiálu VV –
Rozpočet ČAST a jeho čerpání za rok 2019. Rozpočet na rok 2019 byl koncipován jako mírně
schodkový s tím, že schodek bude financován přebytky z rozpočtů minulých let. Diskuze mezi
DR a VV probíhala průběžně zejména z pohledu čerpání jednotlivých položek.
Celkové příjmy

57 631 264,16 Kč

Celkové výdaje

58 094 701,59 Kč

Schodek (deficit)

- 463 437,43 Kč

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST
2020 přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje čerpání (plnění) rozpočtu ČAST za rok 2019.

III.

Stanovisko Dozorčí rady ČAST k návrhu rozpočtu asociace na
rok 2020 dle ustanovení článku 18.2 písm. b) Stanov ČAST.

DR se tímto materiálem podrobně zabývala na svém jednání v sobotu 20.6.2020 ve
Strakonicích za účasti předsedy VV ing. Zbyňka Špačka a místopředsedy VV ing. Jana
Brothánka. Návrh rozpočtu je koncipován jako přebytkový, ale na výše uvedeném jednání
byla probírána situace ve vztahu k pandemii onemocnění COVID-19, zejména k čerpání
některých programů. VV se musí průběžně zabývat a hodnotit čerpání položek, přijímat
průběžná opatření a minimalizovat nebezpečí vracení účelových prostředků do státního
rozpočtu. Návrh rozpočtu byl pravidelně projednáván s DR, jejíž připomínky byly VV
akceptovány včetně odsouhlasení provizorního rozpočtu a zabezpečení činnosti počátkem roku.
Návrh rozpočtu asociace je v podrobné formě rozveden v materiálu VV - Návrh rozpočtu ČAST pro
rok 2020.
Celkové příjmy

53 580 834,70 Kč

Celkové výdaje

53 032 714,70 Kč

Přebytek

+548 120,00 Kč

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2020 přijmout
následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu ČAST na rok 2020.

Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předkládat návrh rozpočtu ČAST Dozorčí
radě ČAST ve formě rozpočtového provizoria, pokud nebude možné předložit rozpočet
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definitivní, a to vždy do 31.1. běžného roku s tím, že DR zmocní VV k vyhlášení rozpočtového
provizoria.
Konference ČAST dále ukládá VV ČAST předkládat čerpání rozpočtu ČAST Dozorčí
radě ČAST do 15.3. následujícího roku.
Konference ČAST dále ukládá - u rozpočtových položek asociace nad 300 tis.Kč při
předpokladu překročení čerpání o 10% k 30.9. běžného roku toto případné překročení
konzultovat a zdůvodnit Dozorčí radě ČAST.

Olomouc, 24.6.2020
Ing. Jiří Juřena v.r. předseda Dozorčí rady ČAST
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE VRCHOLOVÉHO SPORTU A SPORTOVNÍHO MANAŽÉRA ZA ROK 2019

I.

Zpráva o činnosti komise vrcholového sportu a sportovního
manažéra za rok 2019

KVS ČAST dostála od 1.8. 2019 personálních změn oproti rokům minulým a od nového
složení si slibuje více aktivní přístup k problematice vrcholového sportu.
Z poděkování za odvedenou práci v KVS do července 2019 opustili KVS Josef Braun
na vlastní žádost. dále Petr Korbel, Martin Linert – členové KVS od roku 2018-2019.
V polovině roku navrhl předseda KVS Petr Nedoma VV ČAST nové složení KVS.
Reprezentační trenér mužů Josef Plachý, reprezentační trenér juniorek Tomáš Vrňák,
předsedkyně KM Hana Valentová, reprezentační trenér kadetů K. Koutný a poradce a zároveň
reprezentační trenérka U21 Renata Štrbíková. Komise se sešla během roku 2019 v obou
složeních celkem čtyřikrát.
Mimořádně vzniklé záležitosti byly řešeny v okruhu realizačních týmů mládeže a
dospělých v první polovině roku 2019. V rámci nominačních návrhů jsme se scházeli i mimo
sportovní akce v úzkém kruhu zainteresovaných kategorií a řešili operativně problematiku. Od
léta 2019 pracuje KVS s novým složením, po delší odmlce je opět Kamil Koutný členem KVS,
velmi zkušený trenér RCM Havířov, od kterého si slibujeme nezávislý pohled na vrcholový
sport, dále Hana Valentová předsedkyně komise mládeže s novým pohledem na projekt HBO
a projekty před mládežnickou reprezentací. Posledním novým členem je Renata Štrbíková,
dlouholetá úspěšná reprezentantka, která se chce aktivně zapojit do trenérského prostředí a
pomalu se seznamovat s novou pozicí.
V roce 2019 jsme pokračovali v činnosti dle nového konceptu s cílem zlepšit jednotlivé
položky jako komunikace, přístup trenérů k tréninkovému procesu, vytvoření optimálních
podmínek pro kvalitní výkony a v neposlední řadě i vytvoření konkurenčního prostředí.
Trenér České reprezentace žen pan Peter Engel, prodloužil spolupráci s českou reprezentací a
během celého roku 2019 působil na celé družstvo žen. Také Josef Plachý trenér mužů dále
působil během celého roku u družstva mužů. Družstvo mužů postoupilo z II. divize přes
kvalifikaci na ME družstev opět do elitní skupiny a splnili tak vytýčený cíl. Poslední finálový
kvalifikační turnaj se odehrál před domácím publikem v Havířově. Češi přehráli hladce Izrael
a po boji nakonec i silné Maďary.
Na ME družstev v Nantes, skončily obě družstva v základní skupině, muži bez výhry
po porážkách od Ruska a Německa. Ženy po výhře na Srbskem nakonec o prvenství nestačily
na družstvo Nizozemí. Družstvo mužů nastoupilo v sestavě P. Širůček, L. Jančařík, T. Polanský
a T. Tregler, ženy hrály v sestavě, H. Matelová, D. Čechová, K. Adámková a K. Mynářová.
Reprezentace mužů a žen + U21 mužů a žen startovala během celého roku 2019 na
rekordním počtu světových turnajích. Díky změnám v počítání světového žebříčku WR se
změnil výběr turnajů a díky 8 nejlepším započítaným výsledkům do WR i nutnost startovat na
více turnajích. Došlo k výrazným změnám v plánování, a i ohodnocování jednotlivých turnajů.
Hráči jsou nuceni daleko častěji startovat na světovém okruhu ITTF a pečlivě vybírat turnaje
jednak dle svých výkonnostních možností, tak i z taktického hlediska, kde se jim podaří získat
více bodů i sledování aktuálních přihlášek do posledního dne.
Česká reprezentace startovala na těchto turnajích ITTF v průběhu celého roku:
WT Maďarsko, Challenger Portugalsko, Challenger Španělsko, WT Katar, Challenger
Slovinsko, WT Čína, WT Hong Kong, WT Korea, WT Austrálie, WT Bulharsko, WT Česko,
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WT Švédsko, WT Německo, Challenger Polsko, Challenger Bělorusko, WT Rakousko,
Challenger Kanada. Celkem 17 turnajů a tomu MS jednotlivců, ME družstev, TOP 16 Europy,
Universiáda a Grand Final. To je ucti hodný seznam akcí, které naši reprezentanti absolvovali
během celého roku.
Česká družstva U23 chlapců i dívek každoročně startují v mezinárodní soutěži
Superliga. Je to další podpora této věkové kategorií, kde chybí dostatečný počet mezinárodních
utkání.
V mužské reprezentaci nás čeká velká obměna družstva. V létě nečekaně po kompletní
letní přípravě ohlásil ukončení reprezentační kariéry D. Reitšpies, který měl omladit družstvo
mužů a být stabilním hráčem základu družstva. Načasování jeho oznámení o ukončení bylo
z hlediska dlouhodobého zrání jeho rozhodnutí velmi nestandartní. Tomáš Konečný oznámil
své ukončení účinkování v reprezentaci v prosinci 2019 z rodinných důvodů po mnoha lety
v reprezentaci. Tomášovi patří velký dík za reprezentaci české republiky během celé jeho
kariéry.
Reprezentace žen, je poslední dva roky vcelku stabilní, co se personálního obsazení
týče, ale i tady se musíme připravit na postupnou obměnu kádru, a především zabudování
hráček do týmu.
Výrazně se zlepšilo plánování akcí reprezentace, na které klademe důraz a jsme schopni
se domlouvat i se zahraničními partnery. Proběhlo během roku 2019 několik mezinárodních
výcvikových táborů, nejen v dospělých, kde tato forma přípravy se již několik let zakořeněna,
ale i u mládežnických týmů, které jsou k těm to aktivitám nabádány a v minulosti to nebylo
zvykem. Příkladem jsou společné kempy se slovenskou reprezentací, kemp
v Chorvatsku, Německu, Rakousku a Polsku.
Testování ať už kondiční, nebo i jiného druhu nadále pokračuje ve spolupráci AC Baluo
v Olomouci, kde již několik roků spolupracujeme s týmem odborníků. Společně s trenérskometodickou komisí (TMK) společně konzultuje baterií testů pro naše sportovce a přemýšlíme
nad novými prvky, které by prostřednictvím vědy mohly pomoci v aplikaci ve stolním tenisu.
Za zmínku stojí zavedení testu WO2 max v prostředí stolního tenisu tzn., že hrající hráč má
připevněnou masku a zároveň hraje v určených časových úsecích.
V průběhu roku jsme organizovali dva interní turnaje reprezentace. Jeden pouze pro
ženy, jako nominační turnaj na MS jednotlivců v Budapešti. Druhý letní turnaj nazvaný TOP
8, prověrka připravenosti a zároveň jeden z hledisek pro nominaci na zářijové ME družstev.
Oba turnaje byly organizovány v Olomouci, v nezávislém prostředí pro všechny zúčastněné.
Navíc hala v Olomouci z hlediska konstrukce je ideální pro letní teplé dny.
Na tradičním ITTF World Tour Czech Open v Olomouci postoupila Hana Matelová do druhého
kola, mezi posledních 16 hráček, což byl výborný výsledek z našeho pohledu a tučný počet
bodů do WR.
Z pohledu mládeže bylo největší akcí roku bezesporu organizování Mistrovství Evropy
mládeže-MEJ v ostravských hokejových halách. Největším úspěchem domácího MEJ byla
určitě bronzová medaile družstva juniorek ve složení Z. Blašková, G. Štěpánová, L. Záděrová,
K. Hrabicová, A. Klempererová a s trenérem T. Vrtákem. Jen pro zajímavost uvedu, že medaili
v družstvech juniorek získala česká reprezentace po 15letech. Poslední byla družstvo v čele s I.
Vacenovskou, M. Smištíkovou a K. Pěnkavovou, Výborný šampionát odehrála Z. Blašková,
nejen že vedla družstvo juniorek, k již vzpomínané bronzové medaili, ale i ve dvouhře skončila
těsně před branami semifinále jen nejtěsnějším rozdílem dvou míčků v sedmém setu.
Vynikajícího individuálního výsledku dosáhla i kadetka H. Sommerová, stejně jako Z.
Blašková skončila ve čtvrtfinále.
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Medailové pozice družstva juniorek na MEJ vyneslo přímí postup družstva juniorek na MS
v Thajsku.
Tady se vedle družstva juniorek představil T. Martinko, díky svému postavení na WR
juniorů. Z Thajska jsme si kromě nových zkušeností, výraznější výsledky nepřivezli.
Pokračujeme nastavenou koncepcí o vzdělávání trenérů. Nabízíme a organizujeme
semináře a workshopy ve vlastní režií nebo ve spolupráci ČOV. Kromě vzdělávání trenérů
organizujeme i pravidelné hodnocení MEJ, které se konalo v Olomouci při Czech Open.
Všichni trenéři jsou k dispozici veřejnosti z řad klubových trenérů, rodičů a dalších pro
vyjasnění všech diskutabilních záležitostí. Uvědomujeme si, že takové setkání jsou důležitá
z hlediska veřejnosti, protože mládežnická kategorie je pro nás velmi důležitá a jedná se o
budoucí reprezentanty mužů a žen.
V této činnosti vzdělávání velmi úzce spolupracujeme s trenérsko-metodickou komisí vedenou
M. Novotnou. Konzultujeme trenérské semináře, spolupracujeme na vytváření metodických
příruček, obrazových materiálech. Důležitou složkou obou komisí je sledování moderních
trendů a jejich aplikace do tréninkových procesů. Všechny tyto činnosti spojuje jedna důležitá
dovednost, a to komunikace mezi trenéry. Na pozvání ITTF a ETTU jsme se v roce 2019
účastnili konference v Bratislavě a Londýně.
V průběhu roku jsme zavedli elektronické tréninkové deníky pro všechny RCM/SCM a vybrané
reprezentanty. Navržené tréninkové deníky by měli v létě 2020 plynule přejít do mobilní
aplikace, která je v současné době nejvíce přiblížena mladým lidem a mobilní telefon má každý
u sebe a denně na něm nějak funguje.
Činnost KVS má velmi široký záběr, scházíme se společně nejen za účelem diskuse,
navržení a schválení nominací české reprezentace z našeho pohledu. KVS odsouhlasí/diskutuje
nad nominaci navrženou trenéry a poté podstoupí finální schválení VV ČÁST. Sestava všech
členů je navržena tak, aby každý z členů mohl ze svého pohledu obsáhnout diskutovanou
problematiku a předat KVS objektivní názor na problematiku. Poslední měsíce často
diskutujeme nad problematikou projektů HBO, které potřebují dle našeho názoru novou
myšlenku. Domluvili jsme se, že všichni trenéři reprezentace se budou projektu HBO účastnit
a zkvalitní trenérský tým. Tento krok je důležitý i z hlediska vyhledávání talentů a jejich
podpora v tréninkovém procesu. Snažíme se hledat cesty na sjednocení tréninkového procesu,
především v kondiční přípravě, která je obecně podceňovaná a snižována již ve školách.
Jednotlivý trenéři představují své názory a aplikaci do tréninkové jednotky. Velkým trendem
poslední doby je psychologická příprava sportovců, vybrané sportovci z reprezentace
podporujeme v této činnosti a snažíme se získat zpětnou vazbu.
Na závěr bych rád uvedl, že naší cestou je výchova trenérů především z řad bývalých
hráčů, kteří mají zájem se vzdělávat a vidí smysl v budoucnosti trenéra pro stolní tenis.
Trenérská práce není pouze nástroj, jak si vydělávat peníze, ale je to i určitý vztah ke sportu,
mnoho strávených hodin nad rámec pracovních povinností. Není jednoduché v našem sportu
vidět rychlé změny především ve výsledcích, protože náš sport je velmi těžký, složitý a
vyžaduje komplexní vybavení jedince.
Přesto je důležité, abych se co nejvíce spojili a předávali si získané zkušenosti. Nastolili jednotu
ve všech pracovních, trenérských, tréninkových procesech s cílem změnit současný stav a
zlepšit výsledky české reprezentace ve všech kategoriích.
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Zásadní události KVS a české reprezentaci během roku 2019 v čase.
Leden 2019
 World Tour Maďarsko – start české reprezentace mužů a žen.
Únor 2019
 TOP 16 mužů a žen, účast Hany Matelové.
 WJC Czech Open Hodonín juniorů a kadetů, bronz Z. Blašková a čtyřhra F. Onderka,
R. Skála.
Březen 2019
 Mistry ČR ve dvouhře se stali Pavel Širůček a Hana Matelová, ve dvouhře U21 –
Martinko Jiří a Markéta Ševčíková.
 ME U21 Gondomar Portugalsko, česká výprava bez medaile.
 Challenger ESP – čtvrtfinále T. Tregler, WT Katar Op – osmifinále P. Širuček.
 M-ČR Juniorů, T. Martinko a Z. Blašková obhájili tituly z roku předešlého.
 Nominační turnaj žen o účast na MSj v Budapešti, vítězka K. Adámková.
Duben 2019
 MS jednotlivců mužů a žen v Budapešti, dílčí úspěchy reprezentantů.
 M-ČR st. žactva vyhrála, N. Hanáková a O. Květoň.
Květen 2019
 Družstvo mužů vyhrálo 2.kvalifikační skupinu v Havířově o postup na ME, ped
Maďarskem a Izraelem.
Červen 2019
 Seminář pro trenéry, rozcvičení a kompenzační cviky, L. Vymětalík.
 Evropské hry v Minsku, účast P. Širuček, L. Jančařík, H. Matelová, D. Čechová, bez
výraznějšího úspěchu.
 VT žen 3. týdny v Číně, Cheng Du, K. Adámková, A. Kučerová, K.Tomanovská,
trenér P. Nedoma
Červenec 2019
 WT Korea a WT Austrálie, účast reprezentace mužů a žen.
 Letní Světová Universiáda v Itálií, účast žen.
 MEJ Ostrava, bronzová medaile družstvo juniorek.
 Letní příprava reprezentace mužů i žen, kondiční i herní.
 D. Reitšpies oznámil po letní přípravě ukončení reprezentace.
Srpen 2019
 TOP 8 mužů a žen, Olomouc AC Baluo, vítězi T. Tregler a H. Matelová.
 WT Czech Open Olomouc, osmifinále H. Matelová.
 VT žen společně s BLR reprezentací před ME, reciprocita.
Září 2019
 ME družstev Nantes, FRA. Muži i ženy nepostoupili ze úvodní skupiny.
Říjen 2019
 TOP 10 juniorů, účast Z. Blašková, H. Sommerová, Š. Bělík – třetí místo.
Listopad 2019
 MSJ Thajsko, účast družstva juniorek-13.místo, účast T. Martinko.
Prosinec 2019
 ITTF WT Grand Final, Čína, účast čtyřhry H. Matelová/B. Balážová.
 Trenér ČAST – projekt pokračuje v rovině seminářů pro trenéry během celého roku
 Kategorie U21 – organizování VT, účast na Challenger turnajích, ME U21
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Říjen 2019 – trenérský seminář ETTU v Londýně, účast P. Nedoma
Leden-Březen 2019 - superliga mužů i žen, Czech U23, Play Off, Play Out
Říjen–Listopad 2019 – superliga mužů i žen, turnajový systém, skupinová část
VT reprezentace 2019 - ženy i muži v Düsseldorfu, muži navíc v Saarbrückenu

Plány v základních oblastech činnosti KVS a reprezentace na následující
období:
Reprezentace dospělých
 Zajistit kvalitní tréninkovou skupinu do Národního reprezentačního centra v Havířově
 Vybrat a smluvně zajistit hlavního trenéra Centra, nejlépe ze zahraničí
 Aktivní přístup k přípravě reprezentantů trénujících v zahraničních tréninkových
skupinách –T. Polanský, H. Matelová, K. Tomanovská, J. Martinko, P. Širůček
 Účast/kvalifikace co nejvíce hráčů kvalifikovat na OH v Tokio
 podpora talentovaných hráčů mládeže – plánování zahraničních kempů + spolupráce
se zahraničními reprezentacemi a pořádání společných akcí.
 zlepšení koordinace práce trenérů, tréninkové plány a jejich vyhodnocován, zvýšené
požadavky na přípravu, plánování a PC uživatelské znalosti.
 aplikace nejnovějších tréninkových trendů v přípravě – větší důraz na podání a příjem,
zdůraznění důležitosti a proces učení mladých hráčů
 vytýčení sportovních cílů a jejich vyhodnocení
 zlepšení podmínek pro vybrané reprezentanty na Ministerstvu Vnitra – podpora
mladých hráčů, vytvoření podmínek v problematickém věku 17-21.let
 tréninkové týdenní stáže pro vybrané reprezentanty v zahraničí-Düsseldorf,
Saarbrücken
 VT mužů i žen organizovat i v ČR a začlenění širší reprezentace
 Nominační turnaje na vrcholné akce ME, MS úzkého okruhu reprezentantů dle
potřeby trenérů
 KT mužů a žen – termín začátkem srpna 2019, tradičně před sezónou,
Reprezentace mládeže
 sjednocení přípravy reprezentace mládeže v RCM Praha a Havířov, SCM Ostrava,
Hodonín, Vlašim a Hradec Králové.
 Vyhodnocování trénování v RCM Praha a RCM Havířov, vývoj hráčů
 stanovení kádrů reprezentace – v první polovině sezóny a v druhé polovině sezóny do
MEJ
 účasti vybraných hráčů na kempech ETTU a ITTF – U13, U15-U18, U21
 zlepšení kondiční přípravy mládeže, pravidelné testování RCM, SCM
 vybrat kondičního trenéra, vypsat VŘ pro NTC (Národní tréninkové centrum)
 příprava + VT před MEJ v zahraničí i ČR.
 zlepšení vzájemné komunikace trenérů, jejich koordinace a vyhledávání nových
trenérů do projektů ČAST
 Práce s tréninkovým deníkem a přechod na mobilní aplikaci.
Zprávu vypracoval:
Bc. Petr Nedoma-předseda KVS a sportovní manažér ČR reprezentace
V Ostravě 13.3. 2020
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II.

Zpráva STK pro konferenci ČAST 2020

Zpráva za období od 13.4.2019 (konference 2019) do 13.3.2020 (uzávěrka zprávy ke
konferenci 2020).

Složení STK
předseda
členové

Václav Drozda
Miroslav Henžel, Karel Chyba, Jan Beneš

STK ve VV ČAST přísluší pod úsek vedený místopředsedou VV Petrem Bohumským.

Schůze STK, porady
13.4.2019

schůze STK (po konferenci) – odstoupení družstev z play-off, kontumace Ústí
nL, S.H.Kr.C,Q3M, Q2Ž, příprava Dodatku č.7 SŘ, úkoly k přípravě soutěží
2019/20, změna ředitele …

2.5.2019

schůze STK – hodnocení soutěží 2018/19, změna v Q2ŽB, rozlosování skupin
Q2Ž A, B, C, návrh rozpisů ligových soutěží, org. přihlášek do ligy 2019/20,
záležitosti s agendou pokut …

21.6.2019

schůze STK – uzávěrka přihlášek do ligy, náhradníci, převody míst, upřesnění
hr. systému, los ELM, rozdělení do tříd a skupin, sestavení dvojiček, návrh
rozpisů Českého poháru …

13.7.2019

schůze STK (Ostrava) – info z porady ELŽ 23.8.19 – úprava rozpisu ligy
(postup do ELM?, 14 dr.1LM), 3 varianty losu ligy, veřejné losování ligy, org.
přípravy II.st. Českého poháru …

11.10.2019

schůze STK – průběh ligy, termíny a organizace Q3M, Q2Ž, komisaři
(návratky, schválený seznam, návrh na úpravu Směrnice), Český pohár průběh
+ rozlosování 4. a 5. kola …

20.12.2019

schůze STK – průběh ligy, nové utkání M3A Michle-Plzeň B, utkání M2A
Šanov-Studená, změny soupisek, kontrola st. startů, los finále ČP, komisaři
(vyhodnocení 2019, zprávy) …

29.2.2020

schůze STK (Plzeň) – průběh ligy, M3B SKST Cheb B kontumace, pokuta;
ELŽ Hodonín A – H. Králové – HK v neúplné sestavě, pokuta, losování
kvalifikací, komisaři, QLM, Q2Ž ....

6.3.2020

schůze STK – průběh ligy, zpráva za STK pro konferenci ČAST, info ke Q2Ž
s přihláškou k účasti a přihláškou pro zájemce o pořádání, diskuse k zápisu
z KR, příprava porady….

6.3.2020

porada k návrhu změn SŘ – projednány došlé návrhy na změnu SŘ a Reg. řádu
- návrhy doporučené / nedoporučené / nepříslušné k projednání na konferenci.

Zápisy ze schůzí jsou zveřejňovány na webu ČAST. Do konce sezóny jsou v plánu ještě dvě
schůze STK, při kterých by měly být uzavřeny soutěže 2019/20, provedeno hodnocení a
příprava r. 2020/21.
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Ligové soutěže 2019/20
Ligové soutěže 2019/20 řídí ředitel soutěží, který má za úkol i technické a administrativní
zajištění. Informace o rozhodnutích apod. vydává ředitel ve svém „Infu“. V této sezóně
pokročilo řízení ligových soutěží pomocí internetu a systémem STIS, čímž je značně zrychlena
a zkvalitněna informovanost zájemců o utkáních a výsledcích.

Český pohár
V roce 2019 byl odehrán 29. ročník Českého poháru tříčlenný družstev mužů a žen. II. stupeň
soutěže řízený STK ČAST se hrál za účasti 57 družstev mužů a 11 družstev žen. Organizační
záležitosti, rozlosování, informace o výsledcích a postupu byly rozesílány formou „Zpráv“.
Zprávy byly zveřejňovány i na webu ČAST, zápisy o utkání s výsledky zápasů jsou ve STISu.
Ve finálovém turnaji v Havířově zvítězili muži SF SKK El Niňo Praha a ženy SKST
Stavoimpex Hodonín.

Další úkoly STK
STK plnila i další úkoly vyplývající se zajišťováním soutěží (komisaři, Soutěžní řád,
připomínkování rozpisů, hodnocení soutěží a další).
Děkujeme za spolupráci činovníkům v oddílech a pořadatelům, bez jejichž pomoci a spolupráce
by nebylo možné akce zajišťovat.
Pozn.: V době uzávěrky této zprávy byl v ČR vyhlášen „Nouzový stav“. VV a ředitel soutěží
vydávají průběžně pokyny k soutěžím dle daných možností.
Václav Drozda předseda STK ČAST
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III.

Zpráva o činnosti komise rozhodčích pro konferenci ČAST
2020

Činnost komise rozhodčích doznala po volební konferenci ČAST v roce 2019 změnu ve
složení, kdy Josefa Vítka vystřídal Pavel Kafka, další personální složení komise rozhodčích
zůstalo beze změn. Od 1. 7. 2019 pracuje tedy komise rozhodčích ČAST ve složení: MALÍK
Tomáš: předseda, KAFKA Pavel, KLECKER Roman a VACULOVIČOVÁ Klára: členové
KR.
Činnost komise je tak jako v uplynulých obdobích rozčleněna do následujících bodů,
které shrnují výstupy z jednotlivých oblastí.

1) Mezinárodní scéna
I v sezóně 2019-2020 se naši mezinárodní rozhodčí představovali na akcích pod
hlavičkou ITTF a ETTU. Velmi vysoká účast našich rozhodčích na akcích v zahraničí přispěla
k nominacím našich rozhodčích na vrcholy sezóny v Evropě i ve světě.
Účast českých rozhodčích na vrcholných podnicích pod hlavičkou ITTF či ETTU byla,
jak už tomu bývá nedílnou součástí těchto akcí v uplynulém období, a to jak již v pozici
rozhodčích u stolu, tak pozici vrchních rozhodčích nebo zástupců vrchních rozhodčích.
Hlavním pozitivním přínosem je stále zvyšující se počet aktivních mezinárodních rozhodčích
na turnajích v zahraničí, stejně jako zeměpisné rozpětí turnajů, kam se jsou naši mezinárodní
rozhodčí vybíráni:
Činnost českých „International referee“ na akcích v zahraničí:
počet turnajů
BOHUMSKÝ Petr

3

JIRÁSEK Zdeněk

2

VACULOVIČOVÁ Klára

1

akce
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Challenge Belarus Open, Minsk (BLR)
ITTF Challenge Plus Oman Open, Muscat (OMA)
ITTF Challenge Polish Open, Władysławowo (POL)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
World Junior Table Tennis Championships, Bangkok (THA)

Činnost českých „International umpire“ na akcích v zahraničí:
počet turnajů
BENEŠ Jan
CANKAŘ Radek

1
2

HALASOVÁ Anna
HANEK Stanislav
HOUDKOVÁ Helena

1
1
2

HRDÝ Jiří

2

KAFKA Pavel

2

KLECKER Roman

11

akce
ITTF Challenge Indonesia Open, Batam (INA)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Challenge Belarus Open, Minsk (BLR)

World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
PTT Finland Open 2019, Pajulahti (FIN)
ITTF Challenge Polish Open, Władysławowo (POL)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
European U21 Championships, Varaždin (CRO)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
European Games Minsk (BLR)

STRÁNKA 8 Z 30

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZHODČÍCH PRO KONFERENCI ČAST 2020

MALÍK Tomáš

3

NOVÁK Jiří

2

OLBRICHT Jiří

2

PLACHÝ Vojtěch

3

VAŠINOVÁ Karina

2

VÍTEK Josef

3

VRABEC Jan

5

VRABEC Jakub

3

ZAJÍC František

9

ITTF World Tour Swedish Open, Stockholm (SWE)
ITTF Junior Circuit Macedonia Junior & Cadet Open, Skopje (MKD)
ITTF World Team Cup, Tokyo (JPN)
ITTF World Tour Platinum Austrian Open, Linz (AUT)
Finlandia Open, Lohja (FIN)
US Open 2019, Fort Worth (USA)
ITTF Challenge Spanish Open, Granada (ESP)
World Table Tennis Championships, Busan (KOR)
ITTF Challenge Italy Open, Riccione (ITA)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
ITTF Challenge Spanish Open, Granada (ESP)
ITTF Challenge Indonesia Open, Batam (INA)
ITTF Junior Circuit Swedish Junior & Cadet Open, Örebro (SWE)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
ITTF Challenge Polish Open, Gliwice (POL)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Junior Circuit Golden Thailand Junior & Cadet Open,
Bangkok (THA)
ITTF Challenge Thailand Open, Bangkok (THA)

World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF European Championships, Nantes (FRA)

ITTF Junior Circuit Premium Polish Junior & Cadet Open,
Władysławowo (POL)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
ITTF Challenge Polish Open, Gliwice (POL)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Challenge Plus North American Open, Markham (CAN)
ITTF World Tour Platinum German Open, Magdeburg (GER)
European U21 Championships, Varaždin (CRO)
World Table Tennis Championships, Busan (KOR)
World Table Tennis Championships, Budapest (HUN)
ITTF Junior Circuit Golden Thailand Junior & Cadet Open,
Bangkok (THA)
ITTF Challenge Thailand Open, Bangkok (THA)

ITTF Challenge Slovenia Open, Otočec (SLO)

ITTF Junior Circuit Premium Polish Junior & Cadet Open,
Władysławowo (POL)
PTT Polish Open 2019, Wladyslawowo (POL)
ITTF Junior Circuit Golden Croatian Junior & Cadet Open, Varaždin
(CRO)
ITTF Junior Circuit Slovenia Junior & Cadet Open, Otočec (SLO)
ITTF Challenge Polish Open, Władysławowo (POL)
ITTF Junior Circuit Slovak Junior & Cadet Open, Nitra (SVK)
ITTF Junior Circuit Premium Hungarian Junior & Cadet Open,
Szombathely (HUN)
ITTF Challenge Polish Open, Gliwice (POL)

Mimo akce v zahraničí se mnoho dalších rozhodčích stalo nedílnou součástí
mezinárodních turnajů konaných v České republice, kdy z tohoto pohledu největším
organizačním vrcholem bylo Mistrovství Evropy juniorů, které se v roce 2019 uskutečnilo
v Ostravě. Této akce se zúčastnilo celkem 127 rozhodčích z Evropy. Nelze samozřejmě
opomenout i tradiční akce jako ITTF Junior Circuit Premium Czech Junior & Cadet Open,
v Hodoníně, ITTF World Tour Czech Open v Olomouci, nebo ITTF Fa20 Czech Para Open
v Ostravě.
Vynikající práci naší našich rozhodčích na turnajích ve světě dokresluje fakt, že
nominaci do role vrchního rozhodčího kvalifikačního turnaje na olympijské hry do Tokia, který
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se uskuteční příští týden v Moskvě obdržel Petr Bohumský. Roman Klecker pak v červnu
loňského roku obdržel nominaci na samotný vrchol letošního roku, kterým olympijské hry
v Tokiu bezesporu jsou. Stal se jedním z 30 rozhodčích z celého světa, kteří se na tento vrchol
v létě letošního roku podívají.
V úplném závěru bych ještě velmi rád zmínil, že i v roce 2019 se podařilo dokončit
proces k zisku nejprestižnější licence rozhodčího u stolu „International umpire – blue badge“,
který v průběhu podzimu dokončila Karina VAŠINOVÁ, která je po Romanu Kleckerovi a
Janu Vrabcovi třetí aktivní držitelkou této licence. Klára Vaculovičová řady rozhodčích s
přívlastkem blue badge s ohledem na preferenci pozice vrchní rozhodčí na mezinárodním poli
i s ohledem na kritéria držení licence „modrého odznaku“ k 1. 1. 2020 opustila.
ČAST má v současné době 41 mezinárodních rozhodčích a lze očekávat, že se řady
mezinárodních rozhodčích v průběhu jara letošního roku rozšíří, neboť se ke zkouškám vedoucí
k zisku licence „International umpire“, které se uskuteční v následujících dnech přihlásilo
celkem 5 kandidátů.

2) Řízení dlouhodobých soutěží (Český pohár, ligové soutěže)
V oblasti řízení dlouhodobých soutěží zejména ligových soutěží se KR ČAST, tak jako
již několik let, musí vypořádat s nedostatkem vrchních rozhodčích ochotných řídit ligová
utkání.
KR ČAST konstatuje, že je nutné se velmi intenzivně tímto problémem zabývat, a to
nejen na úrovni KR ČAST, ale také STK a VV ČAST, kdy všechny tyto složky zodpovídají za
průběh dlouhodobých soutěžích pod hlavičkou ČAST. S ohledem na určité názorové rozdíly
těchto složek je pravděpodobné, že i v sezóně 2020-2021 bude co do otázky delegování
vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěžích stejný stav, jak v právě končící sezóně 20192020. KR ČAST přiznává, že v současné době již není schopna z důvodu časových možností a
stanovených standardů pro školení vypisovat další školení rozhodčích licence B, která jsou
určena pro vrchní rozhodčí dlouhodobých soutěží. Komise rozhodčích v této souvislosti
opětovně informuje, že školení rozhodčích licence B pro řízení dlouhodobých soutěží by měla
uskutečnit v průběhu KT mladšího žactva ve dnech 4-5.4.2020 a pak také v termínu 1617.5.2020 při MČR mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou. S ohledem na aktuální situaci
v České republice, lze však předpokládat, že školení rozhodčích budou stejně jako příslušné
turnaje termínově upraveny. Oddíly, jenž v současné době nedisponují dostatečným počtem
rozhodčích by tak měly mít do konce sezóny 2019-2020 hned dvě příležitosti tento nedostatek
odstranit.
Ruku v ruce s tímto problémem, se samozřejmě dostáváme, i ke stavu zajišťování
rozhodčích ke stolu. Co ligové kolo jsme vystavěni online zápisům, které co do jmen uvedených
v kolonkách vrchních rozhodčích, či zejména rozhodčích u stolu neodpovídají reálnému stavu.
Bohužel naplno se tak začíná projevovat neschválená reorganizace ligových soutěží v roce
2018. Komise rozhodčích od té doby řeší problémy ve dvojnásobné míře.
I přes to, že KR ČAST nezajišťuje vrchní rozhodčí na třetí ligu mužů, platí stále
povinnost každého účastníka soutěže, zajistit odpovídající počet rozhodčích pro start účastníka
v dané soutěži, která vyplývá z aktuálního znění soutěžního řádu. Tento fakt je zarážející i
s ohledem k uděleným pokutám za nedodržení článku 322.01 SŘ, kdy pokutu obdrželo celkem
19 oddílů, jejichž souhrnná částka za nesplnění této podmínky účastníka soutěží dosáhla
v sezóně 2019-2020 částky 75 000,- Kč! Bohužel i přes několika let trvající problém v této
oblasti nebyl KR ČAST dodán jediný písemný podnět a návrh, jak tuto situaci eliminovat a
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zlepšit, a to i přesto, že KR ČAST v posledních třech letech vypisuje maximální počet školení
a seminářů k získání, či prodloužení platnosti licence B rozhodčího.
I přes tyto postihy se však stále objevují oddíly, které dlouhodobě odmítají respektovat
články soutěžního řádu a pravidla komise rozhodčích, které jsou zveřejňovány na webových
stránkách ČAST, a zároveň jsou dostupné v dokumentech komise rozhodčích v rámci webové
portálu ČAST.

3) Vzdělávání rozhodčích
Jak již bylo v předcházející části nastíněno KR ČAST i nadále zachovává nastavený
systém školení a doškolovacích seminářů rozhodčích všech licencí, a to především s důrazem
na licenci „B“, která je dlouhodobým problém nejen co do zajištění vrchních rozhodčích na
dlouhodobé ligové soutěže, ale také co do plnění podmínek oddíly startujících v dlouhodobých
soutěží ČAST (tento problém byl podrobněji popsán v předcházejícím bodě zprávy).
V roce 2020 je naplánován stejný počet školení a seminářů. Konkrétně 3x školení
licence B, 2x seminář licence B, ostatní akce vždy jednou (školení licence A, seminář licence
A, školení licence NU, seminář licence NU, školení licence NR). Některé z těchto akcích již
proběhly. Podrobná termínová listina všech vzdělávacích akcí rozhodčích byla zveřejněna
v závěru roku 2019. Začátkem března 2020 pak byl kalendář vzdělávacích akcí rozhodčího
aktualizován. I v této oblasti jsou veškeré aktuální záležitosti zveřejňovány na webových
stránkách ČAST.
Jak již bylo v průběhu zprávy uvedeno v průběhu dubna 2020 proběhnou také zkoušky
k zisku mezinárodní licence „International umpire“. Komise rozhodčích věří, že i letos při
budou do našich řad noví mezinárodní rozhodčí.
V oblasti rozhodčích licence „C“ (rozhodčí u stolu při dlouhodobých soutěžích) se od
posledních změn, které proběhly v srpnu 2018 žádné změny technického ani organizačního rázu
neodehrály. V průběhu roku 2020 lze očekávat, že dojde ke změně otázek pro tuto oblast
vzdělávání. Po několika letech se zdá, že systém odpovídá potřebám účastníků školení,
semináře, ale i standardům stanovených komisí rozhodčích.

4) Výsledky sezóny 2019-2020 v kladné a záporné rovině a výhled pro
sezónu 2020-2021
Z cílů a zásadních bodů pro další rozvoj komise rozhodčích a samotné práce rozhodčích,
které si komise stanovila nejen pro uplynulé období, ale pro následující čtyřleté volební období
se již úspěšně podařilo dokončit následující body a priority:
 další inovace ve smyslu činnosti KR ČAST, Registru ČAST a STIS, kdy z posledních
aktuálních záležitostí došlo ke spuštění aplikace ke zpracování přihlášek rozhodčích na
turnaje, školení a semináře
 posun v realizaci TTTP (Table Tennis Tournament Planner), kdy od září 2019 jsou
veškeré výsledky turnajů pod hlavičkou ČAST průběžně zveřejňovány na webu ČAST
 zvýšení odměn pro vrchní rozhodčí a rozhodčí v dlouhodobých soutěžích ČÁST
 stabilizovat vybavení pomůcek pro rozhodčí, jehož součástí je i nové losovátko s logem
ČÁST
 úprava obleku rozhodčích, kdy tato změna byla odstartována s počátkem sezóny 20192020 a průběžně probíhá do dalších jednorázových akcí ČAST. Tato změna se rovněž
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promítla i extralize mužů. Od sezóny 2020-2021 se pak oblek rozhodčího v této podobě
předpokládá i v extralize žen.
V oblasti záporného hodnocení jde zejména o otázku zajištění vrchních rozhodčích na
dlouhodobé soutěže, která již byla konstatována v předcházejících částech této zprávy od čehož
se odvíjí zcela zásadní problém, kterým je delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé
soutěže, kdy se dlouhodobě nedaří zvýšit počet aktivních rozhodčích licence „B“, kteří by byli
ochotni rozhodovat utkání dlouhodobých soutěží. Druhou záležitostí je velmi pomalý rozvoj
softwaru TTTP pro další využití v rámci jednorázových akcí ČAST. V tomto případě je však
nutné zmínit, že časová linie rozvoje softwaru TTTP není čistě záležitostí, která je stoprocentně
odvislá od činnosti KR ČAST, ale zejména komunikace a možností programátora tohoto
vybavení. Osobně věřím, že lze oba problémy, v součinnosti s aktivní spolupráci členů KR
ČAST a zejména místopředsedy VV ČAST Petrem Bohumským, posunout do lepšího stavu,
než v současné podobě jsou.

Závěr:
Veškeré informace vyplývající z činnosti KR ČAST jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách ČAST, mailovou formou rozesílány rozhodčím daných licencí a
v neposlední řadě také šířeny prostřednictvím již zmíněného Zpravodaje KR ČAST.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem rozhodčím, kteří se podíleli na řízení
ligových utkání, BTM, KT a M ČR. Také bych chtěl poděkovat všem členům komise
rozhodčích ČAST za jejich činnost pro KR ČAST stejně tak i všem ostatním, kteří dávají a
zasílají písemné podněty na zlepšení naší činnosti a v neposlední řadě i celém VV ČAST, bez
kterého by nebyl patrný vzestup celkové činnosti komise a podpory rozhodčích samotných.
V Kostelci nad Orlicí, 13. 3. 2020
Tomáš Malík, předseda KR ČAST
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IV.

Zpráva trenérsko-metodického úseku pro konferenci ČAST
2020
Činnost a řízení trenérsko-metodické komise ČAST:
V uplynulých letech bylo cílem TMK zkvalitnění vzdělávání trenérů. K tomu měly
přispět nové učební osnovy pro všechny stupně školení, které zohledňovaly nejnovější
poznatky ve vývoji našeho sportu. Dalším motivačním aspektem pro získání potřebné trenérské
kvalifikace byla důsledná kontrola dodržování podmínek SŘ, které určují kvalifikaci trenéra u
ligových družstev.
Tyto snahy vedly k tomu, že zájem o školení trenérů B licence i doškolení trenérů všech
úrovní podstatně vzrostl a mohli jsme konstatovat, že tito trenéři získali dostatek informací pro
zkvalitnění své práce.
Právě zvýšení nároků na školení trenérů B licencí, odhalilo určitou slabinu v systému a
návaznosti vzdělávání trenérů a to úrovni C licence. Už jen sám o sobě rozdíl v počtu hodin,
kdy B licence vyžaduje studium v rozsahu 150 hodin a C licence má předepsaný rozsah 32
hodin ukazuje, že náročnost studia z jednoho stupně do vyššího je velmi odlišná. K tomu
přistupuje ještě další důležitý faktor, že za školení trenérů C licencí zodpovídají KSST a jejich
úroveň se kraj od kraje velmi liší. Jsou dokonce kraje, které tento druh školení trenérů již
několik let vůbec nevypisují.
Navíc projekty ČAST „Všichni za stůl“ a „Hledáme budoucí olympioniky“ které mají
za cíl získat další mladé zájemce o stolní tenis, což se také daří, současně zvyšuje i požadavky
na větší počty kvalifikovaných trenérů pro tuto oblast.
Proto si TMK ČAST stanovila jako jednu z priorit své činnosti od minulé konference
zaměřit se na tuto oblast vzdělávání trenérů v součinnosti s krajskými svazy. K této tématice
proběhla pracovní schůzka se zástupci TMK krajských svazů a byly provedeny závěry a
konkrétní opatření ke zlepšení situace.
Za účelem zefektivnění práce komise, případně rozšíření její působnosti do dalších
oblastí byly provedeny změny v koncepci práce komise s tím, že jednotliví členové byli
pověřováni zabezpečováním konkrétních úkolů, které pak samostatně realizovali.. Schůzovní
činnost komise se zredukovala zpravidla na 1 zasedání ročně.
TMK pracovala v následujícím složení:
Předsedkyně: Marta Novotná- řízení TMK, kontakt na VV, zabezpečení A licence
Členové:
Iveta Vacenovská – obsahové zabezpečení školení B licence a doškolení, propojení na HBO
Hana Šopová –obsahové a organizační zabezpečení školení B licence
Jiří Pischel –obsahové a organizační zabezpečení doškolování trenérů
Martin Merker –obsahové a technické zabezpečení metodického webu
Martin Lučan –kontrola plnění podmínek SŘ u ligových družstev
Roman Čech – elektronické vedení tréninkové dokumentace a kondiční příprava
Pro odbornou konzultační a přednáškovou činnost TMK úzce spolupracuje s trenéry
vrcholového stolního tenisu a dalšími odborníky, byl sestaven lektorský sbor pro školení trenérů
všech licencí.
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TMK úzce spolupracuje s Markétou Weiningerovou, která se aktivně zapojuje do
administrativních záležitostí v rámci TMK-vystavování certifikátů trenéra, aktualizace
seznamů trenérů, organizace seminářů a doškolování.
Dalším osvědčeným spolupracovníkem TMK je Stanislav Kučera, člen mediální komise ČAST,
který se podílí na přípravě materiálů pro metodický web.
Schůzovní činnost:
TMK ČAST se sešla od minulé konference 2x, jednou dne 10. 7. 2019 při MEJ v
Ostravě, kde byly diskutovány úkoly jednotlivých členů komise.
Druhá schůzka se uskutečnila dne 24. 8. 2019 společně se zástupci KSST při World
Tour v Olomouci. Bylo navrženo a schváleno několik opatření, která by měla vést ke
zkvalitnění školení.
1) Pro další zkvalitňování školení trenérů C a D licencí dodržovat počet hodin a obsah
výuky daný upraveným metodickým pokynem. Pro C licenci min. 32 hodin, pro D
licenci min. 12 hodin. Zpřísnit zkušební podmínky pro C licenci, provádět závěrečné
zkoušky ze dvou částí: teoretické a praktické. TMK ČAST připravila jednotný obsah
zkušebních otázek pro obě části.
2) Upravit podmínku nahlášení termínu a místa školení, danou Směrnicí ČAST pro
udělování a prodlužování trenérských licencí, z 1 měsíce na 2 měsíce před pořádáním
akce na sekretariát ČAST a předsedu TMK ČAST. Pro nahlašování termínu využít také
„Metodický web“, kde se budou shromažďovat informace o všech termínech vzdělávání
trenérů na všech úrovních.
3) Zajistit odbornou pomoc při praktické výuce využitím zodpovědného trenéra ČAST pro
regionální kempy projektu HBO. Školení trenérů C licence bude rozděleno do 2
dvoudenních částí, teoretickou část v rozsahu 16 hodin si zajistí kraje samy a praktickou
část v rozsahu 16 hodin, včetně závěrečných zkoušek bude garantovat pověřený trenér
ČAST pro regionální kempy.

V oblasti vzdělávání trenérů:
A licence.
Do 2. ročníku studia 2019/20 na FTVS postoupilo 6 trenérů: Petr Nedoma, Jaroslav
Mikeska, Martin Merker, Dana Čechová, Lenka Harabaszová a na specializaci Iveta
Vacenovská. V průběhu srpna 2019 studium ukončil Libor Svoboda.
V průběhu května 2019 se uskutečnila další pracovní schůzka k nové koncepci
vzdělávání trenérů na FTVS UK v Praze. Cílem bylo dosáhnout zkvalitnění a větší efektivnosti
při vzdělávání trenérů. Od školního roku 2019/20 byly opět upraveny studijní osnovy a
posluchači také měli možnost vybrat si volitelné předměty pro studijní skupinu stolní tenis.
Ve dnech 1. - 5. 5. 2019 proběhl 1. kurz specializace ve Vlašimi při kempu HBO a ve
dnech 20. - 25. 8. 2019 v Olomouci při WT a VT reprezentace druhý kurz specializace za školní
rok 2018/19. Na závěr druhého kurzu složili všichni posluchači úspěšně zkoušku za 1. ročník
studia.
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Ve dnech 3. - 6. 2. 2020 proběhl v Hluku při VT mládežnické reprezentace kurz
specializace za 2. ročník studia. Ten pak pokračoval ve dnech 14. - 16. 2. 2020 v Hodoníně při
WJC. Posluchači zpracovali seminární práce zaměřené na analýzu hry našich nejlepších
mládežnických reprezentantů a také doporučení pro trénink do MEJ 2020. Byla jim také zadána
témata závěrečných prací.
B licence
Během roku 2018 byl vyhlášen nový běh studia B licence, který se realizoval v průběhu
roku 2019. První cyklus se uskutečnil ve dnech 5. - 9. 6. 2019 v Bystřici nad Pernštejnem.
Přihlášeno bylo původně 20 trenérů, do prvního cyklu jich nastoupilo 17.
Druhý cyklus proběhl ve dnech 24. – 29. 9. 2019 ve Vlašimi, kterého se zúčastnilo 16
trenérů. V průběhu tohoto školení posluchači obhajovali závěrečné práce a na závěr se
uskutečnily závěrečné zkoušky, sestávající z praktické a teoretické části. 14 posluchačů tyto
zkoušky složilo, dvěma trenérům, kteří u zkoušky neuspěli, byly doporučeny opravné zkoušky
v odstupu cca ½ roku. Ty se pak uskutečnily 16. 2. 2020 v Hodoníně. Zde opět jeden z trenérů
neuspěl, a proto mu byl navržen ještě jeden, poslední opravný termín.
V průběhu roku 2019 opět proběhlo několik schůzek se zástupci FTK UP v Olomouci,
kde byly projednávány možnosti zahájení studia trenérů B licence od školního roku 2020/21.
Zástupci FTK připravili návrh osnov pro obecnou část studia, které zohledňují specifiku
stolního tenisu. TMK ČAST připravila nové osnovy ze specializace. Výsledkem těchto jednání
byla příprava znění Memoranda o spolupráci mezi FTK UPOL a ČAST při vzdělávání trenérů
B licence, které bylo v listopadu 2019 podepsáno předsedou ČAST Zbyňkem Špačkem a
děkanem FTK Michalem Šafářem.
V únoru 2020 byl nový běh studia trenérů B licence vyhlášen, na webu ČAST byly
zveřejněny podmínky studia včetně elektronických přihlášek.
Doškolení pro trenéry všech licencí
V uplynulém období se uskutečnily 2 doškolovací semináře. Dne 24. 8. 2019 při World
Tour v Olomouci se doškolení zúčastnilo 41 trenérů. Druhý seminář se uskutečnil 16. 2. 2020
v Hodoníně při WJC za účasti 43 trenérů. Součástí programu bylo vždy i sledování hry předních
hráčů ČR nebo hráčů světové špičky a to jak dospělé, tak mládežnické kategorie.
Ostatní oblasti činnosti TMK:
Na základě přihlášek družstev v úvodu sezóny byla opět prováděna kontrola plnění
podmínek daných SŘ, týkající se trenérských licencí u ligových družstev. Prostřednictvím
zpráv ČÁST resp. Informací ředitele soutěží byl zveřejněn seznam těch družstev, které
podmínky nesplňují s tím, že mají možnost ještě v průběhu sezóny, nejpozději do 28. 2. 2020
nedostatky napravit. Následně byla neplničům udělena pokuta v souladu s disciplinárním řádem
ČAST. Dá se konstatovat, že důsledná kontrola přináší výsledky v tom smyslu, že potrestaných
klubů postupně ubývá. V letošním roce se udělila pokuta pouze 4 klubům.
Ve spolupráci s předsedou registračně-informační komise Miroslavem Henželem
docházelo i během roku 2019 k aktualizaci seznamu trenérů v registru ČAST. Seznamy jsou
dále specifikovány a rozšiřovány o ty trenéry, kteří mají propadlou platnost licence, nebo o
trenéry s platností BO.
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Na základě připomínek a nových požadavků na vzdělávání trenérů byla provedena
aktualizace směrnice ČAST č.6/2019 -Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských
licencí.
V průběhu roku 2019 se podařilo restartovat metodický web. Pro tuto oblast byl za člena
TMK navržen Martin Merker, který ve spolupráci s Tomášem Režným provedli překlopení
metodického webu do nového formátu, který je daleko přehlednější a zajímavější. Metodický
web je také průběžně doplňován o nové příspěvky v souladu s edičním plánem, který se vždy
připravuje na ½ roku dopředu. Na webu se objevují i aktuální informace a termíny školení
trenérů C licencí v jednotlivých krajích a informace o dalších vzdělávacích akcích pro trenéry.
Do zpracování materiálů, hlavně videosestřihů se zapojuje také S. Kučera.
V rámci spolupráce ČAST a ČOV v oblasti vzdělávání trenérů byla zařazena příručka
pro trenéry „Stolní tenis“ autorky Marty Novotné do žluté edice ČOV. Tato kniha byla v květnu
roku 2019 uvedena do distribuční sítě a je pro členy ČAST prodávána a distribuována
sekretariátem ČAST za zvýhodněnou cenu. Dalším pozitivním počinem je zařazení stolního
tenisu mezi 10 sportů, které se podílí obsahově na vydávání časopisu „Coach“, měsíčníku, který
přináší pro trenéry zajímavé informace z různých oblastí sportu. V posledním období byl
uveřejněn rozhovor s Tomášem Polanským a Josefem Plachým.

Metodické zabezpečení
Hlavní priority činnosti v uplynulém období:
Obsahové a organizační zajištění konzultací a kurzů specializace A licence při DST
FTVS UK Praha. V rámci tohoto studia, jsou také postupně připravována a konzultována s
posluchači témata diplomových prací, zohledňující potřeby metodiky stolního tenisu v ČR.
Ve spolupráci s členem ČOA a členem VV ČOV Zbyňkem Špačkem byl navržen a
následně přijat do trenérské síně slávy ČOV v roce 2020 Zdeněk Šváb.
Trenéři jsou pravidelně informováni o možnostech dalšího vzdělávání ze strany ČOV i
dalších institucí, které také někteří z nich využívají. Jsou to hlavně mezinárodní konference
„Mosty“, kde přednáší zahraniční odborníci z různých oblastí a také interaktivní semináře
„Dialogy“. Interpretace závěrů z těchto akcí je pak součástí přednášek na školeních a
doškoleních trenérů.
Pokračovala spolupráce se Slovenským svazem stolního tenisu v metodické oblasti. V
rámci této spolupráce se zúčastnilo několik trenérů z ČR na mezinárodním semináři v Bratislavě
dne 14. 10. 2019 se zahraničním expertem Jarkem Kolodziejczykem.
Pokračovalo testování kondiční připravenosti hráčů stolního tenisu, které je od roku
2016 pravidelně prováděno dle jednotné metodiky ve všech RCM a SCM. Testování prováděla
v průběhu května 2019 Iveta Vacenovská, po jejím nástupu na mateřskou dovolenou prováděl
testy během ledna 2020 Roman Čech. S výsledky testů jsou trenéři a hráči seznamováni. Cílem
je zlepšit kondiční připravenost hráčů.
Ve spolupráci s KVS pokračovala spolupráce s Aplikačním centrem Baluo, při FTK UP
v Olomouci. V rámci této spolupráce se uskutečnilo i v roce 2019 testování hráčů a hráček
dospělé reprezentace. Uskutečnila se také pracovní schůzka hráčů a hráček s odborníky z AC
Baluo k interpretaci výsledků testování.
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Ve spolupráci s KVS byli delegováni trenéři ČAST na trenérské konference pořádané
ETTU – ve dnech 30. 10. - 1. 11. 2019 v Londýně se jí zúčastnil Petr Nedoma.
Dne 16. 2. 2020 se uskutečnil v Hodoníně seminář pro trenéry s Jarkem
Kolodziejczykem s tématikou: „ Výchova hráče stolního tenisu – od talenta k mistru„ a „ Nové
trendy při nácviku a využití podání a příjmu podání“
Ve Zlíně 12.3.2020
Marta Novotná, předsedkyně TMK a metodička ČÁST
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V.

Zpráva Registrační a informační komise
Od konference ČAST konané v dubnu 2019 komise pracuje ve složení Miroslav Henžel,
Václav Herout, Pavel Halas. Během roku komise řešila běžné rutinní záležitosti převážně
ohledně administrativních záležitostí, jako jsou přestupy, střídavé starty, hostování, návrhy
změn v přestupním a registračním řádu apod. Z hlediska informačního systému se konzultovaly
některé nové funkce nebo se navrhovaly úpravy ve stávajících funkcích. Všechny uvedené
záležitosti byly v komisi řešeny korespondenčně nebo telefonicky. Pro rozvoj informačního
systému jsou zapojeni dva externí programátoři, kteří se v období od poslední konference
zabývali programováním nových funkcí v Registru, ale hlavně nového STISU.
Programování nového STISu bylo započato v březnu 2019 a do zkušebního provozu byl
uveden 18. září 2019. Původně plánovaný roční chod obou systému, nového a původního
STISu, musel být v listopadu přerušen z důvodu, že celý systém byl přetížen a v době nejvyššího
zatížení hodně zpomalen. Od 2.listopudu 2019 byl nový STIS převeden na ostrý provoz, a to i
přesto, že nebyly ještě všechny funkce dokončeny a budou se dodělávat průběžně. Od spuštění
nového STISu byly doprogramovány další funkce, které v původním nebyly a již se
nedodělávají. Nové funkce byly spuštěny i v Registru.

1) Registr – nové funkce
Správa družstev
Ve Správě družstev byly doprogramovány dvě nové funkce, a to odečet bodů a
odhlášení družstva. Odečet bodů – jde o funkci, kdy správce soutěží může družstvu odečíst
body. Odhlášení družstva – v případě, že se po rozlosování nebo během soutěže odhlásí nějaké
družstvo, může nyní správce svazu toto družstvo ze systému odhlásit. Obě uvedené funkce
musel v systému nastavit programátor.
Správa žebříčků
Správa žebříčků je nová funkce a má dvě úrovně vkládání žebříčků. První je pro
nasazovací žebříčky, která je v současnosti umožněna jen ve správě ČAST. Druhá úroveň je
pro vkládání základních žebříčků (konečné žebříčky po skončení soutěží). Základní žebříčky si
jednotlivé svazy vkládají samostatně, a to ve formátech xls. word. a pdf. Původně byly zasílány
registrační komisi a prostřednictvím programátora vloženy do systému. Výstupy obou typů
žebříčků jsou v menu Přehledy.
Správa akce rozhodčích
Správa akce rozhodčích je nová funkce pro komisi rozhodčích, kde se přes Registr
přihlašují rozhodčí na vypsané akce, jako jsou turnaje, školení, doškolení.
Kromě výše uvedených nových funkcí byly v Registru provedeny další úpravy, jako
jsou automatické delegace rozhodčích, omezení střídavých startů, zadávání žlutých karet z
turnajů, zvýraznění hráčů v turnajích mládeže v závislosti na postupu z předchozího turnaje,
vložení odkazů na propozice turnajů a on-line výsledků v menu „Přehledy“, vizuální zobrazení
o správném potvrzení on-line zápisu, úpravy v systému play-off (pavouci) s možností zadat
termíny dalších kol. Výčet všech úprav v Registru může být daleko obsáhlejší, ale jsou to
většinou úpravy, které nevidí běžný uživatel (správce). Jednou s takových úprav je postupné
přepisování celého kódy Registru do vyššího programovacího jazyku z důvodu stability
systému. Další úpravou je výstup pro MŠMT, který musel být upraven z důvodu změny Zákona
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o sportu, ale taky nový výstup pro PPTV kvůli aktuálním informacím během TV přenosů
Extraligy mužů.

2) STIS
Nový STIS je v ostrém provozu od 2. listopadu 2019. Důvodem vytvoření bylo
výsledkový servis zmodernizovat, ale hlavně zrychlit odbavení dotazů z databáze, které měly
za následek výpadky serveru. Dalším důvodem bylo rozšířit funkčnost a zavést nové prvky. Při
programování nového STISu byla snaha o zachování původní struktury, ale z důvodu nových
prvků v IT technologii, musela být struktura pozměněna. V současnosti je v původní verzi už
jen zápis o utkání, ale i ten se postupně změní, ostatní zobrazení pracují na jiných atributech
než původní STIS. Spuštěním nového STISu se podařily odstranit výpadky, které byly v loňské
sezóně z důvodu přetížení serveru. Obavy, že výpadky nastanou od 2.poloviny soutěže, kdy
byla zavedená povinnost on-line výsledků i pro 2.ligu žen a 3.ligu mužů, se neprojevily.
Do nového STISu byly přidány nové funkce a nová zobrazení např.:













vyhledávání hráčů nebo oddílu,
označení hráčů ze zemí ETTU (E) a mimo ETTU (W),
v rozlosování řazení utkání podle kola nebo podle termínů utkání,
v oddílovém profilu je rozlosování všech družstev seřazeno podle termínů utkání,
tabulky soutěží je možné zobrazit v závislosti na odehraném kole,
v tabulkách je možné označení postupujících a sestupujících (nastavuje se v Registru),
termíny jednotlivých utkání družstev nebo celého oddílu lze importovat do PC a
následně do kalendáře,
je rozšířená úspěšnost hráčů o úspěšnost v družstvech,
zobrazení počtu střídavých startů,
v zápisech o utkání se zobrazují značky u rozhodčích v závislosti na platnosti licence
v on-line zápisech se zobrazuje informace o potvrzení zápisu vedoucím družstva, po
schválení zápisu se zobrazení skryje,
v kartách hráčů je vytvořená bilance hráče za celou dobu a možnost zobrazení starších
sezón.

V nadcházejícím období se budeme zabývat návrhy na vylepšení funkcí IS ČAST, které
byly zaslány během poslední doby a byly odloženy z důvodu jiných priorit např.:
- agenda pro TMK ČAST, a to ohledně školení a doškolení trenérů pro všechny úrovně a
licence,
 funkce automatického prodlužování licencí pro rozhodčí na základě daných podmínek,
 úprava přihlášek pro nové členy na základě Zákona o sportu,
 vytvořit prostředí pro návody a manuály k Registru a další.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří přispěli svými připomínkami k rozvoji IS ČAST,
krajským a regionálním správcům Registru za spolupráci a při rozesílání informací ve svých
oblastech, členům Registrační a informační komise za jejich spolupráci a připomínky v oblasti
IS.
V Ostravě dne 13.3.2020
Miroslav Henžel, předseda Registrační a informační komise.
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VI.

Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2019 / 2020
KM ČAST pracovala v sezoně 2019 / 2020 nově ve složení: Hana Valentovápředsedkyně, Martin Linert, Jaroslav Glogar, Libor Svoboda, Martin Protiva a Martin Merker.
Organizace BTM ČR pokračovala ve stejném systému jako v předchozích sezónách.
BTM ČR v kategoriích mladšího a staršího žactva a dorostu byly rozděleny do dvou kategorií,
a to na turnaj A, který hraje 48 chlapců a 24 dívek dle předem určených kvalifikačních kritérií
a na turnaj B, ve kterém startují ostatní přihlášení hráči a hráčky. S ohledem na problémy
v minulých sezónách se soutěž ve čtyřhrách hrála pouze jako součást turnaje A, který byl hrán
podle časového plánu. Všechny turnaje byly hrány s míčky Joola – Prime, které pořadatelům
dodávala ČAST. Výsledky turnajů byly zveřejňovány online na webu
www.tournamentsoftware.com. Po každém turnaji byly vydávány aktuální Nasazovací
žebříčky mládeže dle metodiky KM ČAST.
Žebříčkové turnaje proběhly v obvyklých termínech a organizačně bez problémů, a to
starší žactvo 30. 1. 2019 v Hostinném, dorost 14. 12. 2019 a mladší žactvo 15. 12. 2019 v
Havířově. Kontrolní turnaj ČR v kategorii mladšího žactva by se měl uskutečnit ve Vsetíně
v termínu 5. 4. 2020.
MČR družstev mládeže se uskuteční stejně jako v uplynulých letech v Ostravě a
předpokládáme, že proběhne po pořadatelské stránce bez větších problémů. MČR družstev
bude sehráno ve dvou hracích dnech, a to 23. – 24. května 2020. MČR se účastní ve všech
kategoriích vždy 16 družstev podle obvyklého klíče a bude hráno tzv. progresivním k.o.
systémem, tj. vylučovacím systémem s dohráváním o konečné pořadí. Pro MČR družstev
bychom chtěli přizpůsobit časový plán soutěže potřebám zúčastněných hráčů a rádi bychom
využili zpracování výsledků prostřednictvím on-line zápisů.
MČR jednotlivců se uskuteční ve třech termínech, a to v termínu již 28. – 29. 3. 2020
MČR dorostu v Havířově, v termínu 2. – 3. 5. 2020 MČR staršího žactva v Praze a v termínu
16. – 17. 5. 2020 MČR mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou. Soutěže dvouher ve všech
kategoriích budou hrány vylučovacím způsobem na jednu porážku, kdy hráči, kteří nepostoupí
do osmifinále dvouher budou zařazeni do soutěže útěchy. Na MČR bude nominováno 40 hráčů
a 24 hráček podle žebříčku ČR a 1 hráč a 1 hráčka budou nominováni KSST.
KM ČAST připravila návrh pro VV ČAST na zařazení do projektu Sportovních
středisek mládeže, a to pro 14 oddílů stolního tenisu. Dalších 19 oddílů mládeže bylo vybráno
do projektu Podpora oddílů talentované mládeže rozděleno na oddíly talentované mládeže A a
B. KM též připravila návrh finanční podpory sportovní přípravy mládeže na základě umístění
na žebříčku ČR za sezónu 2018 / 2019 a návrh spolufinancování organizačního zajištění
Bodovacích turnajů mládeže ČR za rok 2019.
Dále KM provedla kontrolu povinnosti aktivní mládeže u účastníků ligových soutěží
v sezóně 2018 / 2019, a to na základě podkladů z Hodnocení ligových soutěží a připravila pro
VV ČAST návrh pokut.
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na
mezinárodních akcích pořádaných ETTU a ITTF. Na konci měsíce července se v Olomouci
uskutečnil 1. ročník turnaje Czech U11 & U13 Open.
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V termínu 13. – 20. srpna 2019 se v maďarské Kiskunfélegyháze uskutečnil ETTU Eurotalents
Pre-Selection Camp, kterého se zúčastnili Karel Jedlička a Veronika Poláková pod vedením
trenéra Martina Merkera.
Ve dnech 15. – 22. srpna 2020 se výprava ve složení David Sochor, Petr Hodina, Vendula
Šichanová a Magdaléna Ščibrániová pod vedením trenérů Martina Bajgera a Martina Linerta
zúčastnila přípravného kempu před turnajem Eurominichamps spolu s výpravami Francie,
Japonska, USA a Belgie.
V srpnu 2019 se výprava našeho mladšího žactva již tradičně zúčastnila neoficiálního
Mistrovství Evropy mladšího žactva Euro Mini Champs ve francouzském Štrasbourgu, kde
v kategorii žáků ročníku 2008 obsadil Jan Škalda velmi pěkné 6. místo.
V termínu 17. – 22. září 2019 se 3 žáci a 3 žákyně zúčastnili pod vedením trenérů Martina
Bajgera a Martina Linerta tréninkového kempu v centru TTV Niedersachsen v Hannoveru a
následného turnaje Grand Prix TTVN v Rintelnu, kde družstvo našich žákyň ve složení Vendula
Šichanová, Veronika Poláková a Lucie Juchelková obsadilo výborné 2. místo v soutěž žákyň
2006 a mladších.
Ve dnech 6. – 13. října 2019 se ve slovinském Otočeci uskutečnil Eurotalents Selection kemp,
kterého se zúčastnili Jindřich Morávek, David Sochor, Jan Škalda a Karel Jedlička pod vedením
trenérů Martina Bajgera a Martina Merkera. David Sochor a Jindřich Morávek byli na základě
hodnocení tohoto kempu vybráni do projektu ETTU Eurotalents pro rok 2020.
Na základě výsledků na srpnovém Eurominichamps se Jan Škalda nominoval na turnaj Stiga
Masters Minimes, turnaj pro 14 hráčů a hráček kategorie mladšího žactva, který se uskutečnil
v termínu 18. – 20. října 2019 v belgickém Blegny, kde startoval pod vedením trenéra Martina
Merkera a obsadil 11. místo.
Ve dnech 22. – 24. listopadu 2019 jsme v Havlíčkově Brodě uspořádali pátý ročník turnaje
kategorie minikadetů Olympic Hopes Tournament, projektu podporovaného Českým
olympijským výborem, kterého se zúčastnila výprava ve složení Vendula Šichanová,
Magdaléna Ščibrániová, Adéla Zoubková, Jindřich Morávek, David Sochor a Štěpán Holub
pod vedením trenérů Martina Bajgera a Martina Linerta. Výprava byla úspěšná, družstva děvčat
i chlapců obsadila v soutěži družstev 2. místo, a v soutěžích jednotlivců obsadil Jindřich
Morávek 4. místo.
V termínu 3. – 5. ledna 2020 se v Budapešti uskutečnil turnaj Hungarian Mini Cadet Open,
kterého se zúčastnilo 8 hráčů a hráček kategorie nejmladšího žactva pod vedením trenérů
Martina Bajgera, Martina Merkera a Martina Linerta. Ve dvouhře nejmladších žáků obsadil Jan
Škalda 2. Místo, ve dvouhře mladších žákyň skončila Tereza Kovaříčková na 3.místě.
V další etapě projektu Eurotalents se v termínu 2. – 8. února 2020 v Ostravě uskutečnil úvodní
kemp projektu ETTU Eurotalents Development Camp 2020 pro kategorii U13, a to prostorách
Akademie Petra Korbela pod vedením trenérů Petra Korbela, Tomáše Demka a Karola Kobela.
Kempu se zúčastnili David Sochor, Petr Hodina, Jan Škalda, Vendula Šichanová a Magdaléna
Ščibrániová pod vedením trenérů Martina Linerta, Radka Košťála a Martina Bajgera.
V termínu 16. – 23. února 2020 se v Luxembourgu uskuteční kemp Eurotalents Hopes
Selection, kterého se zúčastnili Petr Hodina, Jan Škalda a Veronika Poláková pod vedením
Martina Bajgera a Martina Linerta. Na závěrečném turnaji tohoto kempu obsadili v kategorii
žáků 2008 a mladších Jan Škalda 3. místo a Petr Hodina 4. místo, v kategorii žákyň skončila
Veronika Poláková na 4. místě. Na základě celkového hodnocení tohoro kempu byl Petr Hodina
vybrán do nominace Evropy na tréninkový kemp ITTF Hopes Week & Challenge, Jan Škalda
je v pozici prvního náhradníka a Veronika Poláková v pozici třetí náhradnice.
Ve dnech 2. – 5. března 2020 se v Bratislavě uskutečnil tréninkový kemp v rámci akce
International Minicadet Ligue, kterého se zúčastnila výprava ve složení Anna Holejšovská,
Andrea Slámová, Anežka Truněčková, Karel Jedlička a Tadeáš Vršovský pod vedením trenérů
Martina Merkera a Hany Valentové.
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Naši mládežníci by se měli zúčastnit i dalších tradičních mezinárodních turnajů, a to jak
Memoriálu Jánose Molnára v Budapešti, tak o Velikonocích již tradičního mezinárodního
turnaje mládeže v rakouském Linci. Před turnajem v Linci je plánovaná účast 4 hráčů a 3 hráček
na tréninkovém kempu v rámci této akce. Do konce sezóny ještě plánujeme uspořádání
tréninkového kempu před Velkou cenou Prahy 2020, a to ve Vlašimi v termínu 26. – 28. května
2020 za účasti výprav z Německa a z Anglie, dále je též plánovaná účast na turnaji Lithuanian
Cadet & Minicadet Open.
KM ČAST opět zařadila v letošní sezóně mezi turnaje započítávané do žebříčku
mládeže 27. ročník Satellit Tour, seriálu turnajů pořádaných v srpnu v Hluku, v Havířově a na
Slovensku v Senci, Memoriál Milana Hrachového, pořádaný ve Frýdlantu nad Ostravicí a 16.
ročník Velké ceny Prahy, mezinárodního turnaje mládeže, který se uskuteční 29. – 31. 5. 2020
v Praze. Na Satellit KM vyslala jak družstvo chlapců, tak družstvo dívek, na turnaj v Praze též
připravujeme účast našich nejlepších hráčů a hráček v kategoriích nejmladšího a mladšího
žactva.
KM ČAST též ve spolupráci s TMK ČAST pokračovala v projektu vyhledávání a
podpory talentované mládeže „Hledáme budoucí olympioniky“.
3. – 9. srpna 2019 se uskutečnil již tradiční tréninkový kemp v Bystřici nad Pernštejnem,
kterého se zúčastnilo 33 hráčů a hráček zapojených do našeho projektu. V termínu 29. – 31.
srpna 2019 se v Havlíčkově Brodě uskutečnil úvodní kemp pro hráče a hráčky ročníků 2009 –
2010, kterého se zúčastnilo celkem 16 dětí z 12 klubů z celé ČR. Poté následoval tréninkový
kemp pro kategorii hráčů a hráček ročníků 2007 – 2009 v termínu 27. – 30. října 2019, který
proběhl ve Vlašimi za účasti 15 hráčů a hráček, stejný kemp se uskutečnil v termínu 27. února
– 1. března 2020 v Havlíčkově Brodě za účasti 9 hráčů a hráček. Další kemp této kategorie je
v plánu v termínu 23. – 26. dubna 2020. V termínu 6. – 8. prosince 2019 se ve Vlašimi
uskutečnil další tréninkový kemp pro hráče ročníků 2009 a mladší za účasti 12 hráčů a hráček.
Pro tuto kategorii připravujeme další kempy na termíny 20. – 22. března 2020 a 5. – 7. června
2020. Kempy probíhaly pod vedením trenérů projektu Radka Košťála, Martina Bajgera,
Martina Merkera, Martina Linerta a Martiny Hurníkové a dalších klubových trenérů. V průběhu
sezóny jsme v rámci tréninkových kempů úzce spolupracovali též s TMK ČAST, kdy se
v rámci praktické části školení licence A a B posluchači těchto kurzů aktivně zapojovali do
našich tréninků. Podobně jako v loňském roce připravujeme v termínu 1. – 7. srpna 2020 opět
v Bystřici nad Pernštejnem další kemp projektu Hledáme budoucí olympioniky. V rámci
projektu bylo zapojeno a sledováno celkem 53 hráčů z 27 klubů. V průběhu sezóny jsme též
pokračovali v systému podpory sportovní přípravy pro mimořádně talentované hráče a hráčky.
Jako další stupeň projektu Hledáme budoucí olympioniky jsme ve spolupráci s RCM v Praze a
v Havířově organizovali třídenní stáže pro vybrané hráče, které byly organizované při těchto
centrech. V průběhu letošní sezóny se uskutečnily 2 stáže v rámci RCM Praha a 1 stáž v rámci
RCM Havířov, na přelomu března a dubna je v plánu další stáž při RCM Praha. V letošní sezóně
jsme pokračovali v dalším stupni tohoto projektu tzv. Hledáme budoucí olympioniky Regionální výběry, který je zaměřen pro děti ročníků 2009 a mladší a pro jejich trenéry. Projekt
probíhal opět formou dvoudenních tréninkových kempů ve spolupráci s trenéry spádových
Sportovních a Reprezentačních center mládeže, a to vždy společně pro dva kraje. Cílem
projektu je ukázka moderních trendů v tréninku dětí, zlepšování herních dovedností hráčů
pomocí zásobníku míčků, zkvalitnění tréninkového procesu dětí, vytvoření jednotného
tréninkového systému a vyhledávání a případná podpora talentované mládeže. V průběhu
letošní sezóny se zatím uskutečnilo celkem 5 kempů, kterých se zúčastnilo celkem 92 dětí a 52
trenérů, zbývajících 8 - 9 kempů je plánováno v průběhu měsíců dubna, května a června 2020.
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KM ČAST rozhodla o následujících změnách v projektu HBO:
 finanční spoluúčast hráčů;
 zajištění kvalitního placeného sparingu, vedení tréninkových deníků, sledování fyzické
kondice apod.;
 zajištění účasti trenérů sportovních středisek mládeže – povinně;
 součástí regionálních kempů bude případná praktická část zkoušek pro udělení
trenérských licencí C v daném kraji (po jednáních s trenérsko-metodickou komisí).
Na závěr bych chtěla všem popřát hodně sportovních úspěchů a těším se na další
spolupráci v práci s mládeží.

Hana Valentová
předsedkyně KM ČAST

V Praze dne 5. 3. 2020
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VII.

Report činnosti Mediální komise ČAST období od dubna roku
2019 do března roku 2020

Komise se scházela v tomto složení: Jaroslav Odstrčilík, David Novák, Stanislav Kučera
a Martin Kučera, od prosince 2019 nově přibyl Lukáš Foff.
Komise se v roce 2019 sešla čtyřikrát, v roce 2020 zatím dvakrát. Zároveň proběhlo
několik dalších jednání v týmu Ping-Pong TV (dále jen PPTV). Po celou dobu funguje
intenzivní komunikace mezi všemi členy komise a také mezi jejím předsedou Martinem
Kučerou a místopředsedou ČAST Nikolasem Endalem, dále jednání s APK, s VV ČAST.
Mediální komise se v uplynulém období především zabývala prioritami níže:
1) TV utkání v HD kvalitě s komentátory v rámci Ping-Pong TV
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

Zkvalitňování úrovně přenosů.
Atraktivní obsah pro diváky (soutěže, statistiky, fakta).
Důslednější propagace za účelem většího diváckého dopadu.
Bleskové zveřejňování highlights z každého TV utkání do 24 hodin po skončení
zápasu.
Rychlejší a hlubší informovat o TV zápasech na webu ping-pong.cz.
Růst počtu diváků TV přenosů a odběratelů YT kanálu ČAST.
Na jednání APK byla prezentována nutnost zkrácení doby trvání utkání extraligy
mužů za účelem zvýšení atraktivity.
Celý projekt vygradoval na začátku roku 2020, kdy o produkt TV utkání projevily
zájem dvě televize – Sport 5 a Arena Sport. Z důvodů výhodnější nabídka od Arena
Sport byla s touto zahájena jednání o spolupráci, a to na základě vypracování
doporučení od MK ČAST. Arena Sport vysílá do 2.000.000 domácností po celé ČR
a SROV. První pilotní spolupráce proběhla již v rámci MČR v Plzni. V současné
době probíhají jednání o smlouvě o spolupráci na období následujících 3 let.
Výchova a profesionalizace vlastních komentátorů a spolukomentátorů.

2) Mediální operace MEJ v Ostravě
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Propagační kampaň před akcí
Tisková konference
Komunikace s médii a novináři v průběhu akce
Zpravodajské pokrytí sociálních sítí
Spolupráce s media týmem ETTU na místě
Koordinace tvorby a zveřejnění ofociálního aftermovie

3) Mediální operace v rámci ITTF World Tour Czech Open Olomouc 2020
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Propagační kampaň před akcí
Tisková konference
Koordinace online ticketingu
Komunikace s médii a novináři v průběhu akce
Zpravodajské pokrytí sociálních sítí
Spolupráce s media manažery ITTF na místě
Vydávání průběžných videorozhovorů, stories a dalšího videoobsahu
Koordinace tvorby a zveřejnění ofociálního aftermovie
Splněn cíl: vyprodat kapacitu pro diváky po celou dobu turnaje
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4) Aktivace IG profilu Czech Table Tennis
a. Aktivační soutěž v období Vánoc – nárůst o více než 40 % fanoušků
b. Pravidelná komunikace
5) Příprava marketingové kuchařky pro kluby
6) Příprava nabídkové prezentace pro potenciální partnery ČAST
7) Sestavení mediaplánu na rok 2020, jeho prezentace a schválení VV ČAST
Protože MK ČAST souběžně pracuje na několika úkolech v různých oblastech, došlo zároveň
k vytyčení cílů na další období, o jejichž naplnění bude MK nadále svou činností usilovat
Hlavní cíl:
•

Vypracování VIZE 2020+ v oblasti mediální komunikace ČAST

Další cíle:
1) Neustálé zkvalitňování a profesionalizace TV utkání
a. pokračováním v projektu PP TV s cílem zlepšení úrovně klubových streamů,
b. spoluprací s Arena Sport, čímž se český stolní tenis dostane do tisíců domácností
sportovních fanoušků v ČR a SR,
c. navyšování počtu odběratelů a diváků na YT kanále ČAST.
2) Profesionalizace a zkvalitnění komunikace a obsahu na sociálních sítích, modernizace
webových stránek.
3) Přicházet s novými nápady, idejemi a koncepty propagace a modernizace stolního tenisu
v ČR. Cíl: alespoň 2 koncepty se začnou v roce 2020 realizovat.
4) Vyprodat ITTF World Tour Czech Open Olomouc 2020.
5) Finalizovat nabídkovou prezentaci pro partnery a získat jednoho nového partnera v roce
2020.
6) Navázat spolupráci s ČOV.
Vypracoval: Martin Kučera, předseda MK ČAST
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VIII.

Hodnotící zpráva Rady krajů pro konferenci ČAST 2020

Úvod:
Na úvod uvádím tradičně v hodnotící zprávě důvody pro ustanovení RK, které byly především:
1) možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi kraji, přebírání pozitivních projektů a
postupů a tím zlepšování fungování svazů a posunu našeho sportu dopředu;
2) zlepšení komunikace a přenosu informací mezi VV, jeho odbornými komisemi a KSST
3) možnosti hájit a prosazovat dohromady společný zájem krajských svazů v rámci ČAST
Pro fungování byla zvolena obdobná forma, jako u odborných komisí, tj. ustanovení
rozhodnutím VV včetně jmenování předsedy a místopředsedy. Předpokládaná frekvence
jednání byla deklarována 2x ročně, jednání se měli účastnit předsedové krajů či jejich zástupci
a pozvaní hosté podle účelu jednání.
Činnost RK v sezóně 2019/20
V průběhu roku probíhala komunikace standardně hlavně po mailech (hromadná na
aktuální témata (financování a projekty KS) a individuální mezi předsedou RK a zástupci
některých svazů zejména ohledně různých organizačně technických záležitostí, případně
požadavků z krajů na VV. Toto bych doporučoval více využívat.
Předseda RK se pravidelně (s výjimkou cca dvou jednání) účastnil jednání VV, kde se snažil
uplatňovat k záležitostem týkajícím se činnosti KS prezentovat jejich potřeby, a také
argumentovat ve prospěch KS (např. problematika rozpočtu a financí do KS a RS). Jelikož
došlo k výraznému zkrácení doby vyhotovení zápisu z jednání VV, bylo upuštěno od
pravidelných informačních zpráv pro kraje, protože by dublovali informace ze zápisu, který je
nyní k dispozici obvykle během týdne po jednání.
Pro zlepšení informovanosti KS stále funguje na www Asociace složka RK, kde jsou ukládány
důležité materiály a informace pro potřeby KS.
RK se podílela na svolání velmi užitečné tematické schůzky zástupců krajů s TMK v průběhu
konání World Tour v Olomouci, kde se společně řešila a dohodla nová metodika vzdělávání
trenérů, kdy se účastníci většinově shodli na zvýšení náročnosti, včetně většího důrazu na praxi
u licence C. TMK také nabídla KS významnou pomoc pro organizace školení D. Součástí
tohoto jednání byla informace o přípravě nového metodického webu a možnostech jeho využití
a přípravě elektronického tréninkového deníku. Obecně toto setkání považuji za velmi
prospěšné a vidím v takovýchto setkáních důležitou možnost, jak více a účelněji zapojit kraje
do rozvoje stolního tenisu u nás.
První schůzka RK v tomto období pak proběhla dne 5. 10. 2019.
Zúčastnili se jí za RK zástupci všech krajů, kromě Královéhradeckého, který se omluvil, z členů
VV Z.Špaček, N.Endal, P.Bohumský a J.Brothánek. Dále pak hosté Aleš Sviták za TMK, Petr
Nedoma za KVS a Miroslav Henžel za RIK. Program schůzky byl velmi široký (dotace,
projekty krajů, informace z komisí, nový STIS, metodický web, trenéři, rozhodčí, propagace
ST, ping-pong TV, participace na přípravě rozpočtu ČAST 2020, aj.), včetně několika
zajímavých nabídek pro potřeby KS (tiskárny, míčky, kalendáře, pomoc se školením trenérů,
aj.). Ze schůzky vzešlo řada podnětů a úkolů pro KS. Všichni zástupci krajů se shodli, že
schůzka byla velmi intenzivní a užitečná.
Druhá schůzka se měla uskutečnit tradičně před Konferencí v rámci její přípravy a možnosti
participace krajů. Sjednaný termín 23.3.2020 musel být z důvodů koronavirové epidemie
odvolán a schůzka byla zrušena.
V rámci této schůzky měla kromě jiného proběhnout informace o projektech KS pro rok 2020,
které byli podány ve velmi rozdílné kvalitě a seznámení s jednotnou šablonou na podávání
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projektů, která byla v rámci činnosti KS vypracována. Bude KS vysvětlena a distribuována
podle možností a vývoje epidemiologické situace.
Z hlediska další činnosti vidím možnost zlepšení fungování krajů důslednějším informování z
jednání VV a větším zapojení krajů – přinášet průběžné podněty a požadavky na VV. Jako
prostor pro další činnost RK vidím stejně jako v loňském roce ve sdílení úspěšných projektů
jednotlivých krajů, kdy toto může být jednak vzájemnou inspirací ke zlepšení činnosti. Jako
velmi podnětné a hodné následování jinými komisemi vidím iniciativu TMK a výše zmíněné
tematické setkání. Využitím podobného formátu schůzek se RK určitě bude zabývat.
Naplňování cílů dle statutu a priorit VV
Z hlediska posouzení úspěšnosti fungování RK je třeba připomenout její cíle vycházející ze
schváleného statutu a priorit VV, které by KSST měly pomáhat naplňovat. Jedná se o následujíc
body:
Cíle RK:
1) Hlavním cílem RK je zabývat se problémy široké členské základny ST, zejména v
oblasti výkonnostního sportu.
2) RK řeší specifické problémy v krajích a regionech s cílem zajistit výměnu zkušeností
mezi kraji a vytvářet podporu činnosti krajských svazů v jednotlivých oblastech jejich
působení (např. rozvoj členské základny, propagace stolního tenisu v krajích,
financování, rozvojové projekty, apod.)
3) RK spolupracuje s dalšími odbornými komisemi zřízenými svazem k zabezpečení
organizace jeho činnosti
4) RK slouží a napomáhá aktuálnímu přenosu a sdílení důležitých informací, zejména mezi
VV ČAST a kraji
5) RK vytváří prostor pro širší diskuze na aktuální témata stolního tenisu
Z priorit stanovených VV:
2) Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články v Asociaci, zejména vedení ČAST.
4) Rozšíření projektů vedených ke zvýšení členské základny mládeže a taktéž ke zvýšení
popularity stolního tenisu mezi mládeží.
5) Podpora trenérů mládeže – zlepšení podmínek pro jejich činnost včetně nového projektu
na jejich vzdělávání.
6) Silná podpora talentované mládeže.
7) Zlepšení podmínek pro talentované hráče v postjuniorském věku.
8) Rozšíření spolupráce s médii, zřízení mediální komise, a tím i vylepšení mediálního
obrazu českého stolního tenisu.
9) Rozšíření mezinárodní spolupráce, podpora vybraných hráčů v zahraničí za účelem
zlepšení tréninkových podmínek, získání mezinárodních úspěchů ve všech kategoriích.
10) Získání pořadatelství na významné mezinárodní akce.
Na základě uvedeného lze říci, že cíle RK jsou postupně více a více naplňovány.
Protože šíře členské základny je jednou ze základních rolí a priorit činnosti KS, vidím, jako
povzbudivé stálý růst členské základny, a to především u mládeže (meziročně o cca 4% tj. cca
300 dětí). Trochu alarmující je pokles dětí v nejmladších kategoriích (o cca 3% tj. o cca 30
dětí). Zde vidím jako důležitý nástroj zlepšení financování podpory mládeže ze strany VV a
jeho správné využití.

STRÁNKA 27 Z 30

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA RADY KRAJŮ PRO KONFERENCI ČAST 2020

Všechny kraje mají dnes funkční vedení, což dříve úplně neplatilo, i když určitě lze
práci jednotlivých svazů nadále zlepšovat. Rezervy jsou například v možnosti sdílení
pozitivních zkušeností a projektů jednotlivých KS.
V oblasti naplňování priorit stanovených VV začíná fungovat mnohem lépe
komunikace s VV a obě strany se dle mého názoru začínají vzájemně více chápat a respektovat
své role.
Obecně je velmi pozitivní stále širší zapojení krajů do činnosti RK oproti minulým
rokům (13 krajů), což potvrzuje již zmíněné výrazné zlepšení práce většiny KS.
Jako příležitost pro letošní rok vidím stejně jako v loňském roce větší spolupráci s VV, při
tvorbě a plnění rozpočtu KS, které významně napomáhá rozvoji činnosti mládeže, a to jak
kvantitativnímu, tak zejména kvalitativnímu. K tomu by měla napomoci i zmíněné sjednocení
formy podávání projektů.

Zpracoval: Jiří Veselka
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