
Zpráva o činnosti STK KSST Olomouc  

za uplynulou sezónu 2018/2019 

V uplynulé sezóně se stejně jako v předchozích letech komise STK podílela  

na pořádání dlouhodobých mistrovských soutěží, krajských přeborů jednotlivců a Českého 

poháru. Tak jako v předchozích letech byla komise tvořena Mgr. Jakubem Chalupou  

(T.J. Sokol Neředín), Jaroslavem Pazderou (TJ Sokol Buk) a předsedou Bc. Janem Benešem  

(TJ Sokol Ondratice).   

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc má v současné době 1686 členů, 1265 

evidovaných hráčů a z toho 311 mládežníků, což je po roce opět mírný nárůst. Z tohoto 

pohledu se jako kraj v rámci republiky řadíme mezi průměrné, z pohledu výkonnosti 

v celostátních soutěžích dospělých bohužel dál mezi podprůměrné. 

V dlouhodobých soutěžích se povedlo celou sezonu udržet standardy z minulých let. 

Spolupráce vedoucích při zpracovávání výsledků a zasílání dokumentů z utkání probíhala  

bez větších problémů. Bohužel se během sezony musely schválit dvě kontumace,  

a to v nejvyšší krajem vedené soutěži, divizi. V obou případech byla kontumace včetně 

finančních postihů schválena VV KSST.      

V ligových soutěžích byla letošní sezona bohužel sestupová. Družstvu KST Jeseník  

se nepodařilo udržet ve 2. lize mužů, stejně tak se družstvu KST Olomouc nepodařilo 

zachránit 2. ligu žen. Touto skutečností bohužel přijde krajský svaz o několik míst ve kvótách 

na MČR dospělých. Ve 3. lize mužů pak z posledního místa sestoupilo družstvo SK Přerov B.  

T.J. Sokol Neředín se po 9. místě se musel po ukončení dlouhodobé části zúčastnit kvalifikace 

o setrvání v soutěži, která proběhla v Praze ve dnech 3.-5.5.2019. V pětičlenné skupině 

družstvo Neředína obsadilo pěkné 3. místo a udrželi tak ligovou příslušnost pro další sezonu. 

Na základě tohoto výsledku byl vydán seznam postupů a sestupů, který je přílohou zprávy.  

Součástí krajských soutěží družstev je v neposlední řadě i pořádání nižšího stupně 

Českého poháru. V letošní sezóně se krajského kola zúčastnilo 26 družstev, což je nejvyšší 

počet účastníků krajského kola v rámci všech krajských svazů v ČR. Utkání se hrála 

vyřazovacím způsobem ve třech kolech. Následovalo FINAL FOUR, kde po roce opět v Brodku 

u Prostějova celou soutěž opanovalo družstvo TTC Mohelnice. Do celostátního kola  

se z druhého místa kvalifikovalo i družstvo TJ Sokol Němčice nad Hanou. 

Krajský přebor dospělých je v současnosti jediná kvalifikace pro MČR. Po druhé v řadě 

se stala dějištěm tohoto turnaje Postřelmovská sportovní hala. Vítězem se stal Martin Vlach  

z oddílu SK Přerov, který ve finále poradil Daniela Tomicu z KST Jeseník. Krajskou přebornicí 

se stala Jarmila Veiglová z TJ Olympia Bruntál. Soutěž mužů se dohrávala o jednotlivé 

umístění do 16. místa. Pro nízký zájem o účast na MČR v Teplicích byli nakonec  

jako náhradníci osloveni i hráči na 17.-24. místě.   



Poslední informaci bych chtěl poděkovat za rozhodnutí konference z minulého roku, 

kde se schválil příspěvek na turnaje dospělých pořádané na území našeho kraje. Věřím,  

že příspěvek alespoň částečně motivuje oddíly k jiným aktivitám, než jsou dlouhodobé 

soutěže. 

Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat svým kolegům z komise,  

všem organizačním pracovníkům, trenérům, rozhodčím, hráčům a fanouškům, kteří stolnímu 

tenisu na jakékoliv úrovni věnují volný čas a starají se o jeho fungování.  

 

Prostějov 10.5. 2019    Bc. Jan Beneš – předseda STK KSST Olomouc 

 


