
Zpráva o činnosti STK KSST Olomouc za uplynulou sezónu 2017/2018 

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 minulý rok 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 1590 členů, 1301 hráčů  

a z toho 219 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 vstřebat změny posledních let (fotografování, 

zadávání výsledku včetně bodů v setech a dodržování podmínek soutěží daných soutěžním 

řádem). Spolupráce vedoucích při zpracovávání výsledků a zasílání fotografií a zápisů z utkání 

se už téměř automatizovala, problém se letos přihodil pouze v jednom případě, a to v prvním 

kole, kdy následkem informačního šumu družstva zapomněla vyfotit. Sazebník pokut  

je v tomto případě jasně daný. Druhým závažnějším prohřeškem bylo kontumované utkání 

posledního kola divize, kde hostující celek doplatil na neznalost SŘ a zadal více než polovinu 

zápasů v utkání w.o. ve prospěch soupeře. Mužstvo tak poškodilo samo sebe a kontumace  

(-4) body v tabulce je odsoudila k sestupu do nižší soutěžní třídy. Bohužel i v tomto případě 

by znamenalo odpuštění jedné straně ublížení ostatním.     

S odkazem na zveřejněnou tabulku postupů a sestupů se opět po roce podařilo 

zástupcům KSST Olomouc nesestoupit z ligových soutěží, čímž se znovu otevřela možnost  

pro dodatečné postupy a kvalifikace. Do divize získalo právo postupu družstvo Sportklubu 

Štarnov. V krajském přeboru se v nové sezoně představí družstvo TJ OP Prostějov,  

které v dodatečné kvalifikaci porazilo druhé družstvo KS2B TJ Sokol Dubicko.  

Dlouze diskutovaná kvalifikace o KS2 nebyla nakonec v uplynulé sezoně potřebná. 

RSST Olomouc soutěž neuspořádal a pro 5 zbývajících regionů tak zbylo 5 postupových míst. 

Důležitým tématem následující konference bude případné nové rozhodnutí o postupovém 

klíči do KS2 pro další sezonu.  

Dalším tématem, které bude na základě dotazů oddílů otevřeno na konferenci  

je počet zápasů v utkáních KS2. Jako jediná výkonnostní úroveň v dlouhodobých soutěžích 

v rámci KSST se KS2 hraje na plný počet 18 zápasů i za rozhodnutého stavu. V posledních 

dnech odešel na vedoucí mužstev dotaz ohledně této problematiky. Podle výsledků  

a vyjádření bude (ne)doporučena změna k hlasování pro konferenci. 

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

Českého poháru. V letošní sezóně se krajského kola zúčastnilo 25 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 SK Přerov B. Jediné, co by se dalo ohledně ČP 

vytknout, je nízká účast družstev z vyšších krajských soutěží (2x divize, 2x KP). 

Krajský přebor dospělých je v současnosti jediná kvalifikace pro MČR. I zde bylo letos 

nějaké to poprvé. Po letech tento turnaj přivítalo jiné město než Přerov a vyplatilo se! 

Postřelmovská sportovní hala nabídla pro tuto akci 12 hracích stolů ve velice důstojném 

prostředí. Vítězem se stal Adam Soukup SK Přerov, který nakonec za KSST Olomouc na MČR 

postoupit nemohl, protože před termínem nominace přestoupil do jiného kraje a jeho místo 

získali další v pořadí. Poprvé se taky dohrávala vyřazovací část o umístění do 16. místa. 

Důvodem je pořadí pro nominaci náhradníků se zájmem o start na MČR.  

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 29. 5. 2018    Bc. Jan Beneš – předseda STK KSST Olomouc 

 


