
Zpráva o činnosti STK KSST Olomouc  

za uplynulou sezónu 2020/2021 

V období (ne)uplynulé sezony 2020/21 byla komise STK tvořena Mgr. Jakubem 

Chalupou (T.J. Sokol Olomouc-Neředín), Bc. Jaroslavem Pazderou (TJ Sokol Tovačov)  

a předsedou Bc. Janem Benešem (TJ Sokol Ondratice).  

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc měl ke 30.6.2021 1679 členů,  

1418 evidovaných hráčů a z toho 294 mládežníků, což je z pohledu členů po letech drobný 

úbytek, zřejmě i z důvodu současné situace. Z pohledu kvantity se jako kraj v rámci republiky 

řadíme lepší průměr, z pohledu výkonnosti v celostátních soutěžích dospělých bohužel dál 

mezi podprůměrné.  

V dlouhodobých soutěžích se podařilo odehrát pouze necelá 4 kola. Poté byla bohužel 

z důvodu vládních nařízení sezona pozastavena a následně definitivně ukončena. Startovné 

pro následující ročník bylo převedeno a pokuty anulovány, případně vráceny na oddíly. 

Sezona 2021/22 je připravena, družstva s právem startu a žebříček je ve stavu začátku 

anulovaného ročníku.   

Součástí krajských soutěží družstev je i pořádání nižšího stupně Českého poháru. 

V letošní sezóně se zatím nepodařilo tuto soutěž uskutečnit, ale na základě rozhodnutí  

VV KSST bude celý pohárový pavouk odehrán na podzim tohoto roku. Podle aktuálních 

epidemiologických podmínek bude určen formát závěrečných kol, případně závěrečného 

turnaje.   

Třetím stěžejním bodem činnost sportovně-technické komise jsou krajské přebory 

dospělých. Pro rok 2021 se je bohužel zatím nepodařilo uspořádat. Na základě rozhodnutí  

VV KSST bylo ujednáno, že pokud možnosti dovolí, turnaj se sehraje v posledním čtvrtletí 

tohoto roku. Nominace na zatím neproběhnuté MČR dospělých byla odsouhlasena už na jaře 

na základě výsledků KP 2020.   

V celkovém zhodnocení ročníku 2020/21 bohužel nedokážu najít mnoho pozitivních 

informací. Jako pozitivní se z pohledu dlouhodobých soutěží snažím vidět  

alespoň odpočinuté hráče i funkcionáře, kteří se těší na návrat ke stolům. Hlavně taky 

doufám, že třetí sezonu v řadě nenaruší žádný nouzový stav, vládní opatření a podobné 

patálie. 

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.  

 

Havířov 6.7. 2021    Bc. Jan Beneš – předseda STK KSST Olomouc 


