
Zpráva o činnosti STK a KR KSST Olomouc  
za uplynulou sezonu 2021/2022 

 

V období sezony 2021/2022 komisi STK tvořila stejná sestava jako v letech minulých,  
a to Mgr. Jakub Chalupa, Bc. Jaroslav Pazdera a předseda Bc. Jan Beneš. Po předčasně 
ukončené a anulované sezoně bylo občas náročnější vrátit vše do starých kolejí, ale během 
podzimní části si všechno sedlo a sezona mohla bez vážnějších komplikací probíhat.  
Za to bych chtěl poděkovat hlavně oddílovým funkcionářům, pro které byl návrat ke stolům  
i k papírům po delší přestávce mnohdy obtížný. 

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc je tradičně tvořen z 6 regionů a ke dnešnímu dni 
(29. 6. 2022) registruje 1710 členů, 1459 evidovaných hráčů a z toho 284 mládežníků  
do 19 let. Ve srovnání s minulými sezonami jsou tato čísla srovnatelná a řadí náš kraj  
na 8. místo v republice z pohledu kvantity. Výsledkově jsme v rámci dlouhodobých soutěží 
spíše na nižších příčkách.  

Nejdůležitějším bodem činnosti komise STK je řízení dlouhodobých soutěží,  
které se po nucené covidové přestávce mohly opět rozehrát a dokončit v plném rozsahu. 
Nestandardním řešením postupů a sestupů napříč krajskými i ligovými soutěžemi byly 
v některých soutěžích navýšeny počty účastníků, což znamenalo prodloužení sezony  
o dvě hrací soboty.  

Pro příští sezonu budou počty srovnané na 12 družstev. V rámci rozpisu soutěží došlo 
k drobným změnám v případě sestupů a postupů, kde budou po ukončení dlouhodobé části 
probíhat barážová utkání o postupy, sestupy, či setrvání v soutěži. Cílem těchto 
nadstavbových zápasů je hlavně udržení motivace družstev ve snaze o postup do vyšší 
soutěžní třídy a možné zvýšení úrovně soutěží.  

Po dlouhých letech se v rámci KSST podařilo uspořádat dlouhodobou soutěž žen, 
divizi. Za počtu 4 účastníků se během podzimu a jara podařily odehrát 4 turnaje, na kterých 
mohly hlavně zkušenější hráčky předávat zkušenosti mladším generacím. Výsledkově z divize 
žen nejlépe vyšlo družstvo z oddílu SK Kolšov, které v následné kvalifikaci vybojovalo  
pro příští sezonu místo v II. lize žen.  

V dlouhodobých soutěžích mužů ovládlo divizi družstvo z Mohelnice, postup  
do III. ligy po nezájmu Mohelnice a Čechovic přechází do oddílu SK Přerov, kde postupující  
C družstvo nahradí v ligové soutěži sestupující Přerov B. Krajskou soutěž I. třídy vyhrál  
KST Město Albrechtice a z II. tříd postupují družstva z Kojetína a z Jeseníku. Postupy 
z regionálních svazů se bohužel nepodařilo naplnit z důvodu neaktivity dlouhodobých soutěží 
v rámci RSST Olomouc. Z toho důvodu byla v květnu vypsána dodatečná kvalifikace o KS2, 
které se mohla účastnit družstva z 2. míst v rámci ostatních regionů. Za účasti 3 družstev  
na neutrální herně v Lutíně se nakonec z dodatečného postupu radovalo mužstvo  
TJ Sokol Ondratice C. 



Důležité je vzpomenout si na zástupce kraje v rámci ligových soutěží. V rámci mužské  
II. a III. ligy z našeho kraje působila pouze družstva z Přerova. A družstvo ve II. lize  
po vydařené sezoně obsadilo pěkné 8. místo. Družstvo B ve III. lize obsadilo poslední  
13. místo.  SK Přerov byl úspěšný hlavně v rámci působení ve II. lize žen, kde se v posledním 
dvojutkání podařilo vybojovat 1. místo a právo postupu do I. ligy. Tímto za odvedené 
výsledky gratulujeme a přejeme hodně štěstí v příštím roce! 

Nedílnou součástí aktivit STK je pořádání krajského kola Českého poháru,  
který se v uplynulé sezoně uskutečnil hned dvakrát. Nejdříve se při začátku sezony rozehrál 
nepostupový ročník 2021, kterého se zúčastnilo 24 družstev. Během rozehraného 
turnajového pavouka sice bohužel nějaká družstva svá utkání vzdala, ale uspořádání  
této podzimní části určitě přispělo k zachování pěkné tradice posledních let.  Ve finálovém 
turnaji se z prvního místa radovalo družstvo SK Přerov B.      

Druhý, tentokrát postupový ročník pohárové soutěže byl rozlosován trochu 
netradičně až po ukončení dlouhodobých soutěží. Důvodem termínu bylo aktuální nasazení 
na základě dohrané sezony, protože poslední kompletně dokončená sezona byla už v roce 
2019. I tohoto ročníku se účastnilo 24 družstev (tentokrát bez omluv a kontumací). Vítězem 
finálového turnaje se stalo družstvo z Mohelnice a spolu s vítězstvím v divizi brali letos 
double. 

Podobně jako dva ročníky poháru se v rámci našeho kraje sehrály i krajské přebory 
jednotlivců. Podzimní nepostupové přebory se konaly 7. 11. 2021 v Moravském Berouně. 
V příjemném prostředí místní sportovní haly získali tituly Lenka Glücková a Lukáš Veigl. 
Jediné, co lze vytknout, je počet účastníků, který bohužel nepřekročil číslo 25. 

O necelé tři měsíce později se pak uspořádaly řádné přebory v Postřelmově,  
ze kterých byla možnost postupu na MČR do Kutné Hory. Za celkové účasti 52 hráčů a hráček 
se z prvenství radovali Lenka Glücková a Vojtěch Mynář.  

Důležitou informací, která by měla zaznít, je určitě změna metodiky tvorby krajského 
žebříčku. Ten by měl být od ukončení příští sezony vytvářen na základě dlouhodobých 
výsledků podle eSTeR a ne na základě úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích. Každá metodika 
tvorby žebříčku má své pro a proti, snad bude tato změna krokem dopředu.  

Za okomentování stojí i situace „komise“ rozhodčích. Agendu problematiky 
rozhodčích mám za úkol od posledních voleb do VV KSST. Úkoly jsou delegace  
na jednorázové akce dospělých, kontrola evidence rozhodčích v registru nebo školení nových 
rozhodčích a doškolení rozhodčích licence K. V rozpočtu máme na rozhodčí z minulosti 
schválenou částku 1.000,- Kč na každou novou licenci vyšší než C, na kterou se kdokoliv 
v rámci našeho kraje úspěšně vyškolí. V roce 2021 se podařilo dvěma rozhodčím navýšit 
licence na NU, A a B, jednomu pak na A a B. Letos se podařilo úspěšně dokončit pouze jedno 
B.  

 



V oblasti rozhodčích se jako kraj můžeme pyšnit vysokým počtem často obsazovaných 
rozhodčích na celorepublikových i mezinárodních akcích. V současnosti máme v rámci kraje  
8 rozhodčích s nejvyšší národní licencí NU, z toho 4 mezinárodní. Z pohledu četnosti v rámci 
republiky patříme k těm nadprůměrným. 

Vzhledem k povinnosti účasti rozhodčích na utkáních všech krajek řízených soutěží, 
bude před začátkem sezony uspořádáno několik školení a doškolení pro rozhodčí licence K. 
Informace o termínech a místech konání budou včas zaslány na vedoucí družstev. 

 

Závěrem rekapitulace uplynulé sezony bych chtěl poděkovat svým kolegům z VV KSST 
Olomouc, kolegům z komise STK a organizačním pracovníkům za spolupráci. Dále všem 
hráčům, trenérům, rozhodčím a dalším nadšencům, protože bez nich by tato práce nedávala 
žádný smysl. Všem přeji příjemnou dovolenou a plno sil do nadcházející sezony 2022/2023.  

 

Prostějov 29.6.2022   Bc. Jan Beneš – předseda STK KSST Olomouc 

  

           


