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I. Zpráva předsedy MSSST o činnosti VV za sezonu 2021 - 2022  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, delegáti řádné konference, sportovní přátelé,  

 

uplynul více než rok a já opět podávám jménem Výkonného výboru Moravskoslezského 

svazu stolního tenisu zprávu o činnosti za uplynulou sezonu, tentokrát za sezonu 2021 – 2022. 

Zprávu předsedy VV MSSST, stejně tak jako zprávy STK, KM, TMK a KR, vám 

předkládáme v předstihu, abyste se s nimi mohli seznámit. Samozřejmě budu rád, když mi bude 

umožněno některé body k této zprávě vysvětlit a doplnit přímo na řádné Konferenci MSSST. 

 

Jako každý rok jsme poskytli delegátům Konference MSSST podrobné zprávy o 

činnosti jednotlivých odborných komisí, které zpracovali jejich předsedové. 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 našem kraji a co v naší Asociaci, jste 

se každodenně mohli dozvídat na našich webových stránkách www.mssst.cz , v INFU ředitele 

soutěží, či při různých poradách nebo také prostřednictvím e-mailové korespondence. 

Považujte tedy tuto moji zprávu jako krátké shrnutí těch nejdůležitějších událostí, které se udály 

za uplynulou sezonu. 

 

V roce 2021 nás i nadále sužovala pandemie nemoci COVID-19. Stále to pro nás 

znamenalo zásahy nejen do našich osobních životů, ale i těch profesních a sportovních. Všichni 

jsme byli rádi, když se postupně vládní opatření v ČR začala rozvolňovat, a mohli jsme se vrátit 

ke sportovním aktivitám. 

 

 

 

VV MSSST: 
 

Výkonný výbor Moravskoslezského svazu stolního tenisu byl zvolen na řádné 

Konferenci 5. června 2021. Dle stanov MSSST se zvolil předseda Výkonného výboru a jeho 

tým. Ten pracuje v malé obměně již ve čtvrtém volebním období v tomto složení: 

 

Předseda VV:    Olbricht Jiří 

 

Místopředseda VV   

a předseda STK   Henžel Miroslav 

Předseda KM:   Bednář Otakar 

Předseda KR a TMK:  Synek Petr 

Hospodář:    Vařák Luděk 

 
Jednotliví předsedové komisí jsou zodpovědní za bezproblémový chod dané komise.  

 

Výkonný výbor Moravskoslezského svazu stolního tenisu je dle Stanov MSSST kolektivním 

statutárním orgánem, volený Konferencí MSSST. Mezi jednotlivými Konferencemi je orgánem 

s kompetencemi pro řízení činnosti MSSST v plném rozsahu v souladu se Stanovami MSSST. 

 

 

http://www.mssst.cz/
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Počet zasedání v sezoně  2021 - 2022:     8 zasedání  

 
Výkonný výbor MSSST se scházel v poměrně pravidelných intervalech. Jak je vidět, je 

to více jak 1x za 2 měsíce. Výkonný výbor používal mezi jednotlivými zasedáními také 

rozhodování „per rollam“, tedy korespondenční hlasování.  

 

Priority Výkonného výboru:  
 

Na řádné volební Konferenci MSSST 2021, si Výkonný výbor vytýčil několik 

základních priorit, a tak mi dovolte, abych v krátkosti zhodnotil jejich prozatímní plnění. 

 

1) Restart dlouhodobých soutěží řízených MSSST po vzniklé pauze 

způsobené pandemii COVID – 19. 
 

Jak jsem již uvedl v roce 2021 se situace, s vládními opatřeními v ČR začala rozvolňovat, a 

tak jsme se mohli vrátit od sezony 2021-2022 k normálnímu průběhu dlouhodobých soutěží. 

 

2) Restart jednorázových soutěží ( KPj, ČP, KBTM) po vzniklé pauze 

způsobené pandemii COVID – 19. 
 

Tak jako se nám povedly rozehrát dlouhodobé soutěže, zvládli jsme také odehrát KP 

mládeže a dospělých, 8 x KBTM a odehráli jsme I. stupeň ČP.  

 

3) dlouhodobé soutěže vézt k atraktivitě, objektivnosti a spravedlnosti 
 

V sezoně 2021 – 2022 bylo uděleno 9 pokut, většinou za nedostavení se k utkání nebo za 

neúplně vyplněný on-line zápis 

 

4) Udržení stávající dobré ekonomické situace MSSST. Zajištění dostatečné  

     finanční rezervy pro následná období. 
      
     Hospodaření MSSST je podrobně zpracováváno ve zprávě mého kolegy z Výkonného 

výboru pana Luďka Vařáka. Nicméně se nám daří pozvolna navyšovat rozpočet MSSST, 

hlavně z dotací poskytovaných ČAST a ČUS KO MSK. Tyto získané finance stejnoměrně 

rozdělujeme na oddíly, které pro nás zajišťují pořádání KBTM a KP jednotlivců mládeže.   

 

V roce 2021, byla dotace ve výši:     150 000,- Kč  

V roce 2022, bude dotace ve výši:     170 000,- Kč  
 

Od roku 2018 vypisuje Výkonný výbor MSSST dotační program „ Organizace sportu 

mládeže v MSSST“, které jsou hrazeny z rozpočtu MSSST. 

 

V roce 2021 rozhodl VV MSSST o vrácení finanční částky oddílům ve výši 

zaplacených evidenčních poplatků    193 200,- Kč 
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5) soutěže mládeže nadále udržovat na nastavené vysoké úrovni 
 

Hlavně zásluhou předsedy KM pana Oty Bednáře, jsou naše KBTN na vysoké sportovní 

úrovni. Výstupy z těchto turnajů nám pomáhají k nominacím na M ČR mládeže jednotlivců 

a družstev nebo k nominacím na KP jednotlivců. Již několik let, se nejlepší hráči účastní 

také turnajů BTM ČAST, kde se umísťují na předních pozicích. Také nejlepší hráči 

Moravskoslezského svazu stolního tenisu se zúčastňují MČR mládeže, kde se také umísťují 

na předních pozicích.  

 

 

Závěrečné poděkování  
Na závěr bych chtěl jako tradičně poděkovat svým kolegům z výkonného výboru, členům 

jednotlivých odborných komisí, trenérům a rozhodčím, vedení okresního, městského i 

regionálních svazů a dalším, většinou dobrovolným členům, kteří věnují svůj volný čas a 

pomáhají našemu sportu. 

 

Ve Vratimově  15.6.2022                      Olbricht Jiří, předseda MSSST  
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II. Zpráva předsedy sportovně technické komise 
 

 

SLOŽENÍ STK 

Předseda: Miroslav HENŽEL 

Členové: Juraj SPEVÁK, Libor PŘEČEK 

 

1. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

Do sezóny 2021/22 se nevstupovalo jednoduše. Nikdo nevěděl, co bude, zda se vůbec 

soutěže rozehrají, a když ano, tak jestli se dohrají. Vydávána vládní opatření před 

zahájením soutěží nebo během podzimní, ale částečně i jarní části znepříjemňoval nejen 

sportovní, ale i osobní život, Vlivem pokračující pandemie měly oddíly problémy se 

zajištěním optimálních sestav a na klidu jim nepřidaly ani známé počty sestupujících 

družstev z jednotlivých soutěží. Pro některé družstva to mohlo být až demotivační.   

V sezóně 2021/22 byly v soutěžích MSSST zavedeny dvě novinky. První novinkou bylo 

vytvoření funkce ředitele soutěží a druhou, zavedení povinného zadávání online 

výsledků v Divizi mužů. Z hlediska předsedy STK se obě novinky osvědčily.  

Ředitel soutěží se své funkce ujal s přehledem a taky s pochopením vůči oddílům 

v nelehké sezóně. Svá rozhodnutí k obtížným záležitostem bral s nadhledem a snažil se 

je vyřešit ke spokojenosti všech a zároveň dbal na dodržování pravidel, a to u všech 

stejně bez rozdílů. Informace ŘS byly rozesílány elektronicky. V průběhu sezóny bylo 

vydáno 15 Informací ŘS a další informace byly řešeny operativně samostatnými e-

maily.  

S povinnými online zápisy v Divizi mužů si všechny oddíly poradily bez větších 

problémů, čímž se dá předpokládat, že i v nadcházející sezóně, kdy budou online zápisy 

povinné i pro další soutěže, nebude se zadáváním větší problém. 

Rozlosování soutěží bylo provedeno ŘS a z 95 % bylo vyhověno všem požadavků. 

Všechny soutěže byly dohrány v řádných termínech. Jen některá utkání byla z důvodu 

pandemie odložená.   

Přeborník Moravskoslezského svazu stolního tenisu pro rok 2022 a tím vítězem 

Divize mužů je družstvo TTC Siko Orlová B v sestavě Pavel Wawrosz, Tomek 

Pisarczyk, David Sargánek, Milan Bezdíček. Družstvo má v sezóně 2022/23 právo 

účast ve 3. lize mužů. 

Vítězem krajské soutěže I. třídy je družstvo SK Stolní tenis Pstruží v sestavě: Roman 

Opřálka, Zdeněk Babinec, Josef Zajíc a Valdemar Neubauer. Družstvo má v sezóně 

2022/23 právo účasti v Divizi mužů.  

Vítězem krajské soutěže II. třídy skupiny A je družstvo TJ Spartak Bílovec 

v sestavě: Milan Langer, Lubomír Kletenský, Martin Bosák, Tomáš Langer. 

Vítězem krajské soutěže II. třídy skupiny B je družstvo TTC Siko Orlová C 

v sestavě: Ladislav Sikora, Radek Sikora, Josef Cabák, Tomáš Branný. 

Vítězná družstva krajských soutěží II. třídy mají v sezóně 2022/23 právo účasti v KSI. 

 

2. ČESKÝ POHÁR 

V podzimní části sezóny 2021/22 se hrál II. stupeň Českého poháru, který řídí STK 

ČAST. Moravskoslezský kraj měl ve II. stupni jen jedno zástupce, a to SK-Svinov, který 
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skončil mezi 16 družstvy v celé ČR. Jedním z důvodů malého počtu družstev ve 

II.stupni, byla skutečnost, že v době pandemie se Český pohár v MSSST neuskutečnil. 

Pro sezónu 2021/22 se do I. stupně Českého poháru přihlásilo 10 družstev z 8 oddílů. 

Z důvodů menšího počtu družstev se I. stupeň ČP hrál až po skončení dlouhodobých 

soutěží. V závislosti na Rámcovém rozpisu ČP a počtu přihlášených družstev v I.stupni, 

se do II.stupně mohou přihlásit 3 družstva z MSSST. 

 Účastníci I.stupně Českého poháru MSSST: 

Skupina A:  TJ Frenštát pod Radhoštěm, TJ TTC Vendryně, TJ Slavoj Český Těšín B, 

TJ Spartak Bílovec A, TJ Sokol Horní Lhota 

Skupina B: TJ Sokol Brušperk, TJ Slavoj Český Těšín A, KST Darkovice, TJ Sokol 

Děhylov, TJ Sparta Bílovec B. 

Právo startu ve II. stupni mají: TJ Sokol Horní Lhota, TJ Sokol Brušperk a  

       TJ  Slavoj Český Těšín 

V Českém poháru byla jedna kontumace, a to z důvodu, že nedošlo k dohodě 

družstev ohledně změny termínu. Po vydání rozlosování, není změna termínu možná, 

pokud se na změně vzájemně nedohodnou družstva. 

3. PŘEVODY SOUTĚŽÍ 

Na základě rozhodnutí VV MSSST měly všechny kluby možnost své soutěže převést 

na jiné oddíly, a to i v případě, že v dané soutěži byly na základě administrativního 

postupu. K termínu uzávěrky přihlášek pro sezónu 2021/22 bylo podáno celkem 5 

žádosti o převod místa v soutěžní třídě. Všechny žádosti byly schváleny. 

4. PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ, STŘÍDAVÉ STRATY 

V oblasti přestupů bylo v rámci Moravskoslezského kraje schváleno celkem 24 

přestupů 

Přestupy Přestup 

s návratem 

Střídavý start Hostování 

mládeže 

Hostování žen 

8 3 12 1 0 

 

5. ŘEŠENÍ V RÁMCI STK 

V sezóně 2021/22 STK neřešila žádné připomínky, námitky nebo jiné podněty. Vše 

bylo řešeno ředitelem soutěží MSSST operativně. 

 

6. KRAJSKÉ PŘEBORY 

Krajským přeborům, které se konaly 22.1.2022 v NTC Havířov, předcházela ve stejný 

den kvalifikace pro MČR 2022. Kvalifikace o účast na MČR se zúčastnilo celkem 35 

hráčů ze všech 5 okresů. Bohužel žádná žena. MSSST měl pro MČR kvótu 8 mužů a 2 

ženy. 

Na základě výsledků kvalifikace byly na MČR 2022 do Kutné Hory nominováni: 

Michal Moravec – KST Darkovice, Adam Vitásek – KST Slezan Opava, Jiří Řežáb a 

Marek Záškodný – SK Svinov, Daniel Košťál, Michal Macurák a Bořek Otáhal – SKST 

Havířov, Jonáš Rak – TJ Ostrava KST. Krajských přeborů se zúčastnilo celkem 17 

hráčů. Přeborníkem Moravskoslezského kraje pro rok 2022 je |Petr David z SKST 

Havířov. 
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7. MISTROVSTVÍ ČR 2022  

Mistrovství ČR 2022 se konalo v Kutné Hoře ve dnech 25.-27.března 2022. 

Moravskoslezský kraj měl na MČR celkem 33 hráčů (21 mužů a 12 žen). V hlavní 

soutěži 11 mužů a 6 žen.  

UMÍSTĚNÍ HRÁČŮ Z MSSST 

3.místo  Klára Hrabicová – SKST Havířov 

 5.-8.místo  Šimon Bělík a Petr David – SKST Havířov 

Kristýna Mikulcová – MH ST Ostrava, Tamara Tomanová – TJ 

Ostrava KST, Kristýna Štefcová – SKST Havířov 

 9.- 16. místo  Jakub Kleprlík – TTC Ostrava 2016, Adam Štalzer – TJ Ostrava 

KST, Jan Valenta – SKST Havířov, Gabriela Štepánová – SKST 

Havířov, Jana Vašendová – MH ST Ostrava 

17. – 32. místo Tomáš Martinko, Radim Morávek, Vít Kadlec, Patrik Klos – TJ 

Ostrava KST 

 33. – 48. místo Daniel Košťál a Aleš Rusnák – SKST Havířov  

 

ČTYŘHRA MUŽI: 

MISTŘI ČR   Šimon Bělík, Tomáš Martinko – SKST Havířov, TJ Ostrava KST  

 

ČTYŘHRA ŽENY: 

MISTŘI ČR Tamara Tomanová, Markéta Ševčíková – TJ Ostrava KST, SKST 

Hodonín 

2.místo  Kristýna Štefcová, Gabriela Štěpánová – SKST Havířov 

 

SMÍŠENÁ ČTYŘHRA: 

MISTŘI ČR  Petr David, Kristýna Štefcová – SKST Havířov 

 2.místo  Jan Valenta, Zdena Blašková – SKST Havířov, SK Dobré 

3.místo Radim Morávek, Jana Vašendová – TJ Ostrava KST, MH ST 

Ostrava 

 

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MSSST (15.6.2022) 

 

9. KONFERENCE ČAST 

Na Konferenci ČAST 2022 nebyly přijaty žádné změny Soutěžního řádu. Proběhly 

volby do Arbitrážní komise, jedním z členů AK je Jiří Olbricht. 

Závěrem jen přání, aby se soutěže v sezóně 2022/2023 odehrály v regulérním prostředí 

bez vnějších vlivů. Všem přeji hlavně pevné zdraví a chuť sportovat i po roční absenci 

sportovních aktivit. 

 

V Ostravě dne 15.6.2022 

Miroslav Henžel – předseda STK MSSST 
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III. Zpráva předsedy komise mládeže 
 

Sezóna 2021/2022 přinesla návrat do normálního stavu. Přinesla také změny ve 

struktuře členění mládeže do věkových kategorií.  Místo dosavadního členění na nejmladší, 

mladší starší žactvo a dorost, vznikly nové kategorie U11, U13, U15, U17, U19 a U21. Nové 

věkové kategorie přinesly zejména stejné délky. 

 

V sezóně se nám podařilo uspořádat všechny plánované akce. Jako v minulosti to bylo 

zejména 8 KBTM. Čtyři na podzim a čtyři na jaře. Pět KBTM, 1., 3., 4., 5. a 6. KBTM 

v Havířově, dva KBTM, 2. a 7. KBTM v Bílovci a jeden, 8. KBTM v Petrovicích. Účast oproti 

minulým sezónám byla o poznání menší, byla v průměru 85 hráčů na turnaj, oproti sezóně 

2019/2020 kdy to bylo 118 hráčů na jeden turnaj. Dá se předpokládat, že byla způsobena 

předchozí epidemií. 

 

Turnajům KBTM předcházely čtyři „Letní turnaje mládeže“, které se uskutečnili 

v letních měsících, o prázdninách a byly zaměřeny na „restart“ soutěží mládeže. Turnajů se 

zúčastnilo v průměru 25 hráčů. 

Jarní část sezóny, po čtyřech KBTM, byla ve znamení krajských přeborů mládeže. Díky 

změnám ve věkových kategoriích jich bylo více. KP kategorie U15 a U17 se uskutečnily ve 

Frenštátu pod Radhoštěm a KP kategorií U19, U11 a U13 se uskutečnily v Havířově. Oproti 

minulým sezónám k navýšení počtu účastníků a změně způsobu nominace. Mimo okresních 

přeborníků a nejlepších hráčů KBTM byli na KP nominovaní také nejlepší hráči podle 

Průběžného bodového pořadí mládeže MSSST. To, zejména vy vyšších věkových kategoriích 

mělo umožnit zúčastnit se KP i našim nejlepším hráčům, kteří již nahrají naše KBTM a okresní 

přebory. Částečně se to podařilo, ale příště, doufejme, že to bude ještě lepší. 

KM také připravila pro schválení VV nominace na všechny MČR mládeže.  

 

KM zveřejňuje veškeré výsledky a informace na www stránkách MSSST, www.mssst.cz. 

KM děkuje všem okresním svazům za poskytování informací, výsledků z jednotlivých okresů. 

 

 

V Karviné 15.6.2022 

 Bednář Otakar, předseda KM MSSST    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mssst.cz/
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IV. Zpráva předsedy trenérsko-metodické komise a komise rozhodčích 

 
TMK zajišťuje hlavně pořádání školení a seminářů trenérů stolního tenisu licence „C“ 

v MSSST. V roce 2022, se uskutečnilo školení a seminář trenérů licence „C“, v herně TJ Sokol 

Děhylov, pod vedením Petra Synka a lektorů Aleše Svitáka a Miroslava Henžela. Po teoretické 

výuce a praktické části následovaly zkušební testy, po kterých z 11 zájemců získalo 10 licenci 

trenéra „C“. Zároveň proběhl seminář trenérů licence „C“, kterého se zúčastnilo 27 trenérů. 

 

 

Aktuální stav trenérů v MSSST:  
Licence „A“ – 12 

Licence „B“ -  26 

Licence „C“ -  119 

 

 

KR zajišťuje rozhodčí na jednorázové akce MSSST typu KP mládeže a dospělých. KR 

nezajišťuje školení a semináře rozhodčích licence „C“, jelikož toto probíhá online formou 

prostřednictvím KR ČAST. 

 

 

Aktuální stav rozhodčích v MSSST: 

Licence „M“ -  5 

Licence „NU“ -  9 

Licence „NR“ -  5 

Licence „A“ -  15 

Licence „B“ -  43 

Licence „C“ -  151 

 

 

Přehled trenérů a rozhodčích k 07.06.2022 – po jednotlivých svazech: 

Svaz 
TRENÉŘI ROZHODČÍ Celkem 

trenérů 
Celkem 

rozhodčích A B C D M NU NR A B C K 

OSST Frýdek-Místek 2 6 27 0 3 5 2 5 13 30 0 35 30 

RSST Karviná 6 4 9 0 1 2 2 2 6 36 0 19 36 

RSST Nový Jičín  0 2 31 0 0 0 0 0 5 18 0 33 18 

RSST Opava 0 3 28 36 0 0 0 0 6 28 0 67 28 

MěSST Ostrava 4 11 24 1 1 2 1 8 13 39 0 40 39 

Moravskoslezský SST 12 26 119 37 5 9 5 15 43 151 0 194 151 

 

 

 

 

V Děhylově  15.6.2022         

Petr Synek, předseda TMK a KR MSSST  

https://registr.ping-pong.cz/htm/souhrntr/?svaz=420802&zpet=420105
https://registr.ping-pong.cz/htm/souhrntr/?svaz=420803&zpet=420105
https://registr.ping-pong.cz/htm/souhrntr/?svaz=420804&zpet=420105
https://registr.ping-pong.cz/htm/souhrntr/?svaz=420806&zpet=420105
https://registr.ping-pong.cz/htm/souhrntr/?svaz=420807&zpet=420105

