
 Zápis č. 1/2022
ze schůze STK Českého parasportu (ČPS)  stolního tenisu

online, 28. 3. 2022

Účastníci: Mgr. Jaromír Němec, Ing. Radek Procházka, PhDr. David Půlpán, host Tomáš Hlošek

1. Turnaje a Liga BB v roce 2022

Od Do Název akce Organizátor Místo konání Kontaktní

osoba

23. 4. 2022 24. 4.2022 Liga bez bariér SK Janské Lázně, ČPS Klučov a Hradec

Králové

Tomáš Hlošek

6. 5.2022 8. 5. 2022 Mistrovství ČR v PARA

stolním tenisu

SKV Ostrava Ostrava, Varenská

ul.

Aleš Adámek

10. 6. 2022 12. 6. 2022 Mezinárodní turnaj v

Janských Lázních (zatím

nepotvrzeno)

SK Janské Lázně Janské Lázně ?????

23.. 6. 2022 25. 6. 2022 Czech Open Ostrava TJ Ostrava Ostrava Jaromír Němec

srpen srpen Reprezentační

soustředění

ČAST Vrchlabí Jaromír Němec

24. 9. 2022 24. 9. 2022 Liga bez bariér SK Janské Lázně, ČPS Tomáš Hlošek

11.11.2022 13.11.2022 Mezinárodní turnaj v

Hradci Králové

TJ ZPS Čechie Hradec Králové Hradec Králové Jiří Morávek

2. Liga bez bariér 2021
● Hlavním organizátorem Ligy bez bariér 2022 je Tomáš Hlošek
● Liga BB proběhne ve třech hracích termínech: 23. dubna (Hradec Králové),  24. dubna (Klučov) a 24. září

(Hradec Králové), propozice a další podrobnosti zde

3. Reprezentace
● První turnaj s větší účastí bude Slovenia Para Open v Lašku 11. - 14. května za účasti většiny reprezentace.
● Minulý týden probíhal Egypt Para Open 2022, kterého se měli zúčastnit Vít Špalek a Miroslav Brožek (oba

zatím v režimu samoplátců), bohužel Vít Špalek měl pozitivní test na covid a svou účast musel na poslední
chvíli zrušit.

● Kalendář mezinárodních turnajů zde: https://www.ipttc.org/calendar/
● Kalendář mezinárodních akcí s naší účastí a akcí v ČR k nahlédnutí zde.

4. Dotační programy na podporu stolního tenisu TP
● Dotace pro TJ a SK je uzavřena, kluby momentálně čekají na peníze
● Dotace na podporu reprezentace: podali jsme žádost, výsledky snad v průběhu dubna
● Momentálně je vyhlášen program na podporu svazů ZPS (gestory), uzávěrka přihlášek 25. dubna

5. Plán rozvoje stolního tenisu ČPS - viz závěr zápisu
● Budeme průběžně aktualizovat a doplňovat aktuální kroky.

6. Zdravotní klasifikace
● Jarda zjistí od ITTF Para Table tennis, jestli a na kdy jsou plánovány semináře pro klasifikátory. Zúčastnit by se

měl Mgr. Petr Sedláček (jako technický klasifikátor) a jeden další člověk (jako medický klasifikátor).
● Máme novou zájemkyni o roli klasifikátorky, je v kontaktu s Petrem Sedláčkem a zjišťuje si potřebné informace.
● Dlouhodobě chceme směřovat k provedení standardní mezinárodní klasifikace pro většinu hráčů a hráček.

https://ceskyparasport.cz/stolni-tenis-tp/
https://www.ping-pong.cz/event/81
https://www.ping-pong.cz/event/81
https://www.ittf.com/tournament/5352/ITTF-Czech-Para-Open-2022/
https://ceskyparasport.cz/stolni-tenis-tp/
https://ceskyparasport.cz/stolni-tenis-tp/
https://www.ipttc.org/calendar/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JlGNzNt5VtojW_h2cw_rsNHIrO_LkoEV9OwAFVpvgJg/edit#gid=0


7. MČR 2022
● Společné MČR TT1-TT11 proběhne v Ostravě 6. - 8. května 2022, v hale na Varenské, ubytování v Porubě,

propozice by měly být zveřejněny do konce března na webu www.ping-pong.cz + budeme šířit po našich
kanálech. Pořadatelem je SKV Ostrava.

8. Různé a ostatní
●

Dlouhodobě platné informace
Zdravotní klasifikace 10+

● Hráči a hráčky klasifikovaní 10+ se nemohou zúčastnit MČR, Ligy bez bariér a oblastních přeborů.
● U ostatních turnajů záleží na rozhodnutí organizátorů. Nicméně, součet zdravotních klasifikací

jednotlivých členů družstva nesmí být vyšší než 28. Pro potřeby výpočtu se kategorie 10+ započítává
jako 10,5.

● Hráč 10+ tak nebude na žebříčku vůbec evidován.
Žebříček

● Žebříček 2021 zveřejněn na webu zde
Ostatní

● Členové STK si budou orientačně evidovat časovou náročnost práce pro STK
● Apelujeme na vedoucí oddílu, aby informace šířili mezi svou členskou základnu
● Pokud chcete dostávat zápisy, případně další informace z STK přímo, pošlete mail na

jaromir.nemec@ping-pong.cz,  na stejnou adresu můžete směřovat svoje dotazy, náměty, připomínky a
komentáře.

Příští jednání
● Online, 23. května 2022, 18:30, online

zápis zpracoval  Jaromír Němec

Příloha

Plán rozvoje stolního tenisu v rámci Českého parasportu

Plán vznikl na základě diskusí v rámci STK a z podnětů získaných od hráčů a hráček na podzim 2020.

Hlavní oblasti, na kterých hodláme pracovat:
1. Spravedlivější  klasifikace
2. Rozvoj reprezentace, nábor nových hráčů a hráček
3. Sbližování svazů (postižených i nepostižených) stolních tenistů
4. Zvýšení prestiže MČR
5. Společné MČR s ST PARA
6. Komunikace s členskou základnou

Cílového stavu v uvedených oblastech chceme dosáhnout ke konci června 2022

Oblast 1: Spravedlivější  klasifikace

Konkrétní podněty z dotazníku:
● Nepřipouštět k hraní lidi, co mají sporné zařazení.
● (správné tedy spravedlivé) zdravotní klasifikace hráčů

Cílový stav: Vyloučení kategorie 10+ z MČR, LBB a oblastních turnajů - pravidlo je aplikováno v plném rozsahu, okamžitě,

Zodpovídá: STK jako celek

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
● Na každém turnaji důsledně a bez výjimek aplikujeme toto pravidlo (MČR, oblastní turnaje a Liga BB)

http://www.ping-pong.cz
https://ceskyparasport.cz/wp-content/uploads/2022/03/Zebricek-open-2021.pdf
mailto:jaromir.nemec@ping-pong.cz


● Ostatní turnaje jsou podle rozhodnutí organizátorů.
● Klasifikátor Petr Sedláček a (pan Kemlink?) absolvuje mezinárodní klasifikační seminář
● vyhodnotíme po skončení prvního roku (případně po větších turnajích, v průběhu ligy).

Poznámky:
● STK na tématu průběžně pracuje

Oblast 2: Rozvoj reprezentace, nábor nových hráčů a hráček

Konkrétní podněty z dotazníku:
● pozvednout fungování stol.tenisu TP, především zapojení se reprezentace do svět.turnajů a tím i možných

hráčských účastí na ME nebo MS nebo POH, jako tomu bylo do r.2005
● Propagace a nábor nových hráčů
● Pokud možno, rozšířit členskou základnu.
● Na propagaci a nábor nových hráčů mezi mládeži. Zejména na sociálních sítích
● Určitě se zaměřit na mládež a dělat stolnětenisové kempy a pracovat s nimi

Cílový stav:
- Počet hráčů ve výkonnostních kategoriích A, B a C bude vyšší než v roce 2021 (počet hráčů v (aktuální stav

duben 2021 podle metodiky MŠMT: A - 0, B - 2, C - 1 ); podle kritérií reprezentace ČPS: 6)
- Většina reprezentantů se pravidelně (2x a více ročně) účastní mezinárodních turnajů

Zodpovídá: Jarda

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
● Proběhne FB kampaň s cílem získání nových hráčů a hráček a informovat o existenci para stolního tenisu.
● Návazně ideálně propojení s propagací mezi oddíly ČAST.
● Mohli bychom připravit půdu pro potenciální nové hráče pro jejich zapojení do oddílů nepostižených.
● Publikování výsledků MČR je publikováno také na ping-pong.cz.
● Kampaň na sociálních sítích proběhne
● Promyslet propagaci v rámci ČAST (po kampani)
● Dost souvisí s tím, jak bude nastavené gestorství od NSA
● Důležitou podmínkou je, abychom měli české klasifikátory (technického i medicínského)

Poznámky:
● v prosinci 2019 proběhla náborová akce v Praze, v létě 2020 proběhlo soustředění reprezentace otevřené novým

zájemcům.
● David se domlouvá s Radkou Kučírkovou o nějaké promo akci - medailonky, profily mladých sportovců*kyň na

webu, sociálních sítích. Pokud se někdo ozve, David by je propojil s konkrétním oddílem nepostižených.
● Na youtube IPC je představení para stolních tenistů, možná inspirace.
● Lidi se obvykle obrací na oddíly stolního tenisu v místě bydliště, v druhé fázi začnou hrát za zdravotně postižené.
● Propagace prostřednictvím ČAST a oslovení oddílů běžných soutěží
● FB skupina mezinárodního para stolního tenisu - inspirace, speciálně od Poláků. David zkusí zjistit podrobnosti.
● K propagaci a náboru nových lidí bychom se měli vracet pravidelně.

Oblast 3: Sbližování svazů (postižených i nepostižených) stolních tenistů

Konkrétní podněty z dotazníku:
● Sjednocení svazů sportovců s postižením se svazy nepostižených
● Asi bych si vzal příklad z polske para reprezentace a dělal bych to podobně nebo stejně, hlavně spojit všechny

české para pinpongisty a svazy a začít spolupracovat.

Cílový stav: Je ustavena funkční PARA sekce pod ČAST, tzn.:
● oficiálně ustavená společná komise ST ČPS, ČATHS, ST PARA, ČSMPS
● ideálně je určen konkrétní člověk (zaměstnaný ČAST) zodpovědný za fungování komise

Zodpovídá: Jarda

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
● Pokračují neformální pravidelné měsíční schůzky mezi ST sekcemi



● Existuje shoda v rámci neformální skupiny na vzniku PARA sekce v rámci ČAST (viz naplňování koncepce stolního
tenisu)

Update 2022:
● vznikla Komise PARA stolního tenisu v rámci ČAST, komise začala pracovat v únoru 2022

Poznámky:
● Poznámka: inspirace polskou cestou, jak řídit sport.
● Souvisí s nastavením gestorství jednotlivých sportů  - pokud by se gestorem stal ČAST, postup je předdomluvený

Oblast 4: Zvýšení prestiže MČR

Konkrétní podněty z dotazníku:
● MČR by měl být vrchol sezóny. U hráčů tak vnímáno není.

Cílový stav: v roce 2022 proběhne MČR společně společně s ST PARA

Zodpovídá: Jarda

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
● Vítěz zdravotní kategorie má právo se zúčastnit mezinárodního turnaje.
● Účast na MČR je povinná pro aktuální reprezentanty.

MČR probíhá na konci ST sezony, tj. duben-květen v relativně důstojném prostředí.
Např. finálové zápasy jsou prestižní a sledovanou záležitostí

● Zapracovat výše uvedené nápady do realizace MČR.

Poznámky:
● mohlo by pomoci umístění na MČR jako potenciální cesta do reprezentace + povinnost účasti pro reprezentanty.

Časování MČR na konec klasické sezony.
● Propagace výsledků MČR na webu ČAST.
● Mohlo by tomu pomoci spojené MČR s vozíčkáři, případně i dalšími.
● Po rozhodnutí o dotacích na letošní rok bude potřeba domlouvat podrobnosti s ST PARA
● David objevil novou multifunkční halu v Praze-Řepích

Oblast 5: Společné MČR s ST PARA - viz oblast 4

Konkrétní podněty z dotazníku:

● výhodou by měl být význam takovéto akce, navíc sponzoři více slyší na sponzorství pro PARA než pro stojící, tím i
snazší finanční zajištění uspořádání akce, také spojitost mezi hráči PARA a stojícími za poslední roky je minimální
a touto společnou akcí by se mohla podstatně zvýšit

● větší prestiž MČR a dalo by se na takovou akci vic získat finance.

Cílový stav: V roce 2022 se koná společné MČR s ST PARA



Zodpovídá: Jarda

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
●

Poznámky:
●

Oblast 6: Komunikace s členskou základnou

Konkrétní podněty z dotazníku:
● častěji oslovovat členskou základnu a spolupracovat

Cílový stav: funkční a pravidelně aktualizovaný web ČPS/naše sekce, pravidelně publikované výsledky turnajů a Ligy BB

Zodpovídá: Jarda

Konkrétní kroky/úkoly/výsledky:
● poslat výsledky v anonymizované podobě - plus graf + možnost zařazení do adresáře -- teď + avízo na konkrétní

opatření v únoru
● Jarda nasdílí adresář ST kontaktů na google drive
● zjistit návštěvnost webu českyparasport.cz
● při komunikaci s oddíly pravidelně odkazovat na webové stránky

Poznámky:
●


