
 Zápis č. 3/2020 
ze schůze STK ČSTPS stolního tenisu 

Online, 8. 11. 2020 
 

Účastníci: Mgr. Jaromír Němec (JN), Ing. Radek Procházka (RP), PhDr. David Půlpán (DP) 
 

Program: 
1. Online schůzky 
2. Přerušení turnajů 
3. Reprezentace 
4. Plán rozvoje stolního tenisu ČSTPS 
5. Zdravotní klasifikace 
6. MČR jednotlivců 2020 
7. Liga bez bariér 
8. Žebříček 
9. Různé a ostatní 
10. Zdravotní klasifikace 10+ 
11. Příští schůzka 

 
 

  
1. Online schůzky 

● Používáme Teams, JN zjistí podrobnosti od Radky Kučírkové tak, aby nám tento nástroj standardně 
fungoval. 

2. Přerušení turnajů 
● Pořádání veškerých turnajů, případně dalších akcí je do odvolání přerušeno. Jakmile se situace změní, 

budeme informovat. 
3. Reprezentace 

● Kritéria pro reprezentaci (včetně vstupu a výstupu z reprezentace) – dopracuje DP do lednové schůzky, 
následně schválí STK a budou publikována 
o V STK panuje shoda, že vstup do reprezentace by měl být podmíněn kombinací několika výkonnostních 

kritérií (aktuální výkonnost, potenciál do budoucna, soutěž, kterou hráč nebo hráčka aktuálně hraje, ELO) 
● DP projedná kritéria s Radkou Kučírkovou, podrobně probereme na lednové schůzce STK 
● RP zjistí, jak probíhá nasazení začínajících hráčů do žebříčku ELO: 

o EloST pracuje s daty soutěží ČAST od sezóny 2011/2012. 
o Nový hráč vstupuje s Elo 1, má nastavené Elomax velmi vysoký a Elomin 1. 
o Tím jak novému hráči postupně přibývají zápasy, se rozpětí jeho Elomin a Elomax zmenšuje a on se postupně 

stává plnohodnotným soupeřem. A naopak, pokud hráč dlouho nehraje, rozpětí Elomin a Elomax se v čase 
zvětšuje. 

o Elo rozdíl koeficientů soupeřů určuje pravděpodobnost výsledku. Pokud výsledek odpovídá očekávání, tak 
se Elo hráčů nemění. V opačném případě se Elo mění tím více, čím dále byl výsledek od původního 
předpokladu. Například pokud je Elo rozdíl soupeřů 150, je předpoklad výhry hráče s vyšším Elo okolo 
90%, pokud skutečně vyhraje, stoupne mu koeficient jen nepatrně, pokud prohraje sníží se daleko 
výrazněji.  

o  Pokud skončí zápas překvapivým výsledkem, není již počet rozdělovaných Elo bodů omezen. Dochází tak 
například k rychlejšímu nastavení správných hodnot u nových hráčů v systému. Zároveň došlo ke snížení 
přidělování Elo bodů v případě, kdy se utkají vyrovnaní hráči, takže vývoj Elo není tolik rozkmitaný. 

o Systém Elo dává dobré výsledky v případě, kdy se hráči utkávají často mezi sebou navzájem, napříč 
oblastmi a kluby. Kdyby byly všechny zápasy odehrány v izolovaných skupinách nedávaly by hodnoty příliš 
smysl. Soutěže ČAST jsou naštěstí dostatečně provázány hráči, kteří nastupují ve více soutěžích najednou. 
Tímto způsobem vlastně hráči předávají svými výkony potřebné informace napříč všemi soutěžemi. 

o Světový žebříček: pro vstup na něj je třeba porazit dva hráče, kteří už na žebříčku jsou, z hodnocení 
poražených hráčů se počítá průměrná hodnota, která určuje umístění nového hráče na světovém žebříčku.  
 

4. Plán rozvoje stolního tenisu ČSTPS 
● Připravíme e-mailový dotazník, včetně otázky ohledně pořádání MČR 2022 společně s ST PARA. JN připraví 

strukturu, pošle připomínkám, následně rozešleme oddílům, finální termín na odpověď bude 15. prosince. 
5. Zdravotní klasifikace 

http://www.ping-pong.cz/


● DP domlouvá školení pro klasifikátory, zúčastnit by se měl Mgr. Petr Sedláček (jako technický klasifikátor) a 
jeden další člověk (jako medický klasifikátor - doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.). 

● Dlouhodobě bychom chtěli směřovat k provedení standardní mezinárodní klasifikace pro většinu hráčů a 
hráček 

6. MČR jednotlivců 2020 
● JN sleduje podrobnosti financování 
● MČR domluveno na 7. - 9. května 2021 ve Vlašimi 
● Zatím předběžně počítáme s 50 účastníky, ale budeme to moci zpřesnit, až bude jasno ve financování, 

prostředí není úplně bezbariérové (cca 10 schodů při vstupu do areálu, cca 6 schodů z herny na pokoj - několik 
pokojů je v tomto prostoru, další o patro výš), JN projedná přijatelnost s lidmi, kteří by s tím mohli mít 
problémy.  

● Podrobnsoti s pořadateli domlouvá Petr Homola.  
● V dlouhodobějším horizontu STK připadá přínosné jednat o spojeném MČR s ST PARA (logisticky jednodušší, 

propojování obou částí svazu apod.). DP zjistí od ST PARA, zda stále trvá jejich zájem o spojení MČR.  
7. Liga bez bariér 

● Petr Bureš nám nabídl, že se o Ligu nadále bude starat. STK mu tímto děkuje 
● V průběhu února 2021 bude zřejmé, jak to bude s financováním.  
● Rozhodnutí o ukončení Ligy bez bariér za rok 2020 

o Kvůli  nesehrání plánovaných kol (odehrálo se pouze jediné kolo), není možné z jednoho odehraného kola 
určit vítěze Ligy a další pořadí týmů. Z tohoto důvodu bude Liga bez Bariér pro rok 2020 anulována. 

8. Žebříček 
● RP pošle do 30. listopadu 

9. 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.  

● V rámci ostatních turnajů se nebudou do žebříčku započítávat utkání mezi hráčem 10+ a řádně 
klasifikovaným hráčem. Hráč 10+ tak nebude na žebříčku vůbec evidován. 

10. Různé a ostatní 
● Aktualizace kontaktů na oddíly na webu www.cstps.cz: JN dořeší s ČSTPS 
● Úložiště dat (zápisy STK, důležité dokumenty etc.): JN dořeší 
● Členové STK se shodli, že si budou orientačně evidovat časovou náročnost práce pro STK 
● Komunikace s oddíly 

o Apelujeme na vedoucí oddílu, aby informace šířili mezi svou členskou základnu 
●  

11. Příští jednání 
● Online, 21. prosince 2020, 19:00 
 

 
 

zápis schválili členové STK 26. 11. 2020 
zápis zpracoval  Jaromír Němec 

http://www.cstps.cz/

