Český stolní tenis (historie a současnost v kostce)
STOLNÍ TENIS - Historicky jedno z nejúspěšnějších sportovních odvětví v České republice – 29
zlatých medailí z mistrovství světa (všechny z období Československa), 10 zlatých medailí
z mistrovství Evropy (9 z období Československa, 1 z období samostatné České republiky – ME
v mixu 2013: Antonín Gavlas – Renáta Štrbíková).
Poslední „česká“ medaile – ME 2013 – bronzová ze soutěže družstev žen.
Začátek organizovaného stolního tenisu v Čechách a na Moravě. Na 18. března 1925 byla
svolána do Bubenče ustavující Valná hromada Ústředního výboru ping-pongového v Praze
(ÚVPP). Ve vile Zátorka majitele a velkého propagátora stolního tenisu Miloše Bondyho se tak
sešli zástupci devíti klubů a založili první sdružení stolních tenistů v českých zemích. Předsedou
byl zvolen M. Bondy, I. místopředsedou dr. Hellmich a II. místopředsedou N. Šimáně,
pokladníkem Z. Heydušek, jednatelem a zapisovatelem A. B. Taussig a členy akademický malíř
Spáčil a slečna Svobodová, pozdější Heyduškova manželka. Od této chvíle nás dělil již jen
krůček k ustavení celostátní Československé tabletennisové associace (ČsTTA), což se stalo 7.
listopadu 1926 na druhé Valné hromadě ÚVPP. U zrodu asociace stálo 14 českých a
německých klubů a odborů. Do čela byl zvolen patnáctičlenný výbor a jeho předsedou se stal
Ing. Ota Papež. Taková byly začátky organizovaného stolního tenisu v Čechách a na Moravě…
Největší postava čs. historie: legendární Bohumil Váňa, třináctinásobný mistr světa, patří
vůbec k nejúspěšnějším stolním tenistům světové historie. V počtu získaných medailí je druhý
za Maďarem Victorem Barnou, který získal 40 medailí, Váňa 30 (!). Další Češi: Ivan Andreadis
(27 medailí z MS), Marie Kettnerová (23 medailí), Ladislav Štípek (19), Vlasta Depetrisová (14),
Věra Votrubcová (12) atd…
Druhou velice významnou skupinu bývalých vynikajících čs. reprezentantů tvoří např. Ilona
Voštová-Uhlíková (mimo jiné mistryně Evropy 1968 ve dvouhře, 1980 v mixu), Milan Orlowski
(mistr Evropy 1974 ve dvouhře, 1980 v mixu, vicemistr světa 1985 ve čtyřhře), Jindřich Panský
(mistr Evropy 1976 v mixu, vicemistr světa 1985 ve čtyřhře a smíšené čtyřhře), Marie Hrachová
(mistryně Evropy v mixu 1976, vicemistryně světa 1985 v mixu), Josef Dvořáček (vicemistr
Evropy ve dvouhře 1970) a celá řada dalších.
Síň slávy ITTF – V Síni slávy Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) je hned pět
vynikajících českých reprezentantů - Bohumil Váňa (rok uvedení do Síně slávy ITTF: 1993),
Marie Kettnerová (1993), Věra Votrubcová (1993), Ivan Andreadis (1995) a Ladislav Štípek
(1995).
Síň slávy českého stolního tenisu – Slavnostní otevření Síně slávy českého stolního tenisu
proběhlo v sobotu 3. srpna v Havlíčkově Brodě. Zakládajícími členy Síně slávy jsou bývalí
vynikající čs. reprezentanti – Milan Orlowski, Jindřich Panský, Ilona Voštová-Motlíková a
nejúspěšnější hráč samostatné České republiky Petr Korbel. V současné době je v ní čtrnáct
velkých osobností čs. stolního tenisu: Milan Orlowski, Jindřich Panský, Ilona Voštová-Motlíková,
Petr Korbel, Marie Hrachová, Josef Dvořáček, Vladimír Miko, Jaroslav Staněk, Jitka NyklováKarlíková a in memoriam Bohumil Váňa, Marie Kettnerová, Ivan Andreadis, Stanislav Kolář a
Ludvík Vyhnanovský. Další rozšíření Síně slávy proběhne u příležitosti oslav 90. výročí čs.
stolního tenisu, kdy budou mezi legendy uvedeni: Marta Lužová-Hejmová, Eva PokornáKroupová, Eliška Krejčová-Fürstová, Libuše Uhrová-Grafková a in memoriam: Ladislav Štípek,
Vlasta Vlková-Depetrisová, Věra Jakešová-Votrubcová, Václav Tereba.

Československo, potažmo Česká republika jako úspěšný pořadatel významných světových a
evropských soutěží ve stolním tenisu. Na území našeho státu se uskutečnily tři světové
šampionáty (1932, 1936 a 1963). Hned ten první v roce 1932 byl přidělen Praze - hlavně
zásluhou našeho zástupce v ITTF Z. Heyduška. Hrálo se v Národním domě na Smíchově od
25. ledna do 1. února 1932. Turnaj byl historickým mezníkem pro československý stolní tenis,
protože družstvo mužů na něm vybojovalo první zlatou medaili. Tým ve složení Stanislav Kolář,
Jindřich Lauterbach, Karel Svoboda, Antonín Maleček, Bedřich Nikodém a Michael Grobauer
triumfoval nad do té doby neporazitelnými Maďary. V individuálních soutěžích jsme získali další
čtyři cenné kovy: stříbro Šmídová - Braunová, bronz Šmídová, Pavlásková - Zdobnická a Jílek Šmídová. Kromě světových šampionátů hostilo Československo a později Česká republika řadu
dalších významných evropských soutěží. Praha byla v letech 1976 a 1986 dějištěm mistrovství
Evropy, potřetí se o evropské tituly bojovalo již v rámci samostatné České republiky v roce 2010
v Ostravě. Kromě toho se na českém “území“ šestkrát odehrálo juniorské mistrovství Evropy
(třikrát se MEJ hrálo v Praze 1965, 2005, 2009, dvakrát ve Frýdlu-Místku 1996, 1999 a jednou
v Ostravě 2013).
Anketa Stolní tenista desetiletí. Mimořádnou anketu, která mapovala období v historii
samostatné České republiky (2003 až 2013) vyhrál Petr Korbel, který je zároveň
nekorunovaným králem českého stolního tenisu od vzniku samostatné České republiky.
Anketa Stolní tenista České republiky. Anketa byla obnovena v roce 2013 a poslední dva
ročníky (2013 i 2014) vyhrála v hlavní kategorii Iveta Vacenovská
Současná česká reprezentace. Širší reprezentační kádry - muži: Dmitrij PROKOPCOV,
Tomáš KONEČNÝ, Lubomír JANČAŘÍK, Pavel ŠIRUČEK, David REITŠPIES. Ženy: Iveta
VACENOVSKÁ, Hana MATELOVÁ, Kateřina PĚNKAVOVÁ, Renáta ŠTRBÍKOVÁ.
Český stolní tenis má od května 2015 v první stovce světového žebříčku pětinásobné
zastoupení. Nejlepší z českých reprezentantů, Iveta Vacenovská, je po světovém šampionátu v
Su-čou 56. hráčkou světa. Další čeští reprezentanti: Dmitrij Prokopcov (83.), Renáta Štrbíková
(88.), Hana Matelová (94.) a Tomáš Konečný (98.)
Stolní tenis nejrozšířenějším sportem na světě! Na Kongresu ITTF při MS 2015 v čínském
Su-čou dva africké státy – Svatý Tomáš & Princův ostrov a Jižní Súdán rozšířily “rodinu“ zemí,
ve kterých se hraje stolní tenis. Tím se stolní tenis stal nejrozšířenějším sportovním odvětvím na
celém světě. Mezinárodní federace stolního tenisu nyní sdružuje 222 členských zemí, o dvě
více než volejbal…
Nejznámější projekty ČAST: Hledáme budoucí olympioniky, Jeden za všechny - všichni za
stůl. Oba tyto projekty jsou zaměřené na mládež. Mají přispět ke zvýšení členské základny
mládeže a taktéž ke zvýšení popularity stolního tenisu mezi mládeží.

