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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Stolní tenis 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat základní 

vybavení, techniky a pravidla 

stolního tenisu a vykonat 

praktickou ukázku techniky. 

 

 

 

 

 

 



 

Stolní tenis 

Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) je 

bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou 

tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u 

ping-pongu horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. 

Hraje se buď ve dvou soupeřících hráčích (tato varianta se nazývá dvouhra) nebo ve 

dvou soupeřících dvojicích hráčů (tato varianta se nazývá čtyřhra). 

1. Základní vybavení 

 

Stůl na stolní tenis  

                                                                                 

        Obuv                                 Pálka na stolní tenis 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Badminton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Squash
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99hra
http://www.vsenastolnitenis.cz/Vnitrni/27200-Butterfly---Stul-Petr-Korbel-Roller-AKCE
http://www.vsenastolnitenis.cz/Boty/27530-Butterfly---Radial-WIN-7
http://www.sportobchod.cz/palka-spokey-training-pro.htm


 

                                        

Síťka na stolní tenis                                       Míčky na stolní tenis 

 

2. Základní technické údaje a pravidla: 

Rozměr stolu - délka 274 cm, šířka 152,5 výška 76 cm nad podlahou.  
 
Pro čtyřhry je každá z obou polovin rozdělena na dvě čtvrtiny.  
 
Síťka - Horní okraj síťky - 15,25 cm vysoko nad hrací plochou.  
 
 
Míček - průměr 40 mm, hmotnost míčku je 2,7 g. je bílý nebo oranžový a matný.  
   
Pálka - může mít jakoukoliv velikost, tvar i hmotnost; podklad pálky musí být plochý a 
neohebný.  
 
Podání:   
 

 Při začátku podání musí míček ležet volně na otevřené dlani nehybné volné 

ruky podávajícího 

 Podávající hráč nadhodí míček z dlaně vzhůru, přibližně svislým směrem, aniž 

mu udělí rotaci, nejméně 16 cm vysoko 

 Když míček padá, udeří jej podávající hráč tak, aby se nejdříve dotkl vlastní 

poloviny hrací plochy a po dopadu přeskočil „přes síťku“ nebo “kolem ní” na 

polovinu přijímajícího hráče. Při čtyřhře se míč musí nejprve dotknout pravé 

čtvrtiny hrací plochy na straně podávajícího a pak pravé čtvrtiny hrací plochy 

na straně přijímajícího. 

 
 
Nový míč - letí-li míček při podání "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkne-li se "síťky", 

pokud bylo podání jinak správné, nebo zabrání-li přijímající hráč nebo jeho spoluhráč 

(při čtyřhře) míčku v dopadu;  

 
 

http://www.vsenastolnitenis.cz/Sitky/27451-Joola---Sitka-Spring
http://sport.vysspa.cz/micky/1906-micek-na-stolni-tenis-schildkrot-super-bily.html


 
Bod - hráč získá „bod“ v těchto případech:  
 

 neprovede-li jeho soupeř správně podání;  
 

 zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;  
 
 pohne-li jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" 

hrací plochou;  
 
 dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo 

vybavení" "síťky";  
 
 dotkne-li se jeho soupeř volnou rukou hrací plochy;  
 
 zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno 

tím, kdo první podával a kdo první přijímal;  
 
 
Sada  
Sadu vyhraje hráč, nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá 11 bodů, 
vyjma případ, kdy oba hráči, nebo obě dvojice (při čtyřhře) získají 10 bodů, potom 
vyhraje sadu ten hráč, nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá vedení o 2 
body. 
 
 
Zápas  
Zápas se hraje vždy na jakýkoli lichý počet sad; vítězí hráč, který získá většinu 
z určeného počtu sad. 
Pozn.: nejčastěji na 3 vítězné sady z 5. 
 
 
Podání  
Vždy po 2 bodech se mění podání tj. přijímající hráč, nebo dvojice se stane 
podávajícím (podávající dvojicí) a to až do konce sady, popř. do stavu 10:10, nebo 
do začátku hry podle pravidla o časovém limitu, kdy pořadí podávání a příjmu podání 
zůstává stejné, ale podávající se střídají po každém dosaženém bodu. 
 
Ve čtyřhře se při každé změně podání stává předchozí přijímající podávajícím a 
spoluhráč předchozího podávajícího přijímajícím hráčem.  
 
Hráč nebo dvojice, který(á) podával(a) v sadě jako první, bude v příští sadě jako 
první přijímat; v poslední možné (rozhodující) sadě musí přijímající dvojice změnit 
postavení, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů. 
 



 
Hráč (dvojice), který(á) začal(a) hrát na jedné straně stolu, hraje v následující sadě 
na opačně straně stolu; v poslední možné (rozhodující) sadě musí hráči (dvojice) 
změnit strany, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů. 
 
 
Oblečení hráčů - zpravidla košile s krátkým rukávem a krátké kalhoty, ponožky a 
hrací obuvi; ostatní součásti oblečení, jako např. teplákovou soupravu nebo její části, 
nesmí mít hráč při hře na sobě, vyjma případy, kdy to povolí vrchní rozhodčí.  
 
Hlavní barva dresu, kalhot musí být, vyjma rukávů a límečku dresu, jasně odlišná od 
barvy míčku, jímž se hraje.  
 
Hrací podmínky  
Hrací prostor bude obdélníkový s  minimálními rozměry 14x7 metrů a výškou 
nejméně 5 metrů, avšak čtyři rohy mohou mít ohrádky skosené v úhlu 45 0, s 
minimální délkou 1,5 metrů. (obr.) 
 

 
 

obrázek hracího prostoru 
 
Pro domácí soutěže jsou předepsány minimální rozměry hracího prostoru pro jeden 

stůl takto  
          Superliga: 12x7 m výška 4 m  
          Extraliga mužů: 12x6 m výška 3,5 m  
          Ostatní ligové soutěže: min.10x5 m výška 3,5 m  
          Ostatní domácí soutěže: min. 10x5m  
          (odchylky může povolit příslušný svaz). 
Hrací prostor je ohraničen ohrádkami, vysokými asi 75 cm, stejné tmavé základní 
barvy, které oddělují hrací prostory jednotlivých stolů od sebe a také od obecenstva.  
 
Hlášení stavu:   
Rozhodčí hlásí stav zápasu v průběhu sady tak, že nejdříve ohlásí počet bodů hráče 
(nebo dvojice), který má podávat v příštím „míči“, a pak počet soupeřových bodů. 
 



 
Na začátku sady a při každé změně podání, rozhodčí ukáže na příštího podávajícího 
hráče a po ohlášení stavu, může také oznámit jeho jméno.  
 
Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně 
poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře.  
 
Nesprávné chování - Hráči a trenéři nebo jiní poradci musí upustit od chování, které 
může nečestně působit na soupeře, urážet diváky nebo škodit dobré pověsti sportu, 
(nadávky, úmyslné rozbití míčku, úmyslné vyhození míčku z hracího prostoru, 
kopnutí do stolu nebo do ohrádek, výměna pálky bez oznámení a nevážnost 
k rozhodčím). 
 
Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně 
poškozená.  
 

 
Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stoln%C3%AD_tenis 

http://www.vsenastolnitenis.cz/ 
http://www.sportobchod.cz/stolni-tenis/palky-na-stolni-
tenis#utm_source=sklik&utm_medium=cpc 
http://www.100pro.cz/oaza_05_06/Pravidla%20ST-1-1-2006.htm 
http://sport.vysspa.cz/418-stolni-tenis 

http://www.vsenastolnitenis.cz/
http://www.sportobchod.cz/stolni-tenis/palky-na-stolni-tenis#utm_source=sklik&utm_medium=cpc
http://www.sportobchod.cz/stolni-tenis/palky-na-stolni-tenis#utm_source=sklik&utm_medium=cpc

