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tenisu



Pravidla stolního tenisu ČAST
platnost (aktualizace) od 7. 4. 2016

Základní znalost pravidel je podmíněna samostudiem a 
praxí. Na školení se nikdo pravidla nenaučí. V prezentaci 
jsou odkazy hlavně na obecné zásady a trénování mládeže

Základní rozdělení:

1. Pravidla stolního tenisu – převzatá z kapitoly 2 souboru 
řádů ITTF

2. Předpisy pro mezinárodní soutěže – převzatá z kapitoly 
3.1 až 3.5 souboru řádů ITTF

Pravidla i Předpisy jsou platná i pro soutěže ČAST, výjimky 
schvaluje VVČAST,



Pravidla stolního tenisu
Není-li určeno jinak, musí být hrací vybavení schváleno ITTF  

* stůl – podmínky se týkají zejména výrobců
! k hrací ploše patří i horní hrany, nikoliv však stěny 

pod těmito hranami 

* síťka – i toto je věc výrobců
! součástí síťky je i motouz, stojánek i svěráčky
! výška síťky je 15,25 cm a je třeba ji pravidelně 

kontrolovat

* míček – v současné době plastové nebo celuloidové, 
bílé nebo oranžové. Kvalita míčku je dána výrobcem a 
označením

! pozor na počet hvězdiček, pro soutěže jsou ***
! pozor na nekvalitní tréninkové míčky



Pravidla stolního tenisu



Pravidla stolního tenisu
* pálka - může mít libovolnou hmotnost, tvar i velikost, 

musí být plochá a neohebná

! strana pálky, která se používá ke hře musí být pokryta 
gumou s vroubky navrch nebo sendvičem v vroubky 
navrch nebo dovnitř

! maximální tloušťka potahu je předepsána (2 příp. 4 mm)

- potah (druhy, barva, rozměry, kontrola, poškození)

! potah musí pokrývat celý podklad pálky až po okraje a 

nesmí ho přesahovat, nesmí být upravovaný (laser …)

! na jedné straně musí být potah jasně červený a na druhé 

jasně černý a musí být schválen ITTF

! odchylky můžou být povoleny, nesmí měnit povahu potahu

Hráč je povinen ukázat pálku soupeři a rozhodčímu ke kontrole, a 

to na začátku zápasu a i v průběhu, kdykoliv mění pálku   
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Základní pojmy
* přehled a definice některých pojmů (viz pravidla) 

! po jakou dobu je míček ve hře

! nový míč

! volná a hrající ruka

! bránit míčku v dopadu

2.5.8. Hráč míčku "brání v dopadu", dotkne-li se tělem nebo kteroukoliv 

částí svého oděvu nebo vybavení, míčku ve hře v okamžiku, kdy míček je 

nad hrací plochou nebo se pohybuje směrem k hrací ploše aniž se dotkne 

jeho poloviny stolu od okamžiku, kdy byl naposled zahrán soupeřem.

! podávající a přijímající hráč

! rozhodčí a asistent rozhodčího

! míček letící „přes síťku“ nebo „kolem ní“

! koncová čára



Podání
Správné podání patří mezi největší problémy 
současného stolního tenisu a je často předmětem sporů 

! poloha míčku při začátku podání

! nadhození míčku – přibližně kolmým směrem a nejméně 
16 cm vysoko (od okamžiku, kdy míček opustí dlaň)

! míček lze udeřit až v okamžiku, kdy padá dolů

! po celou dobu podání musí být míček za koncovou 
čarou a nad úrovní hrací plochy a nesmí být zakryt 
přijímajícím hráčem

! v okamžiku, kdy je míček nadhozen, musí volná paže a 
ruka opustit prostor mezi míčkem a síťkou 

2.6.6. Hráč je povinen provádět podání tak, aby rozhodčí nebo asistent 

rozhodčího mohl posoudit jeho správnost, a kterýkoli z nich mohl 

rozhodnout, že podání je nesprávné



Podání
! jestliže má rozhodčí nebo jeho asistent pochybnost o 

správnosti podání, může přerušit hru a hráče 
upozornit

! v opakovaných případech musí přidělit rozhodčí bod 
soupeři

! jestliže hráč jasně nevyhoví požadavkům správného 
podání, přidělí rozhodčí bod soupeři

Podání – simulace, ukázky, video







Nový míč
I nový míč bývá často předmětem sporů a hádek

Kdy nařídí rozhodčí nový míč ? 

! je-li podání správně provedeno a přijímající nebyl 
připraven a neučinil pokus podání vrátit

! jestliže nezaviněné okolnosti zabránily vrátit míček

! při zjištěném omylu v pořadí podání, příjmu podání 
nebo ve střídání stran

! aby byla zahájena hra podle časového limitu

! při napomenutí hráče nebo radící osoby rozhodčím

! porušení podmínek pro hru, ovlivnění výsledku míče 

…

! vozíčkáři      



Bod
Kromě zřejmých příčin při nevrácení míčku

! zabrání-li hráč míčku v dopadu

! úmyslný „dvojdotek“

! pohne-li hráč (spoluhráč) hrací plochou

! dotkne-li se hráč (spoluhráč) čímkoliv síťky

! dotkne-li se hráč volnou rukou hrací plochy



Volba podání a příjmu, volba stran

O volbě podání a příjmu a volbě stran se losuje

! vítěz losu má právo první volby

! soupeř má právo druhé volby

! ve čtyřhře v úvodu sady musí podávající 
strana první rozhodnout, který z hráčů bude 
podávat

! ve čtyřhře má v první sadě přijímající strana 
volbu, který z hráčů bude přijímat

! při zjištění omylu v průběhu hry se hra 
přeruší a chyba napraví. Body dosažené před 
zjištěním omylu se vždy započítávají  



Časový limit
V moderním stolním tenisu není časový limit častý. I 
tak je důležité základní podmínky znát

! po dohodě hráčů lze použít pravidlo od začátku zápasu

! pravidlo se použije, není-li sada dohrána za 10 minut a 
v sadě nebylo dosaženo nejméně 18 bodů

! je-li vyhlášen v sadě časový limit, dohrává se podle 
něho celý zápas

! podání se střídá po každém bodu

! hráč získá bod, jestliže jako přijímající 13x správně 
vrátí míček   
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Materiály

Pravidla stolního tenisu ČAST


