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Základní struktura a 
dokumenty ČAST

Vedení ČAST

- Výkonný výbor - v současné době čtyřčlenný

- Sekretariát

- odborné komise - KM, STK, TMK, KVS, KR, MK

Základní dokumenty

- Stanovy ČAST - od 4/2016 nové

- Pravidla stolního tenisu ČAST - pravidelně aktualizováno

- Soutěžní řád ČAST - změny ke Konferenci ČAST

- Směrnice ČAST - ekonomické, rozhodčí, trenéři, 
komisař 



Registr ČAST

Význam - sjednocení činnosti a organizace v rámci celé 
ČR, možnost vytváření přehledů (členská 
základna, hráči, rozhodčí, trenéři, 
funkcionáři, přestupy, hráči v zahraničí, …)

Přístup - základní přístup všichni registrovaní hráči, 
funkcionáři a ostatní

Správci klubů - zadávají nové registrace a jejich obnovy, 
vytváří a vedou evidenční seznamy, zadávají 
přestupy, tvoří soupisky

Ostatní správci (s různou pravomocí) - ČAST, kraj, okres

STIS - jednotný výsledkový servis, do budoucna 
jednotné žebříčky 



Trenér

Činnost trenéra

je velmi rozmanitá - vychovává, vyučuje, motivuje, rozhoduje, 
informuje, organizuje, přesvědčuje, povzbuzuje, hodnotí, …

Předpoklady trenéra

- výrazná osobnost, která je respektována
- jít za úspěchem, „vítězství je cíl“ (ne za každou cenu)
- temperamentní, společenský, dobrosrdečný
- zodpovědný
- schopnost kontroly vlastního chování a jednání při stresu
- ve skupině otevřený a přístupný
- přirozený vůdce skupiny, dominantní
- schopný převzít odpovědnost a nést ji i v případě neúspěchu
- trpělivý
- …



Trenér

Vzdělávání a nepřetržité učení

- po všech stránkách se seznamovat s novými trendy a směry 
v daném sportu a dokázat je aplikovat v rámci sportovní 
přípravy

Didaktické schopnosti

- komunikativnost
- předcházet problémům, včas je rozpoznat, odhalit příčiny a 

najít cestu k jejich odstranění
- rozhodovací schopnost - najít nejoptimálnější prostředky a 

metody řešení problémů, schopnost vést a vychovvávat
sportovce



Trenér

Trenérské styly

- autoritativní - trenér diktátor
Všechna rozhodnutí dělá trenér sám, sportovci plní pouze 
příkazy

- pasivní styl - trenér opatrovatel
Trenér dělá co nejméně rozhodnutí, dává minimum pokynů, 
řeší jen nutné případy

- spolupracující styl - trenér - učitel
Trenér rozhoduje se společně se svými svěřenci, rovnováha 
mezi přímým působením a individuální přípravou sportovce



Osobnost trenéra
Působení trenéra

- výchovné -pro mladé hráče je trenér vzor a zejména v období 
dospívání je autorita trenéra často větší než u 
rodičů, nutná vzájemná spolupráce s rodiči, hledání 
kompromisů

-svých chováním a jednáním by měl být příkladem 
(jako trenér i jako aktivní hráč)

- sportovní -naučit stolní tenis (ve všech složkách tréninku), 
sám zvládnout údery a pohybové požadavky, 
případně využít sparingu „šikovného“ pomocníka

- psychologické -vedení hráče v tréninku a v zápase

-znát hráče a umět s ním pracovat, vědět o jeho 
problémech, citlivě reagovat na problémy, každý 
hráč je jiný

- … 



Podmínky

Obsah:

1. Herní podmínky - herna stolního tenisu nebo tělocvična s 
dostatečnou hodinovou dotací a počtem stolů (úměrné počtu 
dětí a výkonnostních cílech), prostředí odpovídající činnosti 
dětí (hygienické požadavky) 

2. Trenérské zajištění - je dáno počtem dětí a jejich 
sportovní úrovní, sportovními cíli

3. Sparing - potřebný na všech úrovních. Měl by být schopen 
zvládnout požadované činnosti. U začátečníků lze využít i 
starší děti. Rozlišovat pojem sparing x trenér



Podmínky

Obsah:

4. Soutěže - kvalita soutěže, úměrná výkonnosti dětí. 
Výsledky by měly být motivační, ne deprimující. Měl by být 
vidět výkonový a výsledkový růst

5. Výběr mládeže - kvalita a kvantita. Bohužel, v současné 
době má každý „dveře otevřeny“. Optimální je možnost 
výkonnostních skupin (zájmový kroužek, výkonnostní skupina)

6. Zázemí - spolupráce s rodiči, vedením klubu a lékařské 
zabezpečení. 

Dříve povinné lékařské prohlídky, dnes pouze výjimečně. 
Pozor na legislativní předpisy. Od 1.1.2014 platí Vyhláška 
391/201 Sb., která zavádí povinnost zdravotních prohlídek 
pro sportovce, kteří se účastní organizovaných soutěží 



Výběr mládeže

- talent ? - náročnost stolního tenisu je v požadované 
všeobecné všestrannosti - ruka, nohy, hlava, psychika, 
ale i pracovitost a trpělivost, schopnost překonávat 
problémy a krize (pozor na předčasnou vyspělost dětí). 

- v našich regionech většinou přijme každý, kdo přijde. 
Je vhodné včas vybrat případné talenty a pracovat s 
nimi částečně individuálně

- jak lze ovlivnit - zaujmout členy

- dostatečnou propagací ve školách

- přes kamarády

- společné akce pro všechny

- oslovit rodiče



Výběr mládeže
praktické ukázky v další části školení

- kdy začít - optimální věk (7)8 - 10(11) let

- jak vybrat (je-li výběr) - jednoduchý test obratnosti, 
pohyblivosti, koordinace pohybu (dle možností a vybavení v 
herně) a talentu pro stolní tenis (míček na pálce, pinkání s 
míčkem, …)

- jak začínat - kombinace nácviku obratnosti, zejména formou 
her štafetové hry) a soutěže, postupně přidávat stolní tenis. 
Vyvarovat se jednotvárnosti (časté změny). Vhodné co 
nejdříve první zápasy (2 proti sparingu). Nezačínat podáním. 
Nejdříve nácvik bekhendu, který je jednodušší. Délka 
tréninkové jednotky zhruba 1 hodina 

- v případě zájmu a talentu podchytit a zapojit i rodiče

- postupně zvyšovat náročnost a délku      



Práce se začátečníky

- stolní tenis je sice na první pohled jednoduchý, ale ve 
skutečnosti náročný sport - začátečníci si spolu příliš 
nezahrají  nutný sparing (i děti), nahazování míčku 
(soutěže), ?robot? a doplňkové aktivity

- začínat od nejjednodušších úderů, časté změny, zaměřit se 
pouze na základní zásady (postavení, držení pálky)

- „tolerantní“ pravidla (podání, „ruka na stole“, …)

- čím začít z techniky - držení pálky a jednoduché základní 
postavení, včetně držení nehrající ruky

!! špatné návyky z počátku se špatně odstraňují !!

- zábavné soutěže formou hry, ceny

- zápasy a hry přes sparing, spojené s pohybem (různé formy 
obíhačky)



Hry pro začátečníky

- udržení míčku na pálce v klidu i pohybu

- pinkání o stůl v různých kombinacích

- pinkání mimo stůl na místě v klidu a v pohybu s různými 
kombinacemi (překážková dráha, do sedu)

- pinkání o stěnu

- trefování se na dané místo (házení, pinkání) 

- „tenis“ s míčkem pro nejmenší začátečníky

- pohybové hry, běžecké štafety, překážkové dráhy



Základní předpoklady 
pro sportovní přípravu 

- všestrannost - kombinace pohybových her a stolního 
tenisu. U malých dětí by měla převažovat všestrannost, 
s věkem více stolní tenis (praxe je ale jiná …)

- pozvolné zvyšování zátěže, délka tréninkové jednotky 
(1-2 hodiny)

- uspořádání tréninkové jednoty (viz dále)

- průběžné plnění všech složek tréninku (ne pouze hra za 
stolem)

- správné ukázání úderů, pohybu a kombinací

1.bez míčku  - zejména začátečníci (často opomíjené)
2. trenér, sparing nebo hráč



Věkové skupiny dětí

Rozdělení věkových skupin dětí

1. Mladší školní věk - 6 - 10 let
- 8-10 let nejsnadnější učeni pohybových dovedností, 

nutná pestrost tréninku

2. Starší školní věk - 11 - 15 let
- nerovnoměrný psychický a fyzický vývoj, úsilí o 

samostatnost, kritičnost, sport není středem světa, 
je třeba chápat problémy

3. Dorost - 16 - 18 let

Charakteristiky dětství a dospívání

- intenzivní růst
- vývoj a dozrávání různých orgánů těla
- psychický vývoj
- pohybový rozvoj - přirozený růst výkonnosti



Biologický a kalendářní věk
Kalendářní věk je dán kalendářem

Biologický věk je dán stupněm biologického vývoje

Rozdíl mezi biologickým věkem lze vědecky zjistit, většinou je 
ale patrný a trenér by neměl mít problém ho rozpoznat.

Větší rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem je zejména 
v nepoměru mentální a fyzické vyspělosti a přístup trenéra by 
měl být adekvátní.



Předčasná specializace

Špičkové výkonnosti mohou dosáhnout pouze hráči, kteří mají 
talent, potřebné morální vlastnosti a zdravotní předpoklady a 
zároveň jsou od dětského věku na dráhu vrcholového sportovce 
pravidelně a postupně připravováni. To ale vede často k rané 
specializaci (ambice trenérů a rodičů) a talent se „ztrácí“ 
(vyhoření a ztráta motivace, zdravotní problémy …)  



Tréninková jednotka

Lze koncipovat jednotně pro celou skupinu (všichni hrají 
stejně nebo individuálně, zejména pro vyspělejší hráče. 
(při větších výkonnostních rozdílech hráčů, různých 
stylech, pro odstranění chyb, …)

Trenér
- se věnuje všem hráčům ve skupině zhruba stejně
- vnímá případné problémy a vhodně na ně reaguje 

Je třeba rozlišit pojem trenér skupiny a trenér-sparing 

Vytvoření tréninkové jednotky je ovlivněno věkem, úrovní 
a závodním obdobím   



Tréninková jednotka

Příklad - běžná tréninková jednotka pro stolní tenis v 
hlavním období

- úvodní část - 5 minut
- rozběhání, rozcvičení (forma?) - 10-15 minut
- rozehrání - dle věku 5-15 minut
- hlavní část (cíleně směrována) - 60-90 minut

- trénink
- zápasy (různá forma)

- zakončení
- jednoduché údery na uvolnění - 5 minut
- kompenzační cvičení - 10-15 minut



Tréninková jednotka

Rozbor:

1. Úvodní část - organizace tréninku, „dnes se zaměříme, 
dnes budeme trénovat …“, stručný rozbor předcházející 
akce

2. Rozcvičení - dnes jsou 2 názory - statické (strečink)
- dynamické

3. Rozehrání - učit individuální a samostatné (uplatní se na 
turnajích) všechny údery 

4. Hlavní část - trénink by měl mít nějaké zaměření, jehož 
nácvik bude převažovat. Vhodné střídat fyzickou zátěž 
(např. topspin - blok, jeden v pohybu - druhý v klidu, 
volnější pasáž, slovní rozbor pro skupinu - technické chyby, 
význam úderů, taktika …). Hráči by ale měli zůstat v 
tempu. Součástí tréninkové sety nebo zápasy



Tréninková jednotka

5. Zakončení 

- volné údery na vydýchání a celkové uvolnění, snížení 
tepové frekvence, uklidnění (viz cyklistika - vyjíždění) 

- kompenzační cvičení, protažení svalů, strečink, 
předepsaná cvičení z rehabilitace

- zhodnocení tréninku



Možnosti tréninku

- využití sparingu - pro 1 hráče, pro 2-3 hráče na jednom 
stole nebo střídání na více stolech pro více hráčů
- hra
- zásobník

- hra s více míčky (ekonomicky náročnější, ale efektivní) -
podle věku a úrovně hráčů, nepřehánět

- zaměření tréninku na jeden úder (koncepci), nebýt ale 
absolutní (zejména před turnajem nebo utkáním)

- dle možností individuální přístup (herní styl, poznatky 
trenéra ze zápasu), na každém stole se jiný úder (nutné 
zejména u obranářů) - náročnější na trenéra, vyšší úroveň 
hráčů   

- vhodná kombinace tréninku, tréninkových setů a zápasů



Práce se zásobníkem
(ukázky)

- robot ???

- optimální pro individuální přístup 

- míčky do lapače nebo bez lapače, případně jeden hraje a 
ostatní sbírají

- 1-3 hráči

- pravidelnost, výběr a zaměření podle závodního období

- u začátečníků - základní údery, pohyb

- vyšší úroveň - zdokonalení techniky úderů, pohybu

- kombinace s jedním úderem nebo s kombinací od nahazovače 
(nahazuje různé údery nebo kombinuje nahazování a vracení) 

- intenzita podle úrovně hráče

- délka intervalu 20-30 sekund (zejména u malých dětí 
nepřehánět)

- sledovat hráče a okamžitě opravovat nedostatky



Všeobecná tělesná příprava

U menších dětí využívat soutěživost (štafetové hry a 
soutěže)

A) začátečníci
- obratnost a koordinace pohybu
- pohyblivost
- rychlost
- ne síla a vytrvalost

B) mírně pokročilí a další
- viz A) +
- rychlostní vytrvalost
- síla (zejména s využitím hmotnosti vlastního těla)
- vytrvalost

Uzpůsobit věku a fyzické vyspělosti dětí, chlapci, dívky !!!



Všeobecná tělesná příprava 
- ukázky

- krátké sprinty okolo stolu v různých kombinacích
- krátké sprinty rovné, běh se změnou směru (pohyb 

mezi kužely podle čísel - orientace) 
- krátké sprinty s různou startovní pozicí (soutěže, 

štafety)
- pohyb mezi kužely, lze kombinovat s házením míče
- molitanový míč - slalom, přihrávky
- „opičí“ dráha (podle možností herny a tělocvičny)
- opakované sprinty
- posilování zádových a břišních svalů, nejlépe vlastní 

vahou těla
- kruhový trénink ve dvojicích (jeden cvičí a druhý 

odpočívá) - frekvence asi 30 sekund



Speciální tělesná příprava
rozvíjí zejména tělesné dovednosti pro stolní tenis
- opakované rychlé změny směru - vějířový a člunkový běh 6x7 

metrů
- pohyb u stolu a v jeho okolí, pohyb se změnou směru (lze i s 

pálkou s prováděním úderů bez míčku), s pálkou v nehrající 
ruce

- síla nohou -skok z místa, trojskok z místa (pozor na paty, 
vhodná pružná podlaha), výskoky na lavičku 

- rychlost a síla nohou - švihadlo v různých kombinacích
- obratnost nohou - práce s lanovým žebříkem, fotbalové 

kužele
- postřeh - chytání pravítka nebo kartonu, nahazování míče v 

pohybu
- kloubní pohyblivost - hloubka předklonu
- rychlostní vytrvalost - vícenásobné opakování cvičení
- výbušnost (síla x rychlost), silová cvičení s maximální 

(ztíženou) intenzitou a krátkou dobou - pro vyspělé hráče



Technická příprava

- u začátečníků je vhodná nenásilná forma, nutná ale 
důslednost

- špatné návyky se později špatně opravují

- každý hráč je individualita, nikdo není učebnicově 
dokonalý

- úderová technika, rozdělení (kvalitní hráč ovládá 
všechny varianty  pestrost
- podle pohybu paže (krátký nebo dlouhý švih)

- podle rotace míčku
- podle síly úderu
- charakteru hry (podání, útočné, obranné)
- místa provedení (nad stolem, u stolu, od stolu …)
- momentu provedení (po odskoku, v různé fázi odskoku)



Základní prvky přípravy

1.Držení pálky - pálka je ve směru ruky, uvolněné držení, 
volné zápěstí 

chyba: f. nebo b. držení pálky, „zlomené“ zápěstí, 2 prsty, 
žádný prst, křečovité držení pálky (zápěstí), 

2.Hráčský střeh a start ze střehového postavení -
správně: mírně forhendové postavení, nohy od sebe (podle 
výšky hráče), ramena mírně natočena, hrající ruka s pálkou 
vedle těla, kolmo k ose ramen, pálka směřuje dopředu, váha 
těla na špičkách a kolena mírně pokrčena (u začátečníků 
nutná tolerance), při pohybu jdou první nohy, poté ruka

chyba: nohy u sebe (hlavně začátečníci), váha na patách, 
natažené nohy, bekhendové postavení, postavení těsně u 
stolu, pálka připravena na bekhend nebo forhend, pasivní 
nehrající ruka



Základní prvky přípravy

3.Úderová technika (jak začít …)

a) Začínat pohybem bez míčku
b) Poté nahozením míčku a po odehrání následně míček chytit 

a opravit případné chyby. Postupně odehrát 2x a 
vícekrát.

c) Od počátku se zaměřit správné technické provedení, délku 
a přesnost úderů

d) Míčky odehrávat křížem, postupně po čáře a na střed 
e) Nahazuje trenér, sparing, děti sami a střídají se. 

- rovný úder (bez rotace) z bekhendové strany, před  
tělem - je pro začátečníky nejpřirozenější a nejjednodušší

chyby - „zlomené“ a neuvolněné zápěstí, chybí nápřah (ruka 
začíná u těla)

Pozor - včas přejít k dalším úderům



Základní prvky přípravy

3.Úderová technika (jak začít …)

- rovný úder z forhendové strany - náročnější, není 
zraková kontrola, míček je odehrán vedle těla. Je třeba 
včas začít s nácvikem, aby hráč nebyl fixován na 
bekhendovou stranu. Důležitý je nápřah a protažení ruky po 
odehrání

chyby - hráno před tělem, bez nápřahu (ruka začíná 
otevřená), nedotažený pohyb, hráno na „krátkou“ nebo 
„dlouhou“ ruku, velká rotace těla, bez uvolněného ramena 

Údery můžou hrát děti postupně samostatně, zpočátku není 
třeba lpět na podání.

Lze i soutěže, která dvojice vícekrát odehraje. Pozor ale na 
správnost provedení (zaměří se na přepinknutí za každou cenu) 
a opravovat chyby.



Základní prvky přípravy

3.Úderová technika (jak začít …)
- rovné podání bez rotace, později se spodní rotací - pro 

začátečníka poměrně náročné, na začátku se zaměřit na 
nadhození míčku, protažení ruky, na délku a umístění podání
chyby: nesoustředěnost (spěch), nenadhození míčku

- pink z bekhendové a forhendové strany - nefixovat 
hráče příliš na pink, dbát na pohyb zápěstí a mít pálku pod 
míčkem, pro krátký pink našlápnout pravou nohou, zvládnout 
krátký a dlouhý pink a jeho umístění, postupně přidávat 
mírnou spodní rotaci. Krátký pink po odskoku, dlouhý pink 
lze později
chyby: hráč nejde pod míček a pouze naráží (bez rotace), 
„zlomené“ zápěstí, špatný pohyb nohou



Základní prvky přípravy

4. Úderová technika (jak pokračovat …)
Zahájení náročnějších úderů je v kompetenci trenéra. Příliš 
rychlý, případně příliš pomalý přechod přináší rizika po 
další sportovní rozvoj

- bekhend a forhend kontradrajv
s mírnou vrchní rotací, zrychlení pohybu ruky i nohou, 
předklon, přenášení váhy, mírná rotace trupu. Zaměřit se 
na pohyb a správné postavení při úderu (větší nároky než u 
začátečníků). Zaměřit se na přesnost úderů a práci zápěstí. 
Zpočátku omezovat razanci
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4. Úderová technika (jak pokračovat …)

- forhend topspin - začínat až období, kdy hráč zvládne 
slušně základní údery. Vhodnější z nahození míčku mírným 
pinkem (přes sparing) a následným chycením. Hráč je nucen 
přidat vrchní rotaci a lépe pochopí rozdíl mezi rovným 
úderem a topspinem. Zaměřit se na uvolněné zápěstí, 
správné postavení nohou, výraznější rotace trupu a 
přenášení váhy. Rozdíl při krátkém a dlouhém pinku
chyby - hráno příliš brzo, bez rotace, pohyb ruky zezadu, 
případně při nápřahu za tělem, bez nápřahu, bez 
uvolněného zápěstí, úklony do strany, „dřepy“, záklon, 
velké „otevření nohou“, pohyb nohou při úderu (poskočení, 
přešlápnutí)  
Upozornit hráče na rozdíl zvuku při odehrání topspinu a 
rovného míčku. 
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4. Úderová technika (jak pokračovat …)

- bekhend topspin - začínat po forhend topspinu, nácvik 
stejným způsobem. Dbát na správné postavení nohou (rovné 
nebo mírně bekhendové), dále od stolu, nápřah, větší důraz 
na uvolněné zápěstí, mírná rotace těla, hráno mírně vedle 
těla, práce předloktí
chyby - hráno příliš brzo, bez rotace, nápřahu a volného 
zápěstí, dlouhý pohyb ruky, „dřepy“, záklon, poskočení

- bekhend a forhend topspin z rovného míčku - vysvětlit 
rozdíl v porovnání odehrání z pinku - míček se hraje dříve, 
pohyb ruky je více vodorovný, nápřah je většinou delší, 
výraznější pohyb těla (zejména při větší vzdálenosti od 
stolu), vysvětlit dráhu letu míčku
chyby - hráno bez zápěstí a horní rotace, malý pohyb těla 
a celé paže, nápřah od nohou 
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4. Úderová technika (jak pokračovat …)
- forhend a bekhend blok - kombinace s topspinem z 

rovného míčku a z pinku, hráno včas po odskoku, pálka nad 
míčkem, zápěstí v klidu nebo mírně dopředu 
chyby - zahráno pozdě, velký nápřah
Včas přejít na aktivní formy - příklep, kontratopspin

- příjem podání, aktivní příjem, forhend a bekhend flip
Zaměřit se zejména na pestrost příjmu a správné zahrání. 
Hráč by měl být schopný zahrát ze stejného podání různé 
příjmy
Krátké podání se spodní rotací  aktivní příjem (flip), 
krátký pink (2. dopad těsně za hranu stolu), dlouhý pink na 
roh stolu (bez rotace a se spodní rotací), vše včas a na 
různou stranu stolu 
chyby - stereotypní příjem, příjem pinkem se střední délku 
přímo do pálky soupeře
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4. Úderová technika (jak pokračovat …)
- bekhend a forhend kontratopspin - náročnější, pro vyspělé 

hráče. Zejména z forhendové strany dnes nutností. Vysvětlit 
hráči, kdy je výhodnější kontratopspin a kdy blok. Možnosti:
- hráno rychle po odskoku (nad stolem), hráč je u stolu -

vyžaduje velký cit pro míček a rychlost reakce
- hráno později, ze střední vzdálenosti od stolu - jednodušší, 

ale méně účinné (soupeř má více času na reakci)

- podání - nácvik podání je nedílnou součástí tréninku, často je 
ale opomíjený. Trénink podání není za trest. U vyspělého 
hráče alespoň 1 hodinu týdně. Začínat od jednodušších podání, 
které je hráč schopen zvládnout relativně rychle. Důležitá je 
schopnost hráče navázat na vlastní podání (předvídat příjem) a 
taktika podání.
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4. Úderová technika (jak pokračovat …)
- podání (pokračování)

Požadavky:
- správnost podle pravidel
- umístění - do forhendové nebo bekhendové strany
- délka - krátké, (2. dopad na hranu stolu), dlouhé
- rotace - zpravidla 2 rotace - boční a spodní (vrchní)
- nečitelnost podání - soupeř nepozná včas rotaci 
- jistota provedení - zahrát účinné podání i v koncovce
- schopnost překvapit soupeře
- stejně vypadající podání s různou rotací

Jestliže má hráč v koncovce zahrát kvalitní a účinné 
podání, musí ho mít v tréninku zvládnuté na 150%

- smeč, kraťas a lobovaná obrana - zejména smeč je pro 
malé děti velmi náročný, nácvik ale potřebný a jsou vhodné 
kratší časové úseky s návazností na předchozí úder. 
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Sparing - urychluje herní přípravu hráče a je nedílnou 
součástí kvalitní přípravy
Varianty:
a) sparing + hráč
b) sparing + hráč + trenér

- optimální, je-li sparing osobností a vzorem pro hráče
- přizpůsobuje se věku a herní úrovni hráče
- trénuje hráče, ne sám sebe
- připravuje hráče pro danou věkovou kategorii nebo na úroveň 

soutěže (turnaje)
- ke hře přistupuje odpovědně, sportovně a se zájmem
- plní-li zároveň i funkci trenéra opravuje chyby hráče 

(soustředí se na svoji hru a zároveň sleduje hráče)
- požaduje maximální nasazení od hráče
- zejména u dětí nesmí být trénink jednotvárný   
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Jednoduché úderové kombinace

-uzavřené pro získání jistoty a přesnosti úderů, zlepšení 
práce nohou, koordinace

Příklady: „V“ s různými údery, v různých směrech,
„televize“
pravidelné rozhazování (např. b-f-f) - z 
jednoho místa nebo po celém stole
nepravidelné rozhazování

-otevřené pevně dané 2 - 5 úderů, volné pokračování
Příklady: přechod, případně zakončení z uzavřené 

kombinace
rozehrávky s topspinem, blok po celém stole
podání - příjem - topspin po celém stole
…

-nepravidelné- např. rozehra z nepravidelného příjmu
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5.Taktická příprava

- využívat slabé stránky soupeře a vlastní silné stránky -
snažit se soupeři vnutit styl hry, který je mě výhodný, být 
aktivní při tvorbě hry, pestrost, učit hráče vlastní 
rozhodování, když se nedaří
chyby - stereotypní hra, při které nelze odhalit slabé 
stránky soupeře (např. hráč začne hrát vše přes jednu 
stranu), změna úspěšné taktiky, pokračování v neúspěšné 
taktice  

- optimální je znát kvalitu soupeře
a) před zápasem
b) „otestovat“ soupeře na průběhu začátku zápasu

- prostředky - taktika podání, příjmu, tempo hry (vydýchání, 
ručník, time out) - vše v rámci pravidel a sportovního 
chování
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5.Taktická příprava

- taktika podání - základem je zvládnutí dostatečného počtu 
různých podání - délka, umístění, rotace, schopnost skrýt 
do poslední chvíle provedení, schopnost překvapit, 
předvídavost příjmu soupeře i následné hry. 
Účelné využití vyžaduje klid, rozvahu a perfektní technické 
zvládnutí
Neopakovat podání, která nejsou účinná a naopak, kvalitní 
podání zahrát v závěru. Někdy i jednoduchost vede k 
úspěchu. Nesnažit se v koncovce něco nového vymyslet.

- taktika příjmu podání - základem je pestrost a účelnost 
příjmu, vyhnout se stereotypu

- taktika různých typů hráčů proti různým typům soupeřů
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5. Taktická příprava - možnosti využití

- předvídavost - úderů, umístění, taktiky soupeře
- nepravidelné nebo otevřené kombinace při tréninku
- různorodá skladba hráčů v klubu 
- dostatečný počet tréninkových zápasů, lze i různé 

modifikace
- rozbor zápasů
- skrýt vlastní záměr, odhadnout záměr soupeře 

- pestré podání a příjem podání

- pestrá skladba úderů a jejich umístění

- taktické využití pravidel (ne nesportovní chování)
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6.Taktická příprava - zásady

- koncentrace
- nepodceňovat
- zachovat klid za všech okolností (platí samozřejmě i 

pro trenéra)
- dodržovat úspěšnou taktiku
- používat svých silných úderů
- znemožnit používání silných úderů soupeři
- pestrost hry
- vnímání a rozbor herní situace
- schopnost analyzovat průběh zápasu, změnit neúspěšnou 

taktiku (trenér není vševědoucí a nemusí se „trefit“



Negativní jevy v tréninku
- vysoká intenzita a jednostranná zátěž - okamžité 

sportovní výsledky a úspěchy mají prioritu 
- nedostatečná regenerace organismu, uklidnění a cvičení 

po tréninku, pravidelné lékařské vyšetření (rehabilitace). 
Zejména na úrovni výkonnostního a vrcholového tréninku.

- předčasná specializace - pouze stolní tenis chybí vhodné 
doplňkové sporty. Ke všestrannosti využívat především 
pozávodní období a přípravná soustředění 

- nedodržení posloupnosti v náročnosti úderů - např. 
nácvik topspinu v období, kdy hráč ještě nemá zažité 
základní návyky základních úderů

- velké zaměření na slabé údery  potlačení silných 
úderů

- potlačení individuality hráče - každý hráč je osobnost a 
je třeba ji respektovat

- nevytvoří se vztah trenér x hráč (důvěra, osobnost)



Trenér při vedení hráče v zápase

- klid a rozvaha při každé herní situaci, v každém okamžiku
- povzbuzení jestliže se hra nedaří
- znalost hráče, co umí a neumí, jaké jsou jeho možnosti
- motivace a zdravé vyhecování hráče
- sledování jednoho zápasu
- v herní pauze (mezi sety, time-out) hlavně hráče uklidnit a 

povzbudit

Chyby
- emoce - negativně se přenášejí se na hráče
- příliš mnoho informací - zejména mladý hráč není schopen 

vše vnímat, většinu okamžitě zapomene
- připomínání chyb a nedostatků, výčitky 
- malý zájem o dění na stole
- radit údery, které hráč neumí
- rady v průběhu setu (pokřikování), hráč neustále sleduje 

trenéra a nevnímá vlastní hru



Osobnost trenéra
- pozitivní vztah k mládeži
- odborné znalosti - technické, psychologické a fyziologické
- trpělivost
- důslednost, držet se předem daných zásad
- nebát se pochválit
- individuální přístup
- schopnost řešit krizové situace, zachovávat klid a nadhled
- osobní příklad (i ve vlastních zápasech)
- neustále se vzdělávat, sledovat trendy a v rámci možností 

je zařazovat do tréninku. 

Trenér není všemocný, ne každý má schopnosti zvládnout stolní 
tenis na požadovanou. Talentovanému dítěti často stačí 
sledování hry kvalitních hráčů, napodobuje techniku a taktiku 
hry. 

Přesto trenér tvoří nezastupitelnou část sportovní přípravy.  



Materiály

Protiva M. - Prezentace pro trenéry stolního tenisu

Metodický web ČAST

Hýbner J. - Učební texty pro trenéry stolního tenisu

Autor vlastní poznatky a zkušenosti …

Špánik Milan - Osobnost trenéra

Perič Tomáš - Sportovní příprava dětí


