
Míčové hry

Stolní tenis
Badminton



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).

Ping-pong

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Competitive_table_tennis.jpg



Revoluce v pravidlech v 
roce 2000

V roce 2000 vstoupila v platnost zatím nejrozsáhlejší úprava pravidel tohoto sportu 
od konce padesátých let, která se dotkla jak herního stylu, tak používaného 
vybavení nebo počítání:
 míček byl zvětšen z průměru 38mm na 40mm, čímž se mírně snížila jeho 

rychlost i rotace 
 počet bodů v setu se snížil z 21 na 11, počet podání jednoho hráče v řadě z 

pěti na dvě 
 ze seznamu povolených potahů pálky byly odstraněny některé záludné 

potahy, jejichž reakce jsou pro soupeře obtížně čitelné 
 byla zcela potlačena snaha hráčů o zakrývání podání 
 nadále platí časový limit pro trvání setu, po jehož uplynutí je délka výměny 

omezena co do počtu úderů (toto pravidlo se běžné závodní hry příliš nedotýká 
– uplatňuje se pouze v případech, kdy proti sobě nastoupí dva obranáři, takže 
výměny by byly hodně dlouhé).



Míček

Míček má 40mm v průměru, 
je dutý s tenkou stěnou z 
plastické hmoty. 
Rovnoměrný tvar a šířka 
stěny musí zajišťovat 
pravidelný odskok, který 
nesmí být závislý na tom, 
kterou částí se míček 
dotkne pálky nebo stolu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ballsizes.JPG



Pálka

Pálka je složena z rukojeti a vlastní hrací plochy - obvykle tvoří jeden 
neoddělitelný celek. Dřívější celodřevěné pálky dnes stále častěji 
střídají kompozitní pálky, obvykle složené z několika částí nebo 

vrstev - střídají se různé typy dřeva a karbonových materiálů. Tvar 
hrací plochy pálky není podle aktuálně platných pravidel nijak 

upravován, obvyklý je ovál s průměrem kolem 20cm. Tvar pálky se 
liší podle toho, zda hráč používá evropské nebo asijské (tzv. 

„tužkové“) držení pálky.
Na hrací plochu pálky jsou dnes obvykle z obou stran nalepovány 
gumové (nebo gumo-plastové) povrchy. Jejich použití je omezeno 

pouze na povrchy schválené ITTF - seznam je vydáván dvakrát 
ročně. Povrchy na opačných plochách pálky musí být barevně 

odlišeny - jeden musí být červený, druhý černý (to je opatření proti 
nečitelnosti úderů hráčů, kteří hrají z forehandu a z backhandu 

výrazně odlišným povrchem).



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tischtennis-Tisch.svg



Stůl na stolní tenis

Pro účely soutěžních utkání má stůl na stolní tenis přesně dané 
rozměry, které jsou vidět na přiloženém obrázku. Horní deska 
stolu musí tvořit kvádr, jehož tloušťka by měla být dostatečná 
na to, aby zajistila stejný odskok míčku ve všech částech 
plochy. Tento odskok by pro standardní míček volně puštěný z 
výšky 30cm měl být 23cm.
Pro rekreační účely nejsou často rozměry a jednolitost povrchu, 
ani výška odskoku dodržovány - běžné je například použití 
celokamenných stolů pro hru pod širým nebem, které mají 
odskok výrazně vyšší.



Badminton
Badminton je individuální olympijský 
raketový sport. Jeho přímým předchůdcem je 
indická poona. Při hře dva protivníci 
(respektive dvě dvojice) odpalují přes síť 
pomocí rakety opeřený míček a snaží se 
donutit protivníka k chybě. Chybou je zahrání 
míčku mimo vymezené území nebo 
neodehrání protivníkem správně zahraného 
míčku. Na rozdíl od tenisu se zde míček 
neodráží od země a je hrán vždy přímo z 
voleje.
Badminton je jeden z nejrychlejších 
raketových sportů. Hráč musí mít postřeh a 
výbornou kondici. Během jediného zápasu 
často naběhá až několik kilometrů. Rychlost 
smeče přesahuje i 300 km/h; neoficiální 
světový rekord drží Číňan Fu Haifeng, který 3. 
června 2005 zasmečoval rychlostí 322 km/h, 
ve dvouhře je držitelem tohoto rekordu 
Indonésan Taufik Hidayat (305 km/h). Ovšem 
naprostý rekord v tomto sportu drží 
nejmenovaný Číňan, který dal takovou ránu, 
že míčku byla naměřena rychlost 421 km/h

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:FCL_Mixed.JPG



Míček

Badminton se hraje s míčkem; 
kvalitnější jsou vyrobeny z 
pravého husího peří (na jeden 
je zapotřebí 16 brk), míčky s 
horšími letovými vlastnostmi, 
na druhou stranu ale s delší 
trvanlivostí jsou plastové. 
Míček musí být o hmotnosti od 
4,74 do 5,50 gramů, u 
plastového jsou povoleny 
výjimky o 10 % celkové váhy. 
Délka per musí být jednotná v 
rozmezí od 62 do 70 mm, 
měřeno od konce pera k horní 
části základny.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shu

ttlecocks_Yonex_Aerosensa_20.jpg



Bedmintonový kurt
Při badmintonu musíme rozlišovat kurt na dvouhru a na čtyřhru. Dvouhrový kurt je 

5,18m (17 stop) široký a 13.40m (44 stop) dlouhý. Kurt na čtyřhru má shodný 
rozměr na délku, odlišná je šířka, čtyřhrový kurt je o tři stopy širší – 6,10m (20 

stop). Dvorec musí být pravoúhlý a je vymezen čarami širokými 40 mm. Čáry musí 
být snadno rozeznatelné, nejlépe bílé nebo žluté. Všechny čáry jsou součástí pole, 
které vymezují. Sloupky musí být vysoké 1,55 metru měřeno od povrchu dvorce a 
musí zůstat kolmé při napnutí sítě. Sloupky nesmí zasahovat do dvorce. Sloupky 

musí být umístěny na postranních čarách pro čtyřhru, bez ohledu na to, zda se hraje 
dvouhra nebo čtyřhra. Síť musí být zhotovena z jemné šňůry tmavé barvy a 

jednotné síly s oky o velikosti od 15 do 20 mm. Samotná síť musí být vysoká 760 
mm a široká minimálně 6,1 metru. Horní okraj sítě musí být ohraničen přeloženou 
bílou páskou o celkové šířce 75 mm, kterou prochází šňůra nebo lanko. Tato páska 
musí spočívat na šňůře či lanku. Šňůra či lanko musí být pevně nataženy a lícovat s 

vrcholky sloupků. Horní okraj sítě je vzdálen od povrchu dvorce 1,524 metru 
uprostřed dvorce a 1,55 metru nad postranními čarami pro čtyřhru. Mezi konci sítě 

a sloupky nesmí být žádné mezery. V případě potřeby musí být konce sítě přivázány 
po celé šířce ke sloupkům.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
Badminton_court_3d_small.png
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Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel vlastními slovy vysvětluje jednotlivé pojmy
učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci


