
Míčové hry - pravidla

Stolní tenis
Badminton



Pravidla stolního tenisu

http://www.pingpongweb.cz/ping-
pong-na-olympijskych-hrach-12

Odehrání míčku
 Míček je odehráván výhradně 

pálkou, a to kteroukoliv její částí. Za 
součást pálky se považuje i ruka 
odehrávajícího, která drží pálku, a to 
až po zápěstí. 

 Správně odehraný míček se musí 
alespoň jednou dotknout hrací plochy 
stolu na soupeřově straně. Předtím se 
nesmí (kromě podání) dotknout 
žádného jiného předmětu kromě síťky. 
Za součást síťky se považuje i 
konstrukce pro její upevnění ke stolu. 
Za součást hrací plochy stolu se 
považují i horní hrany desky stolu, 
nikoliv však bok nebo spodní hrany 
desky stolu. 

 Odehraný míček nemusí nutně 
letět nad síťkou - v případě odehrání 
daleko bokem od stolu může letět i 
zcela mimo síťku přímo na soupeřovu 
polovinu stolu.



Podání
 Při podání (uvedení míčku do hry) 

se míček musí po odehrání nejprve 
dotknout přesně jednou hrací plochy 
stolu na straně odehrávajícího, pak 
alespoň jednou na straně soupeře. 

 Pokud se míček při podání mezi 
oběma doteky stolu dotkne také síťky 
(nets), podání se opakuje. 

 Při podání musí být míček po celou 
dobu od chvíle, kdy opustí ruku 
podávajícího, do chvíle, kdy dojde k 
odehrání pálkou, viditelný pro soupeře. 

 Podávající musí míček nadhazovat 
z otevřené dlaně nad úrovní stolu, za 
rovinou danou zadním bokem desky 
stolu a mezi rovinami danými bočními 
boky desky stolu. Míček musí z ruky 
vystoupat před odehráním alespoň do 
výšky šestnáct centimetrů.

http://www.pingpongweb.cz/o
bliba-ping-pongu-v-asii-6



Vítězný míček - zisk jednoho 
bodu

Hráč získává bod za vítězný míček v 
těchto případech:
 soupeř neodehrál míček 

správně podle kapitoly o 
odehrání míčku a o podání 

 hráč odehrál míček správně 
a ten se po dopadu na 
soupeřovu stranu stolu dotknul 
následně čehokoliv jiného než 
soupeřovy pálky 

 soupeř se jakoukoliv svou 
částí těla (kromě pálky) doktknul 
stolu 

 soupeř se doktnul jakoukoliv 
částí těla nebo pálkou 
odehraného míčku dříve, než 
mohl dopadnout na soupeřovu 
polovinu hrací desky stolu

http://www.pingpongweb.cz/
obliba-ping-pongu-v-asii-6



 Bodování a střídání podání

 Utkání se skládá z jednotlivých 
sad (setů) a končí ve chvíli, kdy 
jeden ze soupeřů vyhraje předem 
určený počet sad (obvykle dvě až 
čtyři). 

 Každá sada se hraje do 
jedenácti vítězných míčků 
dosažených jedním hráčem, hráč 
musí navíc zvítězit o dva míčky - za 
stavu 10:10 pokračuje sada do 
chvíle, kdy jeden z hráčů nevede o 
dva vítězné míčky. 

 Podání se v sadě střídá až do 
stavu 10:10 po dvou na každé 
straně, od stavu 10:10 po jednom na 
každé straně. 

 První sadu zahajuje podáním 
vylosovaný hráč, každou další hráč, 
který nezahajoval předchozí sadu.

http://www.pingpongweb.cz/
obliba-ping-pongu-v-asii-6



Sřídání stran

 Hráči si na začátku 
každé sady vymění strany. 

 Pokud se hraje sada, po 
které již nemůže 
následovat další (pátá sada 
při hře na tři vítězné, 
sedmá sada při hře na čtyři 
vítězné), hráči si znovu 
vymění strany ve chvíli, kdy 
jeden z nich dosáhne v 
sadě pátého vítězného 
míčku.http://www.pingpongweb.cz/

obliba-ping-pongu-v-asii-6



http://www.learnbadminton.yolasite.com/

Pravidla badmintonu

Cílem hry je umístit míč přes 
síť do pole tak, aby jej 
soupeř nezasáhl (nebo se 
dotkl soupeře či jeho 
oděvu). Chybou je tedy, 
pokud míč spadne do sítě 
nebo mimo pole soupeře. 
Míč, který dopadl na čáru, 
se hodnotí jako platný. 
Situace, kdy se míček 
dotkne sítě a skončí na 
straně soupeře, takzvané 
„prasátko“, je v badmintonu 
povolena (i při podání).



Podání
Podávající hráč stojí v obdélníku pro 
podání (při sudém počtu jeho bodů v 
pravém, při lichém počtu v levém) a musí 
míček spodem odpálit do protilehlého 
obdélníku, při čtyřhře zkráceného o 0,76 
metru. Pokud ve čtyřhře podávající 
strana získá bod, pokračuje v podání 
stejný hráč, ale z opačného obdélníku. 
Tím pádem podává na druhého 
protivníka. Při ztrátě podání podávají 
protihráči ze stejného postavení, v jakém 
stáli při svém posledním podání (tím 
pádem podává hráč, který minule 
nepodával). Podávajícího v prvním setu 
určí hod mincí (kdo vyhraje, může si 
vybrat stranu nebo podání). V dalším 
setu podává hráč, který vyhrál minulý set.

http://sport.idnes.cz/skola-badmintonu-podani-
neni-veda-a-tolik-nerozhoduje-

pdh-/sporty.aspx?
c=A091126_104148_sporty_mah



Počítání 
Dne 6. 5. 2006 IBF na svém výročním zasedání 
valné hromady v Tokiu rozhodla o zavedení nového 
systému počítání. Všechny disciplíny se podle tohoto 
systému hrají na dva vítězné sety do 21 bodů a 
strana, která vyhrála výměnu, vždy získává bod. 
Opouští se tedy pravidlo o ztrátování. Za stavu 20-20 
se pokračuje ve hře, dokud jedna strana nedosáhne 
dvoubodového vedení, za stavu 29-29 vítězí strana, 
která dosáhne 30. bodu. Strana, jež vyhrála set, 
začíná podáním v následujícím setu. V okamžiku, 
kdy jedna strana docílí 11 bodů, mají hráči k 
dispozici 60 sekundovou přestávku. Mezi prvním a 
druhým i mezi druhým a třetím setem je hráčům k 
dispozici dvouminutová přestávka. Ve čtyřhrách 
přestává platit systém dvou podání, každá strana má 
pouze jedno.
Původně se badminton hrál na dva vítězné sety do 
patnácti bodů, výjimkou byla dvouhra žen, která se 
hrála na dva vítězné sety do jedenácti bodů. Pokud 
výměnu vyhrál podávající, získal bod. V opačném 
případě byla ztráta, skóre se neměnilo, ale podával 
protivník. Ve čtyřhře měl podání každý z dvojice. 
Navíc platilo pravidlo o možnosti nastavit set za 
stavu 14:14 do 17 (resp. v případě dvouhry žen za 
stavu 10:10 do 13). Mezi prvním a druhým setem 
byla 90 sekund dlouhá přestávka a před případným 
třetím setem byla přestávka pětiminutová.

http://www.badmintonweb.cz/oblibene_omyly_
jaky_je_doopravdy_badminton.htm
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9.ročník Tělesná výchova
Míčové hry 

Stolní tenis, badminton

Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

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

děti se učí pravidlům


