




          

      ortu. Jelikož atraktivita 

  tví i výkonnost jedince se vždy odvíjí od kvality m

           

     

na stejné úrovni, každý jednotlivec, který m      

     , dosáhl nejvyšší možné úrovn   

tehdy používalo, nebylo možno zlepšit kontrolu úder 

   



  





 

  

  

   kdy se jako pálky používala 

  

              

        

      e. Až inženýr James Gibb dal stolnímu tenisu 

  al používat jako sí  

              

  

   

              


 





používal gumový mí           

 ínosem pro stolní tenis, což dokazuje jeho používán

První používané d    

       

odrážel a nebylo možné ho p     

s dalším krokem ve stupni vývoje rakety, jenž se al

hry až o 20 let pozd ji. Good se nechal inspirovat podobou pryžové podložky u 

 epážky a svou raketu nechal potáhnout vroubkovanou 

   

     ním, že 

tento potah kazí hru, žádali zákaz používání gumové



    

  Guma umož 

            inesla nové možnosti 

     iblížením se k pozd   

    

 i snažili využít rotaci mí ku, vyžadovaly daleko v 

                 

 ané. Herní styl již nebyl jednotvárný, díky širší š        

               

     

          

 

                

 e. Hra se tak stávala dlouhá a nezáživná. Tomu zabr    

dalšímu vývoji úprava pravidel v roce 1937. Nejen že došlo ke snížení sí  

                

       ny pravidel umožnily nástup úto   

       


 





stolního tenisu a svou dynamickou hrou byl považová     

   



 

        ímž p     

 ta tak, že dosud neznámý Japonec Hirodži Satoh se s    

porážky. Nejvíce hrá  ekvapilo, že náraz mí   

se odrážely rychle a s velkou rotací a i výborní sv   žko bránili takovýmto 

 m. Jako každá novinka, tak i houba m          

dožadovali zákazu tohoto materiálu, ale našt       

      

se tak stala regulérním potahem až do roku 1959. 

       e se používaly dva odlišné 

styly hry charakterizované evropským a asijským drž

            ípravu. Houba umož 

          

               

 

 

           

byla schválena tzv. standardizace pálky, která umož    

           

            

            

         

 

          

         

           





      . Sriver, Mark V a firma Stiga dodávala pružná d 

  

  

            

   

   oblíbeným sportem na vysoké úrovni, což dokazují i    



             

           

            

  

        

  žké rozeznat, 

    

 li potahy se zvláštními druhy rotací a využívali st    

            

 žko dokázali odhadnout, zda jde o rotaci 

     

docházelo k destrukci stolního tenisu, když i:   

 ky, když nepoznají, kterou stranou „materiálový“ so 

          , když se zmýlí v použití potahu. 

Stolní tenis se stává spíše žonglérstvím p  



 ležitým úderem. Už neznamenalo jen uvedení do hry, 

             

   


 







  í v každém sportu k d ležitým aspekt     

    

                   

           

             

   

 tší množství divák              

             

  



        nisu. Je složena z rukojeti a 

  

 i mohou vybrat z velkého množství potah      

 že mít jakoukoliv velikost, tvar i hmotnost. Podkla

    

         že být zpevn    

 

 jší než 7,5% celkové tlouš 

celý podklad pálky až po okraje a nesmí je p 



 

                

      

  ji se už používaly d  

        

tvar a v 70.létech  se již používala karbonová d 

      

      es gumové potahy, potahy s houbou až po 

            

          





              

  

    

          kou, jež bude hlavním 

  ních družstev do roku 2011. 

   

Základními vlastnostmi, jimiž se od sebe jednotlivá     

kontrola a pružnost. Jednotlivé firmy uvád         

           

    

             

     

  asto vkládají karbonové vložky. Karbon dodává d     

  e, ale bohužel je takové prkno také t žší a tvrdší. V dci zjistili, že p 

    

  

            

   

 

Nesmíme opomíjet, že sou ástí prkna je také držátko. Tvar a složení držátka 

 ležitým kritériem výb 

 Dle tvaru rozlišujeme držátka: 













držátka pro tužkové držení ( penholder).    



        ležité všímat si ozna    asto už v názvu a které 

 



      










  

            

             

 žší jejich kontrola. 

 

     



     ková houba. Vyvážený pom   



  





            

potažen hladkou gumou. Pružnost vrchní gumy rozhodu  

      žeme rozlišit potahy : lepkavé pružné, 

  

           

                

          

   

      

softové potahy umož  

 es tvrdou hru nad stolem, až po artistickou vysokou

  



 

 

     a síly houby. Protože kontakt s mí   





                

 ovu rotaci. Požívají se zvlášt  





          

      s rotací. Jestliže 

             

                 

 ova topspinu. Tento potah je pomalý, je užíván hrá 

    





  

     

        ení, tudíž jsou tyto 

          

  velkou kontrolu. Nevýhodou je, že tyto potahy nema   žádný odskok. 

   ji v kombinaci se softovým pružným potahem na druhé

 





            

pružný a m kký jako potahy s houbou. Potah umož   

 

 



    je nezadržiteln      

   ku, zvýšily pružnost potah  





            teré umož 

využít v ur    

    

žeb   ži dokonce po odehraném zápase strhávali potahy a o 

 t neekologická lepidla s toluenem a používali se 

   

            



   





 

   



  



pružný 

   

    

    

Z tabulky vyplývá, že             

         ležit      



  

 



  

   

   





        edešlý soft. Že se jedná o obranný potah 

 

   

 

 



   

    

    

 

   

Hodnoty rušícího efektu jsou vyšší než u sendvi       



 

 



  

   

Zajímavostí (jak vidíme v tabulce) je, že houba je        

    

Žádná hodnota rušivého efektu, tímto potahem nelze    

 

   

  

S tímto potahem se na závodní úrovni již nesetkáme,    

rychlostí se dá tento potah využívat pouze p  





 

 chu je, když si hrá  

               

   

             i se už 

    

dokáží si tak sami vybrat materiál. Na trhu se obje    

      

prkna z takového množství se stal v          



    ležité, aby se hrá   

  

 

 

 žeme rozd 

 

  

drajvy, kterými se snaží co nejrychleji zakon         

  

 

   používá p evážn       ky, a to v každé 

situaci nebo pozici. Jeho hra je založena na postoji 1 až 2 metry za hranou stolu. 



                

                 

 žké ho p 





 

                  

odkud zahrává své údery, což je kombinace topspin    

 

 

  i používají na backhandové stran  jiný potah než klasický ( sendvi 

antitopspin, trávu). Hrají blízko stolu a snaží se     

z každého postavení a backhandovou stranou znep       





                    

       , je schopen vrátit velké množství mí   a v mžiku 

  

 

  

 tšinou se snaží vracet jeden mí   

          

 íjemný, protože je zahrán materiálem. 



  

 žuje soupe  

    

 

                   

             

   e s touto pálkou zjistí, ke kterému stylu mají blíž





  

  níci nedokáží využít vlastnosti potah         

      

 

 kdy se používá obecn 

 

 

 

  

     

   

 





 

síle až 2,1 mm 

     

    

     

  

   



    

  

  

 

 

   

    







  

             

              

   ímž se pom   snížila jeho rychlost a rotace. 

              

 ku je bílá nebo oranžová.  



 

          

   nost, že by docházelo k v  

    itažliv       na snahou prodloužit 

      

                  



 

Nejpoužívan             

      

  kou se používají v           

        

  tší životností. T    ky jsou již ur     že, kdy je zapot 

  



  

   





 

     

  pálky, jež danou rotaci p        

              

     

    

  lena tehdy, když hrá  

    emž raketa se pohybuje zezdola nahoru a vp    

    

rotace je využívána p        

              

 





  

     lena tehdy, když hrá        

  emž raketa se pohybuje seshora dol    

  





 

      ímž zp 



  lena je tehdy, když hrá  



    lena je tehdy, když hrá      



 

 

   





 

            

  

 

          že být vyroben z jakéhokoliv materiálu, 

ale plocha stolu musí být pružná, aby se mí   

             

              

  žn    hry je každá polovina stolu 

     žnou s postranními 



 

 

         asto používanému materiálu. A  už se jedná o sí

    ku pro stolní tenis, každá 

            

 ným úkolem ale je vždy p   

   





              

                 

prostor a používali k tomu nap    

 lovaly napnutou strunou. Až do roku 1937 byla stano 

6 ¾ palce, poté se snížila o 2 cm na rozm      

 íkají, že oka sí            

     e napnutá, aby požadovaná výška byla stejná po celé 

     

 

 ení, jakožto sportovní úbor, beze sporu pat    

v každém sportu. V n   

             



          ipomínalo sportovní úbor. Ženy 

užívaly každodenních šat  a muži svých žaket . Není divu, že se stolní tenis ve svém 

      ení. Lidé považovali pingpong za spole  

nikoliv za sport, který by vyžadoval více pohybu. T  

      se rozvíjejícího sportu a pohybu, jenž už 

     e vyžaduje. Muži oblékali dlouhé sportovní kalhoty, 



stylu anglické elegantní módy se užívalo p   

                

v obuvi. Ženy i muži hrají v krátkých sportovních k   

   bývalo respektováno pravidlo o neužívání barvy bíl   

              

         

muž  se drží  v oblib  ervená, ženy dnes rády experimentují 

i s módními odstíny oranžové nebo fialové. Šortky b  evážn  







              

          

       

               

               

     

   

              

          

          

    

ženy za stolem zkrášlují, což p         

 



     

     evu potaženém gumou, t žko bychom mohli o n 

              

         žko znali topspin a jiné 

   inesl více obrany. Jelikož se stolní tenis 

   , je logické, že v r  

               

    

            e. Každý 

   









 

že se po   

držely se na konci dlouhého držadla, hrá  

  ležitý zlom.  

Byla založena ITTF, sjednotila se mezinárodní pravi      

pálek a vznikaly pálky potažené vroubkovanou gumou.

 

     

              emuž 

                

    

  

   

dohrávat až druhý den. Jediný hrá     , jehož krédem byl 

 edevším rychlý útok, jímž nakonec došel až k vít     

 

             

             

           

    

            

    

      jší. Vznikaly nové údery a využívalo se více rotací

 

  

            

 

         

             


 





       itvrzuje, zdokonaluje, což samoz   

s lepšími herními podmínkami a materiálem, umož 

 

           

 soby se od sebe liší držením rakety, a tím i 



 sob – klasické držení 

    uje oboustranným držením rakety. Používá ho p evážná 

        i. Toto držení umož 

             

               

               

 jší, umož   

             

 

 

 Evropské držení 

 i oboustranném držení rakety dla  svírá držátko, kolem n hož jsou obto 

             

Ideální je držet pálku p          





    i forhandu, což pak iní potíže 

  nách. Raketu držíme lehce s uvoln  

 sob – tužkové (penholderové) držení 

Toto držení je typické pro Asiaty, odpovídá jejich     

 lek. Z hlediska techniky má toto držení své výhody i nevýhody. Umož 

           

rotovaných podání. Nevýhodou je, že backhandové úto       

tomto držení slabinou. Asijský herní styl se neliší pouze v držení rakety, ale celkovým 

       



 



 Asijské držení 

 i tomto držení je držátko sev  

  

je forhandová. Tento styl vyžaduje vysokou pohybliv      

    

   

                 

    

  





                 

       

      už podle zvuku odrazu mí    

                 

     ný. Právem každého hrá     

               

   

 

  

 

 

   žeme rozd 

 

 

  

 

  

 



  

  

 

 







V každé h e slouží podání k uvedení mí  

     že být nebezpe   že zna 

    ležitou úlohu. 

                  

   

   ání pak slouží 

              

 



  

 íká se, že: „Ameri   

      

              

               

          

                  

v družstvech roku 1937.  

 

úpravami v pravidlech, protože situace, kdy hrá  boduje díky tomu, že je protihrá 

      

       

           

  vedla ke snížení po    

 

  i možnost  

     nou rotaci. Záleží 

 


 





  

  je používáno hlavn   

se dá použít jako p 

 pohyb paže s pálkou je veden shora dol  

    žišt 

        se snaží 

  

 pohyb paže s pálkou je veden zdola nahoru a sou 

    žišt 

 



  

 

           ku, znemož     

 

                

 

   ní dokáže soupe 







 

 

 

 





  

                

 ímým pohybem paže sm   

         

backhandem , zásadou je totiž hrát úder p        

kontroly. Forhand vyžaduje vyto            



    

  





  

  

 ek je na pálce podržen, zpracován a poponesen vp 

 

  



              

     

  ipravit, protože nelze tvrd   ku z každé pozice. 

   

 

         

houby, jež byly vhodné pro udílení horních rotací,  

   o zrcadlenou faleš, kdy se rychlým vytažením mí 

     

             

               

 

 



          

             

               

              

          než prudkou p 

 







             

   dolní rotace ostrým švihem paže. Mí ek je zasažen v te  

vytažením nahoru mu dáváme zárove  horní rotaci, s níž má bránící se hrá   

               

   ný úder. Záleží na zp   

            

  l. Jestliže zahraje jen opatrný, nastavený blok, mí

vrátí pomalý a vysoký,takže následuje tvrdé potrest    

 



  ení a snížení t žišt  

  

     

  žišt   



drajv – vyžaduje ideální postavení, vy kat na správný okamžik a zapojit celé 

 



blokování – vyžaduje cit pro mí  kat dosažení nejvyššího bodu dráhy letu 

        stolu, dochází k jakémusi stažení mí 





 žn    

až k topspinovému drajvu. P     umož   

topspiny, s malým povytažením a letící t          

   ležité je rozdávat topspiny po celé ploše stolu, a    

    

            





Základem však je vždy mírné vytažení mí        







  ení, snížené t žišt

   

 

     



  jší obrana proti prudkému topspinu. Využívá se síly 

 e, pouze se vloží pálka do cesty mí     

  

kontratopspin – velice obtížné, vyžaduje to velký o    

 



 





 

Tento úder je využíván p        

        

   ímž odkryje celou hrací plochu stolu. Chybou bráníc

                 

  



   ž s bo 





      

         

  ek necháme spadnout až k pálce. Následuje 

lehké povytažení a rychlé p 

      nu nebo použít v mezih 

jakožto moment p 



          

snížování t žišt      

      ah hrající paže se d      

      ležité rozkro   ímž si vytvo 

  ležitý švihový pohyb 

  ídka se používá topspin s bo 







      ední až velké síly, s malou horní rotací, hraný dlo

švihem paže. Velmi ú    

    

   

již sestupné fázi. Drajv se hraje p edevším z forhandové strany, až ze dvou t   

 ležité je být neustále ve st  ená kolena, snížené t žišt 

  

 



      

  

     

 plynulé dotažení pohybu paže a dokon 





 

                  

             

  že tak nastat pro oko diváka p itažlivá podívaná, p    

          

 ležité je zapojení hmotnosti t   

    e umož  

   ležitou psychologickou roli, neprom  

               

  

   





  

    

    

  žišt  

    

   

  

  

  



               

úder, používá se k p          

 asném moderním stolním tenisu se lift používá mén , protože je 

               





   

  žádným náp             

              

     ležité technické 









  





 základní úder klasické obrany. Pohyb paže s pálkou  

   dochází ke snižování t žišt   ek je zasažen pod jeho t žišt 

 

              

 



 

paží, zejména záp stím dosáhneme požadované rotace.      

            

povytažení skon  





       rnost, že     

        že být p 

švihem, aniž bychom se báli, že mí 

     uje vložit   

  íležitost k topspinu 



      

        ní, že se jedná o rotovaný úder, se snaží 

     



 



  

   

  

  







   mž je mí 

    ky zasahujeme až hluboko pod úrovní stolu a vracíme 

            né údery, jimž 

 žko  

  

  







 



               

               

kontradrajvy už nemají tolik prostoru. U za             

              

       

krátkým švihem paže mí           

vzdáleností od stolu prodlužujeme švih paže a k dot    

            

  nejen paži, ale celé t 

  žeme hrát r         

   

  idáváme na síle a snažíme se soupe  















    ji používá jako obrana proti soupe     

 ležitý cit v ruce, pálka musí mít správný sklon v 

               

    

backhand a forhand nad stolem a snažíme se mí 

 ek odehráváme v klidu a s citem, protože již p  

       asto v autu. Až u zkušen     

      

   emž m že hrá  ejít až do vlastní úto 

 ležité je u blokování být ve st    

     

      

  

 žeme rozd 

   



 

 

   





          3) zasažení mí 

 

  



                

    m hrajeme kontratopspin dlouhým švihem paže, v sest

  tšinou až pod úrovní stolu. Jedná se vlastn   

  ležité je v   

     ek musíme na pálce podržet s citem a 

doprovodit ho na druhou stranu. Nesnažit se p   

   

                 

které si vyžadují celou hrací plochu, a tak dochází   

    ležité jako u úto      la, snížení t žišt 

 











               

stolu. Stopbal se používá nej      

  

       mito údery už moc nesetkáváme. U stopbalu je 

               

                

     inné použít místo stopbalu „pink“, kterým hru také 

  





    

   

    

 



 



 

 



  

z každé pozice, 



 

 





 

  



 





     

      





 





   





     

 

     

 

   

  









 







 





      



    





    



          

   na domácím poli a již 

                

mezinárodním žeb  

  , a jelikož jeho otec Karol byl sám prvoligovým 

             

   ku v žákovských kategoriích a pozd 

            

               

           

kádru muž                

Lokomotiva Bratislava až po francouzský Montpellier      

  ta v Japonsku získal Korbel s národním družstvem 

muž SFR bronzovou medaili, což znamenalo další obrovský    

              

   ži družstev z mistrovství Evropy roku 2000. Roku 

 





 žeme za   

            

Z hlediska držení pálky se jedná o praváka s evropským držením pálky a zejména p 

    využívá práci záp        

            

      topspinu. Tímto úderem dokáže 

   ímž 





  

    velmi oblíbená a používaná. 





 

                

 tovém žeb   

             

  

salonního statického pingpongu, kdy muži hráli v dl    

 edstavoval hru již s charakterem fyzicky náro 

     eskoslovenský klub pražskou Spartu. Evrop    

  t již ve 14 letech, kdy získal bronz na setkání evropské mládeže v Ma 

          evaze tohoto sportu v život

 

  ži hrál za slavnou Spartu.  Do této doby byl zárove  

             

  

         

  a mohl startovat na prestižních turnajích TOP 12. 

                

             

        

    ch z roku 1974 se mu už nepoda      

                

   





            

         

            





  ná, používal tvrdé p        

s vysokou fyzickou kondicí, velkou silou a houževna   

              

s tréninkovou a herní morálkou, hrál vždy v duchu f



 

         

letech, kdy se již stal p eborníkem dvouhry muž   al dojížd    

 ním mužstvem, ale r         ji vyžádal z 

 estupu do pražské Slávie VŠ se ihned stal jedni 

   ž nejcenn    

   

 ž družstev spolu s Orlowskim a Dvo  

            

   

ž jedinou zlatou vybojovali na ME 

            

  

              nezískal však žádný titul 

v družstvech. Tuto mrzutost si vynahradil až jako t    

    





    

  

 ek a se zdravou ctižádostivostí. Mluví se o n       

  chy. Že se jedná o 

  e, který žil tímto sportem a má stolní tenis stále    

  

  







  

              

  

 

  al hrát 1. ligu za Stadion Žižkov. Po 

roce v Žižkov           

   

             

     

                 

    

   

   

           

 il roku 1984 bronzem v družstvech na ME v Moskv 





                

         

               

               

     ebor ve velkém tenise, což se možná 

odráželo v jeho osobitém stylu dál za stolem.  





     

    j život pod         ž 

  ji za Stadion Žižkov, což znamenalo st 

 ení. Už ve 12 

            

 že dosp  ž, víc pro ni však znamenala 





             

     vyhrála a našemu družstvu pomohla ke t 

  

Vlašimi, kde si založila rodinu, ale hned po naroze 

       ním družstvem bronz a s Milanem 

           

  

   

lákala možnost zahrát si n      

     

        ji, a to již ve svých padesáti letech, p  

   





Už od mládí m  ky porážela hlavn 

  už si mnoho hrá 

ženy zatím tyto údery nepoužívaly. Oby      

 “, což ji   

          

     

 í, jimiž   iznávala, že ta nebojácnost byla 

     ala vyhrávat již ve 14 letech, kdy si po 

                

vždy zostra naplno, s cílem porazit ji. 





          

    eskoslovenského stolního tenisu. Už jako patnáctile

             

     e žen na MS v Sarajevu roku 1973. 

 že pochlubit ješt    





1973, s družstvem žen roku 1969 a 1971. V polovin     

   

          

  

             

       

 žko sladit vícefázové denní tréninky. 





           

          

           

  

  



      , do jejichž kariéry zasáhla válka a obdobím 

                

          jímavostí je, že jeho 

               

 íži. Získal celkem 9 zlatých medailí, ale 

vždy jako len družstva nebo ve    

       že pyšnit cenným titulem. Byl vyhlášen nejtechni  

     íkalo se, že má „ruce od Pánaboha“. Po skon    

        ního družstva žen 











           

   evážn      n také materiálovými možnostmi. Tehdy 

  neexistovaly houbové potahy, tudíž topspiny a roto   

   ipomínal pinkání spíše na výdrž, vynikal silným    

    žko p        

    , které houbový potah umož 






