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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je příprava, uspořádání a vyhodnocení turnaje ve 

stolním tenise mužů a žen v Plzeňském kraji. Toto téma jsem si vybral především proto, že 

jsem již několik let aktivním hráčem stolního tenisu a za tu dobu jsem se zúčastnil řady 

turnajů. Vím tedy, jak to na turnajích chodí, jak se turnaje plánují, připravují a organizují. 

Myslím si proto, že téma je pro mě ideální a mohu v něm uplatnit dlouholeté zkušenosti. 

Dalším důvodem volby je i vlastní zkušenost s turnajovou atmosférou. Na turnaji 

dochází k měření sil mezi soupeři a hráči zde musí uplatnit dovednosti, které se naučili 

v tréninkovém procesu. Soutěžní zkušenost je pro většinu hráčů nejlepší možností, jak 

ukázat své herní kvality, zahrát si proti jiným hráčům, než na které jsou zvyklí z tréninku a 

prožít si tak i napínavou atmosféru zápasu. Výhodou je to, že se výsledky nezapočítávají 

do dlouhodobé soutěže, kterou dotyční hrají, a je tedy téměř jedno, jestli zvítězí či 

prohrají. Mnozí stolní tenisté považují turnajová klání za nejlepší přípravu na mistrovská 

utkání. 

V předchozím textu bylo nepřímo naznačeno, že se turnaj považuje za kvalitní 

trénink. Turnaj pořádaný v rámci této bakalářské práce proběhl na sklonku roku 2012, kdy 

se stolní tenisté tréninku příliš nevěnují. Všechny dlouhodobé soutěže u nás i v zahraničí 

mají totiž přestávku, aby si hráči odpočinuli a načerpali nové síly. Toto je dalším důvodem, 

proč je uspořádaný turnaj pro tento velice oblíbený sport přínosem. Mnozí hráči se 

k tréninku mezi svátky nedonutí a většina si jde zahrát raději turnaj, kde se mnohdy 

donutí k lepšímu výkonu než v tréninkovém procesu. 

Bakalářská práce bude rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části bych chtěl 

čtenáře seznámit s charakteristikou stolního tenisu, jeho stručnou historií, technikou 

základních úderů a pravidly. Dále se krátce zmíním o oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lhůta, 

který mně s pořádáním turnaje vyhověl a velmi pomohl. Ve druhé, praktické, části 

podrobně rozeberu přípravu, průběh a vyhodnocení turnaje. 
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CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl: Připravit, uspořádat a vyhodnotit turnaj ve stolním tenise. 

Úkoly: 

 vytvoření realizačního týmu 

 určení věkové kategorie 

 určení místa uspořádání 

 zpracování propozic a reklamních materiálů turnaje 

 zpracování přihlášek na turnaj 

 uspořádání turnaje 

 vyhodnocení a zpracování výsledků turnaje 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 STOLNÍ TENIS 

Stolní tenis patří v současné době k nejrozšířenějším sportovním odvětvím na 

celém světě. Celkový počet 150 národních asociací sdružených v Mezinárodní federaci 

stolního tenisu (ITTF) svědčí o tom, že se stolní tenis hraje na všech kontinentech. Stolní 

tenis byl původně sezónním sportem, který se hrál pouze v zimních měsících. V současné 

době jde o specifikované sportovní odvětví, které se hraje celoročně. Největší množství 

soutěží v současnosti probíhá od podzimu do jara s krátkou přestávkou na přelomu roku a 

řada soutěží je na programu i v měsících letních. (Hýbner, 2002) 

Stolní tenis lze hrát téměř všude, kde lze vytvořit prostor 10 × 5 metrů pro 

postavení stolu. Nejlépe si ale stolní tenisté zahrají tento sport v uzavřených sportovních 

halách a specializovaných hernách, kde je zamezeno průniku denního světla. (Hýbner, 

2002) 

1.2 PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU 

1.2.1 HRACÍ PODMÍNKY 

Hrací prostor pro stolní tenis by měl mít minimální rozměr 14 × 7 metrů a měl by 

být 5 metrů vysoký. Prostor je ohraničen ohrádkami, které mají stejnou barvu a jsou 75 

centimetrů vysoké. Tyto ohrádky od sebe oddělují prostory jednotlivých stolů a 

obecenstvo. (Olbricht a kol., 2006)  

Pozadí stolu musí být celkově tmavé. Nesmí tam být světelné zdroje ani nezakrytá 

okna, jimiž proniká denní světlo. (Olbricht a kol., 2006) 

Podlaha nesmí být světlá, lesklá nebo kluzká a její povrch nesmí být cihlový, 

betonový, keramický ani kamenný. (Olbricht a kol., 2006) 

Teplota v hrací místnosti musí být nejméně 10° C, nejvíce 28° C. Teplota se měří u 

síťky stolu, na kterém se zápas hraje. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.2 OBLEČENÍ HRÁČŮ 

Hráčské oblečení tvoří zpravidla košile s krátkým rukávem, krátké kalhoty nebo 

sukénka, ponožky a hrací obuv. Žádné další oblečení by na sobě hráč mít neměl. Hlavní 
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barva dresu, sukénky nebo šortek musí být jasně odlišná od barvy míčku, se kterým se 

hraje. Soupeři musí hrát v dresech na první pohled rozdílných, aby je rozhodčí a diváci 

mohli snadno rozlišit. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.3 ROZHODČÍ 

Pro každý zápas musí být ustanoven rozhodčí a pomocný rozhodčí, kteří sedí nebo 

stojí v úrovni síťky stolu, na kterém se zápas hraje. (Olbricht a kol., 2006) 

Rozhodčí u stolu zodpovídá za: 

 kontrolu hracího vybavení a hracích podmínek 

 losování a právo zvolit pořadí podání, příjmu a strany 

 kontrolu dodržování správného pořadí při podání a příjmu podání a za opravu 

případné chyby 

 rozhodnutí o každém míči, zda udělí bod, nebo nařídí nový míč 

 zajištění dodržování plynulosti hry 

 zásahy při porušení předpisů o správném chování a o poskytování rad 

 hlášení stavu zápasu v souladu se stanoveným postupem 

Rozhodčí u stolu nebo pomocný rozhodčí může: 

 rozhodnout, že je podání hráče nesprávné 

 rozhodnout, že se míček při podání dotkl síťky za předpokladu, že bylo podání 

jinak správně provedeno 

 rozhodnout, že došlo k porušení podmínek pro hru, které ovlivnilo výsledek míče 

 měřit čas určený pro rozehrávání, pro vlastní hru a pro povolené přestávky 

(Olbricht a kol., 2006) 

1.2.4 ROZEHRÁVÁNÍ 

Hráči mají právo rozehrát se na stole, na kterém budou utkání hrát. Na rozehrání 

mají 2 minuty bezprostředně před začátkem utkání. Doba může být prodloužena pouze se 

svolením vrchního rozhodčího utkání. Několik málo výměn před znovuzahájením hry mají 
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hráči i v případě, rozbije-li se v průběhu utkání míček nebo pálka jednoho z hráčů. 

(Olbricht a kol., 2006) 

1.2.5 VOLBA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN 

Na začátku utkání se losuje o volbě podání, příjmu a strany. Vítěz losu si zvolí, jestli 

chce v utkání první podávat, přijímat nebo na jaké straně chce začít hrát. Hráč, který 

prohrál los, má právo volby toho, co nerozhodl soupeř. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.6 PODÁNÍ 

Při zahájení podání musí míček volně ležet na otevřené dlani nehybné volné ruky 

podávajícího. Tento hráč pak nadhodí míček přibližně svislým směrem vzhůru, a to tak, 

aby byl míček nadhozen nejméně 16 centimetrů a neměl žádnou rotaci. Padající míček 

udeří podávající tak, aby se dotkl nejprve poloviny stolu podávajícího a poté přeskočil přes 

síťku na polovinu přijímajícího. Při čtyřhře se musí míček nejdříve dotknout pravé čtvrtiny 

stolu podávající dvojice a poté pravé čtvrtiny stolu přijímající dvojice. (Olbricht a kol., 

2006) 

Podání se musí zahrávat za koncovou čarou a nad úrovní hrací plochy 

podávajícího. V žádném případě nesmí být podání zakryto před přijímajícím jakoukoliv 

částí těla, oblečení nebo vybavení. Podání se mění po dvou bodech až do konce sady. 

Nastane-li stav 10:10, mění se podání po jednom bodě až do konce sady. (Olbricht a kol., 

2006) 

1.2.7 POSTUP HRY 

Hra začíná podáním podávajícího hráče a příjmem hráče přijímajícího. Potom si 

podávající a přijímající míček střídavě vracejí. (Olbricht a kol., 2006) 

Při čtyřhře provede podávající hráč podání, přijímající hráč ho vrátí a hraje 

spoluhráč podávajícího na spoluhráče přijímajícího. V tomto pořadí poté pokračuje celá 

výměna. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.8 BOD 

Hráč (dvojice) získává bod v případech: 

 provede-li soupeř špatně podání 

 nevrátí-li soupeř správně míček 
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 jestliže hráč provede podání nebo vrátí míček a ten se dotkne čehokoliv jiného 

kromě síťky dříve, než jej zahraje soupeř 

 jestliže míček přeletí polovinu hrací plochy, aniž se jí dotkne poté, co byl zahrán 

soupeřem 

 zabrání-li soupeř míčku v dopadu 

 udeří-li soupeř míček úmyslně dvakrát za sebou 

 pohne-li soupeř hrací plochou 

 dotkne-li se soupeř tělem, nebo kteroukoliv částí svého oděvu nebo vybavení 

síťky 

 dotkne-li se soupeř volnou rukou hrací plochy 

 zahraje-li dvojice ve čtyřhře míček ve špatném pořadí, což je dáno tím, kdo první 

podával a kdo první přijímal (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.9 SADA 

Sadu vyhraje hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá 11 bodů. 

V případě, že je stav 10:10 vyhraje hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) získá jako první 

vedení o 2 míčky. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.10 ZÁPAS 

Zápas se hraje na lichý počet sad. Vítězí hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) 

získá většinu z určeného počtu sad. Většinou se hraje na tři vítězné sady z pěti a na čtyři 

vítězné sady ze sedmi. V rozhodující sadě si hráči mění strany poté, co jeden z nich 

dosáhne pěti bodů v této sadě. (Olbricht a kol., 2006) 

Hra v průběhu utkání musí být plynulá a nepřetržitá, s výjimkou pravidly 

povolených přestávek. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.11 NOVÝ MÍČ 

Rozhodčí nařídí nový míč v těchto případech: 

 dotkne-li se míček při podání síťky, pokud bylo podání jinak správně provedeno 
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 bylo-li podání provedeno, když přijímající hráč nebo dvojice nebyl(i) připraven(i), 

avšak neučiní-li hráč nebo dvojice pokus o jeho vrácení 

 je-li hra přerušena rozhodčím 

 jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést podání nebo 

míček vrátit, popřípadě dodržet ustanovení některého jiného pravidla (Olbricht a 

kol. 2006) 

1.2.12 PŘESTÁVKY VE HŘE 

V průběhu celého zápasu musí být hra plynulá. Každý hráč má však právo na 

přestávku trvající maximálně 1 minutu mezi jednotlivými sadami utkání. Během 

probíhající sady má hráč nebo dvojice (při čtyřhře) právo na krátkou přestávku pro utření 

ručníkem po každých šesti odehraných bodech a při změně stran v rozhodující sadě. 

(Olbricht a kol., 2006)  

Hráč nebo dvojice (při čtyřhře) má právo na oddechový čas v trvání nejvýše jedné 

minuty v průběhu zápasu. Oddechový čas si lze vyžádat pouze mezi jednotlivými míčky 

v sadě, a to signalizací písmene „T“ oběma rukama. (Olbricht a kol., 2006) 

1.2.13 ČASOVÝ LIMIT 

Pravidlo o časovém limitu se použije, jestliže není sada dohrána do deseti minut od 

jejího zahájení, nebo kdykoliv, jestliže o to požádají oba hráči nebo obě dvojice. Pravidlo 

se nepoužije, jestliže už bylo v sadě dosaženo nejméně osmnácti bodů. (Olbricht a kol., 

2006) 

Je-li při dosažení časového limitu míček ve hře, rozhodčí hru přeruší a znovu 

podává hráč, který podával při míči, který byl přerušen. Každý z hráčů se pak po bodu 

střídají v podání a to až do konce sady. Jestliže přijímající hráč nebo dvojice míček 

třináctkrát vrátí, získají tak bod. (Olbricht a kol., 2006) 

Je-li v utkání jednou pravidlo o časovém limitu zavedeno, dohrává se podle něj 

celý zbytek tohoto utkání. (Olbricht a kol., 2006) 
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1.3 VYBAVENÍ NA STOLNÍ TENIS 

1.3.1 STŮL 

Povrch stolu se nazývá hrací plocha. Má tvar obdélníku, který je 274 centimetrů 

dlouhý a široký 152,5 centimetrů. Deska stolu musí být vodorovná ve výši 76 centimetrů 

nad podlahou. K hrací ploše patří i horní hrany stolu, nikoliv však boční stěny pod těmito 

hranami. (Olbricht a kol., 2006) 

Hrací plocha může být z libovolného materiálu a musí být celá rovnoměrně pružná 

tak, aby se volně puštěný standardní míček z výše 30 centimetrů odrazil do výše asi 23 

centimetrů. Povrch stolu musí mít jednotnou tmavou barvu, která nesmí být lesklá. Hrací 

plocha je ohraničena bílými postranními čarami širokými 2 centimetry a dlouhými 274 

centimetrů. Bílé koncové čáry jsou široké také 2 centimetry a dlouhé 152,5 centimetrů. 

(Olbricht a kol., 2006)  

Pro hru čtyřher je každá z polovin rozdělena čarou, která je rovnoběžná 

s postranními čarami, na dvě čtvrtiny. Tato čára je široká 3 milimetry a nazývá se středová 

čára. (Olbricht a kol., 2006) 

1.3.2 SÍŤKA 

Síťku tvoří vlastní síťka, motouz, na němž je síťka zavěšena, a stojánky včetně 

svěračů, které přidržují síťku ke stolu. Síťka je vypnuta motouzem a upevněna na svislých 

stojáncích vysokých 15,25 centimetrů. Sloupky těchto stojánků jsou vzdáleny 15,25 

centimetrů od obou postranních čar stolu. Horní okraj síťky je po celé délce 15,25 

centimetrů vysoko nad hrací plochou a spodní okraj je co nejtěsněji u povrchu stolu. 

Konce síťky jsou co nejtěsněji připevněny ke stojánkům. (Olbricht a kol., 2006) 

1.3.3 MÍČEK 

Míček na stolní tenis je kulatý a má průměr 40 milimetrů. Jeho hmotnost by měla 

být 2,7 gramu. Je zhotoven z celuloidu nebo z podobné plastické hmoty. Barvu má bílou, 

oranžovou nebo matnou. (Olbricht a kol., 2006) 

Dlouhá léta byl používán míček o obvodu 38 milimetrů. Od 1. 9. 2001 stanovil 

Kongres ITTF používat míčky nynějšího rozměru. Větší míček létá pomaleji, nelze mu 
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udělit tak vysoké rotace. Hra je proto pro oko diváka mnohem zajímavější, než tomu bylo 

s míčkem malým. (Hýbner, 2002) 

1.3.4 PÁLKA 

Pálka na stolní tenis může být jakékoliv velikosti, tvaru i hmotnosti. Její podklad 

musí být plochý a neohebný, většinu jeho tloušťky musí být z přírodního dřeva. Vrstva 

vlepená uvnitř podkladu může být zpevněna různým vláknitým materiálem, který nesmí 

být silnější než 0,35 milimetru. (Olbricht a kol., 2006) 

Potahy na pálce musí pokrývat celý podklad pálky až po okraje, nesmí je však 

přesahovat. Povrch potahu nebo povrch strany pálky, která je bez potahu, musí být 

matný, jasně červený na jedné straně a černý na straně druhé. (Olbricht a kol., 2006).  

Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát, soupeři a rozhodčímu 

k přezkoumání, a to na začátku zápasu a v průběhu zápasu, kdykoliv pálku mění. (Olbricht 

a kol., 2006) 

1.4 ZÁKLADNÍ ÚDERY 

1.4.1 PODÁNÍ 

Velice důležitý prvek hry je podání. Slouží k přípravě následné akce, udržení si 

výhody ve hře, ale také k zisku přímých bodů. Podání můžeme dělit podle druhu udělené 

rotace a jeho délky. (Hýbner, 2002) 

1.4.2 PŘÍJEM PODÁNÍ 

Hráč může hodně bodů získat účinným podáním, ale také kvalitním příjmem 

podání soupeře. Důležité je přijmout podání krátce za síťku a nepustit tak soupeře do 

aktivity. Vyšším stupněm je umět přijmout podání flipem a dostat se tak sám do útoku. 

Poslední možností příjmu podání je využít dlouhé nebo středně dlouhé podání soupeře 

k vlastnímu topspinu a tudíž se dostat do značné výhody ve výměně. (Hýbner, 2002) 

1.4.3 ZÁKLADNÍ PŘÍMÝ ÚDER 

Základní přímý úder neboli pink je jedním ze základních úderů ve stolním tenise. 

Používá ho ve své hře každý začátečník a postupně ho zdokonaluje v kvalitnější a účinnější 

údery. (Hýbner, 2002) 
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1.4.4 LIFT 

Lift je útočný úder s nízkou rotací, hraný slabou až střední silou. Úderu je udělena 

horní rotace a nejčastěji se používá k příjmu podání s dolní rotací. (Hýbner, 2002) 

1.4.5 FLIP 

Flip je specifickou variantou liftu. Je to lift hraný do krátkých míčů nad stolem, 

proto nelze udělat větší nápřah paže. Odklopená pálka se dostává pod míček a pohybem 

předloktí a zápěstí nahoru a vpřed s následným zaklopením odehrává míček na soupeřovu 

polovinu stolu. (Hýbner, 2002) 

1.4.6 TOPSPIN 

Topspin je hlavním úderem útočné hry. Na rozdíl od liftu má větší rotaci a sílu dané 

prudším švihem paže. Po dopadu na soupeřovu polovinu míček prudce odskakuje a je 

obtížné tento úder kontrolovaně odehrát. Topspin můžeme dělit podle udělené rotace, 

rychlosti a stylu odehrání. (Hýbner, 2002) 

1.4.7 DRAJV 

Drajv je útočný úder střední až velké síly. Hraje se dlouhým švihem paže s téměř 

nulovou rotací. Styk pálky s míčkem je v nejvyšším bodě jeho dráhy letu po odskoku. 

(Hýbner, 2002) 

1.4.8 SMEČ 

Smeč je úder hraný nad hlavou. Slouží k zakončení výměny a pro jeho zahrání je 

nutná předchozí příprava nebo chyba soupeře. (Hýbner, 2002) 

1.4.9 ČOP 

Čop je obranný úder, kdy je míčku udělena velká spodní rotace. (Hýbner, 2002) 

1.4.10 NÁRAZ 

Náraz je opět obraný úder, kterému je naopak od čopu udělena téměř nulová 

rotace. Spolu s čopem má náraz shodný pohyb paže, proto je někdy velice těžké tyto dva 

rozdílné údery rozeznat. (Hýbner, 2002) 
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1.4.11 BLOK 

Blok je jednou ze základních možností, jak se bránit soupeřovu topspinu. Pálka 

musí mít při bloku sklon odpovídající rotaci topspinu. (Hýbner, 2002) 

1.5 VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ VE STOLNÍM TENISE 

Stolní tenis se může hrát na velice odlišných výkonnostních úrovních. Kromě 

výkonnosti jsou zde zásadní rozdíly v materiálním vybavení, frekvenci a intenzitě přípravy 

a odbornosti vedení. (Hýbner, 2002) 

Podle Hýbnera (2002) se výkonnostní úrovně dělí na: 

1.5.1 REKREAČNÍ STOLNÍ TENIS 

Rekreační stolní tenisté jsou všichni, kteří se tomuto sportu věnují příležitostně a 

nahodile. Tréninky tito hráči téměř neabsolvují. Většinou se jedná o neregistrované hráče, 

kteří nemají ambice zasáhnout do dlouhodobějších soutěží stolního tenisu. 

1.5.2 MASOVÝ STOLNÍ TENIS 

Do této skupiny patří hráči již registrovaní, to ale nemusí být podmínkou. Hráči 

trénují v hlavním období ve frekvenci jednou či dvakrát týdně a to většinou bez 

odborného vedení. Patří sem soutěže okresní úrovně, případně krajské soutěže nižších 

stupňů. 

1.5.3 VÝKONNOSTNÍ STOLNÍ TENIS 

Hráči směřující k budování své výkonnostní úrovně. Pravidelně trénují, avšak 

rozdíly mezi tréninkem různých hráčů jsou patrné. V této výkonnostní úrovni se vyskytuje 

i talentovaná mládež, pro kterou je typické množství soutěží mistrovského i 

nemistrovského charakteru. Tréninkový proces řídí kvalifikovaní trenéři. Výkonnostní 

stolní tenis zahrnuje vyšší úrovně krajských soutěží a soutěže republikové až po slabší 

celky 1. ligy. 

1.5.4 VRCHOLOVÝ STOLNÍ TENIS 

Zde se objevují hráči a hráčky z nejvyšších domácích soutěží. Většinou se jedná o 

profesionály nebo poloprofesionály. Příprava je řízena kvalifikovanými trenéry nejvyšších 

kvalifikací, trénink je každodenní, většinou i vícefázový. Lékařský dohled a rehabilitační 
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procedury jsou samozřejmostí. Do tréninkového procesu vstupuje zpětná vazba. V rámci 

přípravy na soutěž absolvují hráči této výkonnostní úrovně množství soutěží, včetně 

kontrolních turnajů a startů v mezinárodních soutěžích družstev i jednotlivců. 

1.5.5 STÁTNÍ REPREZENTACE 

Výkonnostně nejlepší hráči a hráčky z vrcholové sféry stolního tenisu jsou 

sdružováni do reprezentačních družstev. Příprava je zde specializována s cílem dosáhnout 

nejvyššího možného stupně výkonnosti. S reprezentanty pracují nejkvalitnější trenéři, 

kteří spolupracují s trenéry klubovými. Jelikož je zde maximalizována zátěž, klade se 

zvýšený důraz na regeneraci sil, kontrolované doléčování zranění a vleklých zdravotních 

problémů. 

1.6 HISTORIE STOLNÍHO TENISU 

Stolní tenis má jako řada jiných sportovních odvětví své kořeny v Anglii. Vznikl ve 

druhé polovině devatenáctého století jako společenská hra přenesení populárního tenisu 

do sálového prostředí. Pálky byly tenkrát z pergamenu, později se vyvinuly dřevěné a 

hrálo se s gumovými nebo korkovými míčky. První pravidla byla vydána v roce 1884. Jako 

sportovní hra se stolní tenis zapsal v roce 1899, kdy Angličan Gibb zavedl celuloidový 

míček. Do střední Evropy (Německa, Rakouska a Maďarska) se stolní tenis rozšířil 

začátkem dvacátého století. (Hýbner, 2002) 

U nás byli prvními průkopníky této sportovní hry tenisté a šermíři. Oficiální začátek 

historie stolního tenisu v ČR je datován na 18. března 1925, kdy byl v Praze založen 

Ústřední výbor ping-pongový. Sdružoval tehdy devět klubů. Mezinárodní federace 

stolního tenisu, která funguje dodnes, byla založena v roce 1926 a ČR patřila 

k zakládajícím členům. (Hýbner, 2002) 

Historie stolního tenisu je úzce spjata s vývojem hracího materiálu. Od dřevěných 

pálek se přešlo ke gumovým potahům a v roce 1952 se vyvinul první houbový potah. 

Následně došlo ke standardizaci pálky s omezením tloušťky potahu. Další vývoj vedl přes 

antitopspinové potahy ke klasickým softovým a sendvičovým potahům, kterých se 

vyrobilo velké množství. (Hýbner, 2002) 

Další zásah do vývoje přinesla technika přelepování potahů těsně před utkáním, 

která vedla za účelem dalšího zrychlení a zvýšení tvrdosti úderů. (Hýbner, 2002) 
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1.7 ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL LHŮTA 

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lhůta vznikl v roce 1970. Jeho řady čítaly kromě 

hráčů zdravých i hráče tělesně postižené, kteří tento oddíl proslavili nejen v České 

republice, ale i ve světě. 

Mezi největší úspěchy družstev patří druhé místo na mistrovství České republiky 

tělesně postižených v roce 1970 v Ostravě. Družstvo ve složení Miroslav Kugler, Miroslav 

Pražák a Josef Šlajs skončilo druhé za tělesně postiženými hráči z oddílu RH Hradec 

Králové. 

V jednotlivcích je nutné zmínit jména Jolana Matoušková, rozená Davídková a 

Jaroslava Janečková, které jsou několikanásobnými medailistkami z mistrovství světa a 

Evropy. Jolana Matoušková je také vítězkou Paralympijských her ze Sydney v roce 2000 a 

v roce 2004 si z Atén přivezla stříbro. 

Od roku 2013 jsou součástí oddílu i vozíčkáři. Z tříletého působení v SKV Ostrava se 

vrátil Jaroslav Hadrava, který v roce 2012 získal dva tituly mistra republiky a vybojoval si 

tak účast na Paralympijských hrách v Londýně. 

TJ Sokol Lhůta má v současnosti 3 družstva mužů a 1 družstvo žáků. Celkem je zde 

registrováno 17 hráčů. Oddíl byl pro rok 2013 pověřen pořádáním mistrovství České 

republiky vozíčkářů, které se uskuteční v Plzni. Cílem oddílu je úspěšná organizace tohoto 

turnaje. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 PŘÍPRAVA TURNAJE 

2.1.1 DATUM A MÍSTO POŘÁDÁNÍ TURNAJE 

Výběr data a místa pořádání turnaje je úzce spjat s historií turnaje. TJ Sokol Lhůta 

již několik let pořádá tradiční silvestrovský turnaj, který je již osmým rokem nazýván 

Memoriálem Josefa Davídka. Josef Davídek byl zasloužilý sportovec a činovník místní 

tělovýchovné jednoty a oddíl stolního tenisu mu tak projevuje tímto turnajem každoroční 

poctu. 

Turnaj se tedy konal dne 31. 12. 2012 v obci Lhůta, která je vzdálená 17 kilometrů 

od Plzně. 

2.1.2 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

Pro konání turnaje je nutné zajistit herní prostory. Jako již několik let, poskytla pro 

tento turnaj prostory bezplatně obec Lhůta v místní sokolovně, kde hrají stolní tenisté své 

dlouhodobé mistrovské soutěže. Sokolovna slouží i jako tělocvična pro jiné sporty a 

příležitostně se zde pořádají i kulturní a společenské akce. 

Po celou dobu trvání turnaje bylo zajištěno občerstvení. Pohostinství „Pod 

Maršálem“, které se nachází též v areálu místní sokolovny, mělo kvůli turnaji výjimečně 

otevřeno již od ranních hodin. 

Herna i pohostinství se nachází v jedné budově a přechod z jedné místnosti do 

druhé nezabere více než několik sekund. Nebyla zde ani nutnost přezutí obuvi nebo 

převlečení oděvu. 

Sokolovna ve Lhůtě bohužel není vybavena šatnou. K převlékání hráčů jsme tedy 

využili klubovny, která je hned vedle herny. Kapacitně klubovna vystačila a každý měl 

dostatek místa pro převlékání a na uložení oděvu a obuvi. 

2.1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Veškeré materiální zabezpečení poskytoval oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lhůta. 

Celý turnaj proběhl na čtyřech stolech. U každého stolu stál stolek pro rozhodčího 

s počitadlem. Mezi stoly byly po celé jejich délce ohrádky, které slouží jako zábrana 

přeskakování míčku od jednoho stolu ke druhému. Také jsme museli zajistit stůl vrchního 
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rozhodčího. K organizaci turnaje nebylo potřeba počítačové techniky, vše se 

zaznamenávalo ručně na tiskopisy. Tyto dokumenty měl u sebe vrchní rozhodčí turnaje, 

který vyhlašoval jednotlivá utkání. Veškeré rozlosování též viselo na nástěnce. Na začátku 

turnaje byl u každého stolu míček. V případě jeho rozbití dodal vrchní rozhodčí míček 

k danému stolu nový. 

2.1.4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Na přípravě turnaje a zajištění potřebných věcí se zasloužili členové oddílu stolního 

tenisu TJ Sokol Lhůta. V den konání turnaje bylo však nutné pověřit jednotlivé osoby 

dílčími úkoly. 

Pořadatel turnaje: 

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lhůta. 

Ředitel turnaje: 

Ředitel turnaje Jan Roubíček měl na starosti zpracování přihlášek, vybírání 

startovného, stanovení turnajového systému, vylosování a zpracování výsledků 

s vyhlášením vítězů. 

Hlavní pořadatel: 

Hlavní pořadatel Pavel Protiva zajišťoval hladký průběh turnaje po technické 

stránce. 

Vrchní rozhodčí: 

Vrchním rozhodčím turnaje byl Miroslav Kugler, který je majitelem licence B 

rozhodčího stolního tenisu. Po celý turnaj dohlížel na dodržování pravidel, pomáhal při 

losování a zpracovával výsledky. 

Rozhodčí u stolů: 

Rozhodčí ke stolům určoval vrchní rozhodčí. Nejčastěji čerpal z řad hráčů. 

V základních skupinách to byli zrovna nehrající členové skupiny, v části vyřazovací pak ti, 

co na daném stole prohráli předchozí utkání. 
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2.1.5 ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Na každé sportovní akci může dojít k úrazu. V případě úrazu vážnějšího by hlavní 

pořadatel odvezl zraněného do nemocnice v nedalekých Rokycanech, případně by se 

mohla přivolat rychlá záchranná služba. 

Pro drobné úrazy byla k dispozici dobře vybavená lékárnička. 

2.1.6 RIZIKA TURNAJE 

Turnaje mají i svá rizika. Rizikem nazýváme to, co je spojeno s ohrožením konání 

turnaje nebo jeho průběhu. Rizika mohou být ovlivnitelná nebo neovlivnitelná. 

Mezi největší ovlivnitelná rizika turnaje patřila případná nízká účast startujících. 

Jelikož poslední možnost prezentace hráčů byla v den turnaje ráno, mohlo dojít k situaci, 

že bude počet přihlášených nízký. V takovém případě by se musel upravit turnajový 

systém tak, aby odpovídal počtu přihlášených. Nejhorší variantou by bylo turnaj zrušit 

úplně. Tomuto riziku jsem se ale snažil předejít opakovaným zasíláním propozic jak 

jednotlivcům, tak i celým oddílům v Plzeňském a Jihočeském kraji. 

Z neovlivnitelných rizik je nutno zmínit jen případný výpadek elektrického proudu. 

V takovém případě by se nedalo dělat nic jiného, než počkat, až bude dodávka proudu 

opět obnovena. Stolní tenis se za denního světla na výkonnostní úrovni hrát nedá. 

Nalakovaný stůl se totiž leskne a hráči velmi špatně vidí. Proto se stolní tenis hraje 

v uzavřených místnostech se zatemněnými okny a umělým osvětlením. 

Naštěstí jsme ani jednu z uvedených možných komplikací řešit nemuseli. 

2.1.7 SPONZOŘI TURNAJE 

Na prvních ročnících Memoriálu Josefa Davídka vyhrávali vítězové ceny, které 

obdržel oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lhůta jako sponzorské dary. Těchto cen bylo velké 

množství při poměrně vysoké kvalitě. Hlavními sponzory dříve byly firmy Bohemia Sekt, 

Nový věk a Druid. V době hospodářské krize však s těmito firmami oddíl bohužel ztratil 

kontakt, který se již nepodařilo znovu navázat. 

Pro letošní ročník turnaje jsem chtěl spolupráci se sponzory opět obnovit. Některé 

firmy jsem osobně navštívil, jiné jsem kontaktoval telefonicky. Bohužel mi ale nikde 

nemohli nabídnout více než několik upomínkových předmětů, jako byly např. propisky, 



  2 PRAKTICKÁ ČÁST 

  19 

klíčenky a kalendáře. Tyto drobnosti byly rozděleny k hlavním cenám, které jsme předali 

nejúspěšnějším sportovcům. 

Sponzory, kteří by poskytli hodnotné ceny, se bohužel sehnat nepodařilo. Jelikož 

se ale turnaj nepořádá za účelem dosažení zisku, je možné vytvořit kalkulaci tak, aby nebyl 

oddíl ve ztrátě. Podobně tomu bylo i v tomto případě. Ceny se nakoupily přibližně v 

hodnotě předpokládané výše příjmu za startovné hráčů. 

S případnou nepatrnou ztrátou se počítat musí. Je to ale riziko, které musí každý 

organizátor podobné akce podstoupit, chce-li mít svoji akci úspěšnou. 

2.1.8 ZAJIŠTĚNÍ CEN 

Zajištění cen proběhlo několik dní před turnajem a jejich počet byl předem 

stanoven. Ceny byly věcného charakteru a většina z nich se musela koupit z rozpočtu 

oddílu. Vítěz turnaje obdržel putovní pohár, který musí na další ročník turnaje vrátit. 

2.1.9 PLÁNOVANÉ NÁKLADY A VÝNOSY 

Veškeré náklady na tento turnaj spočívaly v nákupu cen pro vítěze a míčků na 

hraní. Organizátoři turnaje nechtěli za svou práci žádný finanční obnos. Tiskopisy tabulek, 

pavouků a dalších dokumentů dodal ředitel turnaje, který je vytvořil. 

Výnosy z turnaje tvořilo pouze startovné od hráčů. Každý startující hráč jej zaplatil 

při prezentaci ve výši 70 Kč. 

2.1.10 PROPAGACE TURNAJE 

Jedním z přání pořadatelů bylo, aby účast na turnaji byla co největší. Museli jsme 

vytvořit příslušné propozice o tomto turnaji obsahující základní informace. Propozice jsem 

za pomoci členů z oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lhůta vytvořil v elektronické podobě a 

určitý počet i vytiskl. Tyto vytisknuté pozvánky jsem příležitostně od září 2012 rozmisťoval 

po hernách v Plzeňském kraji. Na začátku prosince 2012 jsem požádal předsedu 

Plzeňského krajského svazu stolního tenisu o elektronické rozeslání těchto propozic 

pomocí jeho e-mailového adresáře. Jeho adresář obsahuje kontakty na všechny oddíly 

stolního tenisu v Plzeňském kraji a také na řadu činovníků a rozhodčích. Pan Milan Kůs 

mně s žádostí vyhověl a propozice na turnaj rozeslal. 
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Několik hráčů a hráček bylo osobně pozváno telefonicky. Turnaje se pravidelně 

zúčastňují hráči i hráčky z oddílů Jihočeského kraje, proto jsme jim pozvání také poslali. 

O turnaji jsme včas informovali velké množství hráčů a hráček a bylo už jen na 

každém jednotlivci, zda se turnaje zúčastní. 

2.2 PRŮBĚH MEMORIÁLU JOSEFA DAVÍDKA 

2.2.1 ÚČAST NA TURNAJI 

Do turnaje se mohl přihlásit téměř kdokoliv. Pro přihlášení nebyl určen limit 

startujících, věková kategorie, ani pohlaví. Dokonce se ani nerozlišovalo, zda je hráč 

registrovaný či nikoliv. Všichni startující se mohli přihlásit nejpozději v den turnaje do 8:30 

hodin ráno.  

Celkem se přihlásilo 40 startujících z osmnácti oddílů. Tyto oddíly byly převážně 

z Plzeňského a Jihočeského kraje, ale zavítali sem také hráči, kteří hájí barvy bavorských 

týmů v Německu. Hlavní město Praha zde mělo jediné zastoupení. Mezi přihlášenými byly 

i tři ženy. Několik zúčastněných hráčů spadalo ještě do žákovských a dorosteneckých 

kategorií. 

Počet 40 startujících je novým rekordem v počtu účastníků tohoto turnaje a téměř 

dvojnásobně překonal účast v loňském roce. 

Turnaje se zúčastnily všechny výkonnostní úrovně, které jsou podrobně popsány 

v první kapitole této bakalářské práce. 

2.2.2 HARMONOGRAM TURNAJE 

Jelikož mohou mít jednotlivá utkání ve stolním tenise různou dobu trvání, nebyl 

vytvořen přesný harmonogram turnaje. 

Turnaj začal v 9 hodin ráno proslovem ředitele a vrchního rozhodčího turnaje, kteří 

všechny přítomné přivítali. Dále byli hráči seznámeni se systémem turnaje a s ostatními 

informacemi o jeho průběhu. 

Před zahájením prvních utkání uctili všichni přítomní památku Josefa Davídka 

minutou ticha. 
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Turnaj byl zahájen krátce po deváté hodině ranní. Po odehrání základních skupin 

následovala třicetiminutová přestávka na oběd. Časově tato přestávka na dobu oběda 

vycházela a ředitel turnaje s vrchním rozhodčím využili tento čas k vylosování druhého 

stupně turnaje. 

Kolem 17. hodiny proběhlo vyhlášení vítězů a tím byl turnaj ukončen. 

2.2.3 SYSTÉM TURNAJE 

Určení správného herního systému je jedním z prvních a nezbytných předpokladů 

úspěšného průběhu a ukončení každé soutěže nebo turnaje. Jednotlivé herní systémy 

mají své výhody a nevýhody. Vše je nutno promyslet a vybrat ten herní systém, který je 

pro danou soutěž nebo turnaj nejvýhodnější. Při volbě je třeba mít na zřeteli především: 

 optimální využití času i počtu stolů, které jsou k dispozici 

 herní vytíženost nejslabších účastníků (Kovanda, 1988) 

Celé organizační zajištění turnaje je dobré provést s dostatečným předstihem, a to 

i v případě, že není znám počet startujících. Po uzávěrce přihlášek je však nutno 

v relativně krátké době se rozhodnout pro nejlepší herní systém, který zajistí, aby byl 

turnaj včas ukončen a byly použity všechny materiální možnosti. (Kovanda, 1988) 

Vzhledem k počtu přihlášených účastníků jsem zvolil systém turnaje skupinový a 

následně vyřazovací. Jedná se o klasický turnajový systém, který je jedním z nejrychlejších 

a nejspravedlivějších. 

2.2.4 NASAZENÍ HRÁČŮ 

K nasazení hráčů do turnaje jsem využil krajské, respektive republikové žebříčky za 

sezónu 2011/2012. 

Do každé základní skupiny byli nasazeni dva hráči. Ostatní hráči byli do skupin 

dolosováni. 

Nasazeno do vyřazovací části bylo pouze 8 hráčů. Pořadí nasazení bylo stejné jako 

u základních skupin. Aby si však nasazený hráč svou výhodu udržel, musel svoji základní 

skupinu vyhrát. Jestliže nasazený hráč svoji skupinu nevyhrál, byl do vyřazovací části 

turnaje na jeho místo nasazen hráč, který byl v základních skupinách nasazený za ním a 

svou skupinu vyhrál. 



  2 PRAKTICKÁ ČÁST 

  22 

2.2.5 ZÁKLADNÍ SKUPINY 

Všichni účastníci byli rozlosováni do deseti skupin po čtyřech. Každá skupina se 

skládala ze 2 hráčů nasazených a 2 dolosovaných, a v jedné základní skupině nemohli být 

společně 2 hráči z jednoho oddílu. Ze skupiny postupovali hráči na prvním a druhém místě 

do kola vítězů a hráči na třetím a čtvrtém místě do kola útěchy. Celá skupina se vždy 

odehrála na jednom stole, který určil vrchní rozhodčí. Pro urychlení průběhu turnaje 

nařídil ředitel turnaje po domluvě s vrchním rozhodčím hrát v základních skupinách pouze 

na dva vítězné sety ze tří. 

Rozhodčí v základních skupinách dělali vždy členové dané skupiny, kteří zrovna 

nehráli. Pořadí jednotlivých utkání bylo napsáno na tiskopisu každé skupiny, a do těchto 

dokumentů se zaznamenávaly také výsledky těchto utkání. 

Po odehrání celé skupiny odnesl její vedoucí tiskopis vrchnímu rozhodčímu, který 

spočítal body, určil pořadí ve skupině a vyhlásil další skupinu na právě uvolnivší se stůl. 

Vedoucím skupiny byl první nasazený hráč v každé skupině. Staral se o dodržování pořadí 

utkání, zapisování všech výsledků a určení rozhodčího každého zápasu ve skupině. 

2.2.6 VÝSLEDKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN 

V základních skupinách se hrálo systémem každý s každým na dva vítězné sety. 

V každé skupině se tedy odehrálo šest utkání. Za vítězství v utkání se počítal jeden bod, za 

porážku nula. V případě shodného počtu bodů dvou hráčů rozhodoval jejich vzájemný 

zápas. Pokud by shodný počet bodů měli hráči tři, rozhoduje minitabulka těchto hráčů. 

V této tabulce se počítají jen zápasy mezi těmito hráči se shodným počtem bodů a 

rozhoduje poměr mezi sety. Mohlo samozřejmě dojít i na situaci, kdy by skóre těchto 

hráčů bylo shodné. V tomto případě by se na řadu dostalo počítání míčků těchto setů. 

Proto rozhodčí u stolu zapisovali důkladně i výsledky každého odehraného setu. Naštěstí 

k počítání míčků nedošlo v žádné skupině a předešlo se jistému zdržení.  
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Skupina č. 1: 

Jméno 
Čechová 

Dana 

Protiva 

Pavel 

Hach 

Václav 

Vyskočil 

Martin 
Body Skóre Pořadí 

Čechová 

Dana 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Protiva 

Pavel 
0:2 

Lhůta 

2012 
1:2 2:0 1 3:4 3. 

Hach 

Václav 
0:2 2:1 

Lhůta 

2012 
2:0 2 4:3 2. 

Vyskočil 

Martin 
0:2 0:2 0:2 

Lhůta 

2012 
0 0:6 4. 

Tabulka 1 Výsledky skupiny č. 1 

Pořadí zápasů ve skupině č. 1: 

1. kolo: 

Čechová Dana – Vyskočil Martin, Protiva Pavel – Hach Václav 

2. kolo: 

Vyskočil Martin – Hach Václav, Čechová Dana – Protiva Pavel 

3. kolo: 

Protiva Pavel – Vyskočil Martin, Hach Václav – Čechová Dana 

Do první skupiny byla nasazena jednička turnaje Dana Čechová, která roli favoritky 

potvrdila a bez nejmenších problémů tuto skupinu vyhrála. Z druhého místa postoupil po 

vyrovnaném zápase s Pavlem Protivou Václav Hach.  
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Skupina č. 2: 

Jméno 
Drozda 

Radek 

Pašek 

Zdeněk 

Tenglová 

Vendula 

Šilhánek 

Martin 
Body Skóre Pořadí 

Drozda 

Radek 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Pašek 

Zdeněk 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 1:2 0 1:6 4. 

Tenglová 

Vendula 
0:2 2:0 

Lhůta 

2012 
1:2 1 3:4 3. 

Šilhánek 

Martin 
0:2 2:1 2:1 

Lhůta 

2012 
2 4:4 2. 

Tabulka 2 Výsledky skupiny č. 2 

Pořadí zápasů ve skupině č. 2: 

1. kolo: 

Drozda Radek – Šilhánek Martin, Pašek Zdeněk – Tenglová Vendula 

2. kolo: 

Šilhánek Martin – Tenglová Vendula, Drozda Radek – Pašek Zdeněk 

3. kolo: 

Pašek Zdeněk – Šilhánek Martin, Tenglová Vendula – Drozda Radek 

Ve druhé skupině kralovala turnajová dvojka Radek Drozda. Překvapením této 

skupiny bylo třetí místo Venduly Tenglové. Po velkém boji ji zdolal Martin Šilhánek a 

druhé místo bral tak on.  
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Skupina č. 3: 

Jméno Šulc Jiří 
Vachovec 

Milan 

Šlehofer 

Stanislav 

Česal 

Luděk 
Body Skóre Pořadí 

Šulc Jiří 
Lhůta 

2012 
2:0 2:1 2:0 3 6:1 1. 

Vachovec 

Milan 
0:2 

Lhůta 

2012 
1:2 0:2 0 1:6 4. 

Šlehofer 

Stanislav 
1:2 2:1 

Lhůta 

2012 
2:1 2 5:4 2. 

Česal 

Luděk 
0:2 2:0 1:2 

Lhůta 

2012 
1 3:4 3. 

Tabulka 3 Výsledky skupiny č. 3 

Pořadí zápasů ve skupině č. 3: 

1. kolo: 

Šulc Jiří – Česal Luděk, Vachovec Milan – Šlehofer Stanislav 

2. kolo: 

Česal Luděk – Šlehofer Stanislav, Šulc Jiří – Vachovec Milan 

3. kolo: 

Vachovec Milan – Česal Luděk, Šlehofer Stanislav – Šulc Jiří 

Podle očekávání skončilo pořadí ve skupině číslo 3. Jiří Šulc ztratil se Stanislavem 

Šlehoferem první set, zápas však otočil a skupinu tak vyhrál. Druhé místo si zajistil dvěma 

výhrami právě Stanislav Šlehofer.  
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Skupina č. 4: 

Jméno 
Vaněček 

Petr 
Mařík Jan Protiva Jan 

Pechman 

Petr 
Body Skóre Pořadí 

Vaněček 

Petr 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Mařík Jan 0:2 
Lhůta 

2012 
0:2 0:2 0 0:6 4. 

Protiva 

Jan 
0:2 2:0 

Lhůta 

2012 
2:0 2 4:2 2. 

Pechman 

Petr 
0:2 2:0 0:2 

Lhůta 

2012 
1 2:4 3. 

Tabulka 4 Výsledky skupiny č. 4 

Pořadí zápasů ve skupině č. 4: 

1. kolo: 

Vaněček Petr – Pechman Petr, Mařík Jan – Protiva Jan 

2. kolo: 

Pechman Petr – Protiva Jan, Vaněček Petr – Mařík Jan 

3. kolo: 

Mařík Jan – Pechman Petr, Protiva Jan – Vaněček Petr 

Žádné překvapení se nekonalo ani ve skupině číslo 4. Vítěze Petra Vaněčka 

doprovodil do druhého stupně Jan Protiva.  
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Skupina č. 5: 

Jméno 
Havlíček 

Marcel 

Wimmer 

Jan 

Hach 

Jaroslav 

Kriegerbeck 

Karel 
Body Skóre Pořadí 

Havlíček 

Marcel 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Wimmer 

Jan 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 2:0 1 2:4 3. 

Hach 

Jaroslav 
0:2 2:0 

Lhůta 

2012 
2:0 2 4:2 2. 

Kriegerbeck 

Karel 
0:2 0:2 0:2 

Lhůta 

2012 
0 0:6 4. 

Tabulka 5 Výsledky skupiny č. 5 

Pořadí zápasů ve skupině č. 5: 

1. kolo: 

Havlíček Marcel – Kriegerbeck Karel, Wimmer Jan – Hach Jaroslav 

2. kolo: 

Kriegerbeck Karel – Hach Jaroslav, Havlíček Marcel – Wimmer Jan 

3. kolo: 

Wimmer Jan – Kriegerbeck Karel, Hach Jaroslav – Havlíček Marcel 

Několikanásobný vítěz Memoriálu Josefa Davídka Marcel Havlíček hladce prošel 

skupinou číslo 5. Druhé místo obsadil Jaroslav Hach.  
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Skupina č. 6: 

Jméno 
Růžička 

Josef 

Vostrý 

Pavel 

Protiva 

Lukáš 

Šauer 

Robert 
Body Skóre Pořadí 

Růžička 

Josef 
Lhůta 

2012 
2:0 2:1 2:0 3 6:1 1. 

Vostrý 

Pavel 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 0:2 0 0:6 4. 

Protiva 

Lukáš 
1:2 2:0 

Lhůta 

2012 
2:0 2 5:2 2. 

Šauer 

Robert 
0:2 2:0 0:2 

Lhůta 

2012 
1 2:4 3. 

Tabulka 6 Výsledky skupiny č. 6 

Pořadí zápasů ve skupině č. 6: 

1. kolo: 

Růžička Josef – Šauer Robert, Vostrý Pavel – Protiva Lukáš 

2. kolo: 

Šauer Robert – Protiva Lukáš, Růžička Josef – Vostrý Pavel 

3. kolo: 

Vostrý Pavel – Šauer Robert, Protiva Lukáš – Růžička Josef 

V šesté skupině svedli urputný boj o první místo Josef Růžička s Lukášem Protivou. 

Šťastnější byl nakonec Růžička a skupinu před Protivou vyhrál.  
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Skupina č. 7: 

Jméno 
Čech 

Roman 

Wimmer 

Adam 
Trefný Jan 

Havlíček 

Václav 
Body Skóre Pořadí 

Čech 

Roman 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Wimmer 

Adam 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 0:2 0 0:6 4. 

Trefný 

Jan 
0:2 2:0 

Lhůta 

2012 
1:2 1 3:4 3. 

Havlíček 

Václav 
0:2 2:0 2:1 

Lhůta 

2012 
2 4:3 2. 

Tabulka 7 Výsledky skupiny č. 7 

Pořadí zápasů ve skupině č. 7: 

1. kolo: 

Čech Roman – Havlíček Václav, Wimmer Adam – Trefný Jan 

2. kolo: 

Havlíček Václav – Trefný Jan, Čech Roman – Wimmer Adam 

3. kolo: 

Wimmer Adam – Havlíček Václav, Trefný Jan – Čech Roman 

Hladce si v sedmé skupině počínal nasazený Roman Čech. Překvapení se událo 

v boji o druhé místo, kdy Jan Trefný podlehl Václavu Havlíčkovi, který tak postoupil 

společně s Čechem.  
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Skupina č. 8: 

Jméno Černý Jiří 
Mařík 

Radek 

Barchanski 

Pavel 

Valdman 

Stanislav 
Body Skóre Pořadí 

Černý Jiří 
Lhůta 

2012 
2:0 2:1 2:0 3 6:1 1. 

Mařík 

Radek 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 0:2 0 0:6 4. 

Barchanski 

Pavel 
1:2 2:0 

Lhůta 

2012 
2:1 2 5:3 2. 

Valdman 

Stanislav 
0:2 2:0 1:2 

Lhůta 

2012 
1 3:4 3. 

Tabulka 8 Výsledky skupiny č. 8 

Pořadí zápasů ve skupině č. 8: 

1. kolo: 

Černý Jiří – Valdman Stanislav, Mařík Radek – Barchanski Pavel 

2. kolo: 

Valdman Stanislav – Barchanski Pavel, Černý Jiří – Mařík Radek 

3. kolo: 

Mařík Radek – Valdman Stanislav, Barchanski Pavel – Černý Jiří 

V souboji o první místo ve skupině číslo 8 podlehl jen těsně Pavel Barchanski Jiřímu 

Černému. Oba si podle očekávání zajistili postup do druhého stupně.  
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Skupina č. 9: 

Jméno 
Albrecht 

Miroslav 

Říšský 

Pavel 

Komanec 

Pavel 

Janečková 

Jaroslava 
Body Skóre Pořadí 

Albrecht 

Miroslav 
Lhůta 

2012 
2:1 1:2 2:0 2 5:3 2. 

Říšský 

Pavel 
1:2 

Lhůta 

2012 
1:2 2:0 1 4:4 3. 

Komanec 

Pavel 
2:1 2:1 

Lhůta 

2012 
2:0 3 6:2 1. 

Janečková 

Jaroslava 
0:2 0:2 0:2 

Lhůta 

2012 
0 0:6 4. 

Tabulka 9 Výsledky skupiny č. 9 

Pořadí zápasů ve skupině č. 9: 

1. kolo: 

Albrecht Miroslav – Janečková Jaroslava, Říšský Pavel – Komanec Pavel 

2. kolo: 

Janečková Jaroslava – Komanec Pavel, Albrecht Miroslav – Říšský Pavel 

3. kolo: 

Říšský Pavel – Janečková Jaroslava, Komanec Pavel – Albrecht Miroslav 

V předposlední skupině nezvládl roli jedničky ve skupině Miroslav Albrecht, který 

prohrál s Pavlem Komancem a musel bojovat o druhé postupové místo s Pavlem Říšským. 

Nakonec Říšského zdolal a postoupil. 
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Skupina č. 10: 

Jméno 
Janeček 

Jaroslav 

Jeremiáš 

Pavel 

Kříž 

Michal 

Vyskočil 

Marek 
Body Skóre Pořadí 

Janeček 

Jaroslav 
Lhůta 

2012 
2:0 2:0 2:0 3 6:0 1. 

Jeremiáš 

Pavel 
0:2 

Lhůta 

2012 
0:2 0:2 0 0:6 4. 

Kříž 

Michal 
0:2 2:0 

Lhůta 

2012 
2:0 2 4:2 2. 

Vyskočil 

Marek 
0:2 2:0 0:2 

Lhůta 

2012 
1 2:4 3. 

Tabulka 10 Výsledky skupiny č. 10 

Pořadí zápasů ve skupině č. 10: 

1. kolo: 

Janeček Jaroslav – Vyskočil Marek, Jeremiáš Pavel – Kříž Michal 

2. kolo: 

Vyskočil Marek – Kříž Michal, Janeček Jaroslav – Jeremiáš Pavel 

3. kolo: 

Jeremiáš Pavel – Vyskočil Marek, Kříž Michal – Janeček Jaroslav 

Jednoznačný průběh měla skupina číslo 10. Vítěz Jaroslav Janeček neztratil za tři 

zápasy ani set. Michal Kříž si s přehledem pohlídal druhé místo ve skupině. 
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2.2.7 VYŘAZOVACÍ KOLO – PAVOUK 

Do vyřazovací části postupovali první 2 hráči ze základních skupin. Nasazeno zde 

bylo 8 hráčů. Pořadí nasazených hráčů bylo stejné jako u základních skupin. Nasazení 

hráči si svou pozici udrželi pouze v případě, že svojí základní skupinu vyhráli. V pavouku se 

již hrálo na tři vítězné sety z pěti. V této soutěži bylo dodrženo třídění. Znamená to, že 

proti sobě v prvním kole nemohli nastoupit hráči ze stejného oddílu. Hráči, kteří spolu byli 

v základní skupině, se mohli v pavouku potkat pouze až ve finálovém utkání. Druhý ve 

skupině byl totiž zařazen do druhé poloviny pavouka než vítěz této skupiny. Ze základních 

skupin postoupilo do vyřazovací části dvacet hráčů a hráček. Vrchní rozhodčí použil 

pavouka pro třicet dva hráčů. Dvanáct hráčů a hráček mělo první kolo volné s přímým 

postupem do druhého kola. Tato volná místa se určila podle tabulek v Soutěžním řádu 

stolního tenisu. Rozhodčí ke stolům pro první vyřazovací kolo vyhlásil vrchní rozhodčí, pro 

kola další zůstal vždy na daném stole hráč, který zde prohrál předchozí utkání. Výsledky se 

již nezapisovaly do formulářů, rozhodčí u stolu vždy po odehrání utkání nahlásil výsledek 

vrchnímu rozhodčímu, který ho zapsal do připraveného pavouka a ihned na volný stůl 

vyhlásil další zápas v pořadí. 

Výsledky jednotlivých utkání: 

1. kolo: 

Protiva Jan – Šilhánek Martin 1:3 

Albrecht Miroslav – Barchanski Pavel 3:2 

Hach Jaroslav – Protiva Lukáš 0:3 

Hach Václav – Kříž Michal 1:3 

2. kolo: 

Čechová Dana – Šilhánek Martin 3:0 

Havlíček Václav – Růžička Josef 0:3 

Havlíček Marcel – Janeček Jaroslav 3:0 

Albrecht Miroslav – Šulc Jiří 0:3 

Vaněček Petr – Protiva Lukáš 2:3 
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Komanec Pavel – Černý Jiří 3:1 

Čech Roman – Šlehofer Stanislav 1:3 

Kříž Michal – Drozda Radek 0:3 

Čtvrtfinále: 

Čechová Dana – Růžička Josef 3:0 

Havlíček Marcel – Šulc Jiří 0:3 

Protiva Lukáš – Komanec Pavel 3:0 

Šlehofer Stanislav – Drozda Radek 0:3 

Semifinále: 

Čechová Dana – Šulc Jiří 3:2 

Protiva Lukáš – Drozda Radek 0:3 

O 3. místo: 

Šulc Jiří – Protiva Lukáš 3:0 

Finále: 

Čechová Dana – Drozda Radek 4:0 

Celkové pořadí: 

1. Dana Čechová (TTG Bingen/Münster-Sarmsheim) 

2. Radek Drozda (TTC Fortuna Passau) 

3. Jiří Šulc (ČZ Strakonice Elektrostav) 

4. Lukáš Protiva (Dioss Nýřany) 

5. Josef Růžička (SV Wettelsheim) 

6. Stanislav Šlehofer (Sokol Plzeň V) 

7. Marcel Havlíček (SV Kelheimwinzer) 

8. Pavel Komanec (TJ Sokol Lhůta)  
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Obrázek 1 Vyřazovací kolo 
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2.2.8 ÚTĚCHA 

Jako novinku oproti předchozím ročníkům tohoto turnaje zavedli organizátoři pro 

letošní rok soutěž útěchy. Této soutěže se zúčastnili hráči a hráčky, kteří skončili 

v základních skupinách na nepostupových místech, tedy na třetím a čtvrtém místě. Soutěž 

útěchy byla hrána také vyřazovacím způsobem na tři vítězné sety z pěti. Spolu s vyřazovací 

fází se útěcha střídala vždy po celém odehraném kole a platila pro ni stejná pravidla o 

rozhodčích, losování, třídění a volných místech. Do této soutěže se nasadilo 8 hráčů podle 

krajských a okresních žebříčků, kteří skončili na třetím místě v základních skupinách. 

Výsledky jednotlivých utkání: 

1. kolo: 

Mařík Radek – Janečková Jaroslava 0:3 

Jeremiáš Pavel – Wimmer Adam 1:3 

Pašek Zdeněk – Vyskočil Marek 3:1 

Mařík Jan – Vachovec Milan 1:3 

2. kolo: 

Trefný Jan – Janečková Jaroslava 1:3 

Česal Luděk – Protiva Pavel 0:3 

Kriegerbeck Karel – Šauer Robert 0:3 

Wimmer Adam – Tenglová Vendula 0:3 

Pechman Petr – Pašek Zdeněk 3:1 

Vyskočil Martin – Valdman Stanislav 1:3 

Wimmer Jan – Vostrý Pavel 3:2 

Vachovec Milan – Říšský Pavel 1:3 

Čtvrtfinále: 

Janečková Jaroslava – Protiva Pavel 3:0 

Šauer Robert – Tenglová Vendula 0:3 
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Pechman Petr – Valdman Stanislav 3:1 

Wimmer Jan – Říšský Pavel 1:3 

Semifinále: 

Janečková Jaroslava – Tenglová Vendula 1:3 

Pechman Petr – Říšský Pavel 0:3 

O 3. místo: 

Janečková Jaroslava – Pechman Petr 0:3 

Finále: 

Tenglová Vendula – Říšský Pavel 3:2 

Celkové pořadí: 

1. Tenglová Vendula (SF SKK El Nino Praha) 

2. Říšský Pavel (Sokol Plzeň V) 

3. Pechman Petr (Sokol Plzeň V) 

4. Janečková Jaroslava (TJ Spartak Strašice) 

5. Šauer Robert (TJ Sokol Klabava) 

6. Wimmer Jan (SKUŘ Plzeň) 

7. Valdman Stanislav (TJ Sokol Lhůta) 

8. Protiva Pavel (TJ Sokol Lhůta) 
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Obrázek 2 Kolo útěchy 
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2.2.9 VYHODNOCENÍ 

Po odehrání posledního, finálového, utkání určili rozhodčí celkové pořadí. 

Vzhledem k přehlednému vyřazovacímu systému to byla celkem jednoduchá věc. O vítězi 

a druhém v pořadí bylo rozhodnuto, zápas o bronz si zahráli poražení semifinalisté. Hráči 

vyřazení ve čtvrtfinále turnaje se umístili podle konečného umístění jejich přemožitelů, 

tedy od pátého do osmého místa. Takto se vyhodnocovaly výsledky v kole vítězů i v útěše. 

Na vyhlášení vítězů si všichni nastoupili u prvního stolu a postupně si po oslovení 

přicházeli pro vybojované ceny, které organizátoři v krátké pauze po finále přenesli ze 

skladu do herny. Cenami rozdílných hodnot bylo oceněno prvních osm hráčů a hráček 

vyřazovací části turnaje a čtyři hráči a hráčky kola útěchy. Symbolickou cenu převzal také 

nejstarší a nejmladší hráč turnaje. 

2.2.10 ÚKLID HERNY 

Turnaj byl ukončen krátce po sedmnácté hodině. Dále byl v prostorách herny 

plánovaný silvestrovský večer. Nezbývalo tedy, než tyto prostory rychle uklidit a připravit 

vše na večerní společenskou akci. 

Stoly, které jsou na kolečkových pojezdech, se zavezly do skladu sokolovny, 

počítadla a ostatní drobnosti jsme zamkli do skříní. Místo stolů na stolní tenis jsme do 

prostor herny nanosili stoly klasické a rozestavěli podle plánu pro společenské akce. 

2.3 VYÚČTOVÁNÍ TURNAJE 

Tento turnaj nebyl pořádán za účelem dosažení zisku. Každoroční projev úcty 

dlouholetému činovníkovi oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lhůta Josefu Davídkovi je 

naprosto postačujícím faktorem a zároveň impulsem do pořádání dalších ročníků tohoto 

hráči velice oblíbeného turnaje. 

Náklady na tento turnaj spočívaly v nákupu cen pro vítěze a míčků na hraní. 

Organizátoři turnaje finanční odměnu odmítli. Nájemné za poskytnuté prostory se 

neplatilo, vše poskytla bezplatně obec Lhůta. 

Výnosy z turnaje činily pouze startovné hráčů, kdy každý startující zaplatil vklad ve 

výši 70 Kč. Na požádání poskytnul ředitel turnaje doklad o zaplacení této částky s razítkem 

oddílu. 



  2 PRAKTICKÁ ČÁST 

  40 

Náklady: 

NÁZEV POČET CENA ZA KUS 
CENA 

CELKEM 

Míčky 12 kusů 25 Kč 375 Kč 

Ceny 14 kusů Různé 2 200 Kč 

Ostatní - - 0 Kč 

Celkem - - 2 575 Kč 
Tabulka 11 Náklady na turnaj 

Výnosy: 

NÁZEV POČET CENA ZA KUS 
CENA 

CELKEM 

Startovné hráčů 40 kusů 70 Kč 2 800 Kč 

Celkem - - 2 800 Kč 
Tabulka 12 Výnosy z turnaje 

Rozdíl mezi náklady a výnosy činil 225 Kč. Tento zisk si ponechal oddíl stolního 

tenisu TJ Sokol Lhůta. 

Občerstvení, které poskytovalo pohostinství „Pod Maršálem“, mělo zajisté po 

celodenním turnaji také určitý finanční výnos, který připadl provozovalteli. 
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DISKUSE 

Turnajů ve stolním tenise se zúčastňuji pravidelně již řadu let, avšak zcela poprvé 

jsem takovou akci pořádal. Využil jsem tak osobní zkušenosti z minulosti. 

Datum a místo pořádání bylo díky dlouholeté tradici jasné již od začátku přípravy 

turnaje. 

Technické zabezpečení proběhlo hladce. Herní prostory poskytnuté bezplatně obcí 

Lhůta jsou pro tento turnaj optimální a žádný problém nebyl ani se zajištěním 

občerstvení. Majitel pohostinství „Pod Maršálem“ konání této sportovní akce přivítal a 

řádně se na ni připravil. 

Zajištění materiálního zabezpečení s sebou neneslo také žádné nepříjemnosti. 

Veškerý potřebný materiál se totiž nacházel v areálu sokolovny a připravit tak sál na 

turnaj zabralo jen několik málo minut. 

Menší komplikace nastala při výběru lidí do realizačního týmu. Jelikož jsou hlavní 

pořadatel a vrchní rozhodčí důležité osoby, nechtěl jsem tento výběr podcenit a uspěchat. 

Po důkladném promyšlení jsem vsadil na zkušenost z předchozích ročníků turnaje a 

povolal pány Protivu a Kuglera. Myslím, že moje rozhodnutí bylo dobré, protože oba se 

v plnění svých povinností velmi dobře osvědčili. Zdařilou volbou bylo i určování 

rozhodčích ke stolům. Ve skupině počítali nehrající členové skupiny, kteří většinou 

nastupovali k dalšímu zápasu skupiny. Ve vyřazovací části počítal každý účastník jeden 

zápas a to ten, který následoval po jeho prohře na daném stole. V obou případech tak 

nedocházelo k prodlevám způsobeným sháněním rozhodčího. 

Průběh turnaje negativně neovlivnili ani možná rizika. Zodpovědnou propagací 

turnaje byl počet účastníků nad očekávání a nenastaly ani problémy technického 

charakteru. Do pořádání dalších ročníků bych však doporučil, aby vrchní rozhodčí 

požadoval přihlášky od startujících zaslat alespoň jeden den před konáním turnaje. Může 

se tak lépe promyslet hrací systém a popřípadě turnaj rozlosovat. 

Pouze s jedinou věcí jsem nebyl při pořádání turnaje spokojen. Bylo to zajištění 

sponzorů. Několik firem jsem sice oslovil, bohužel však bez výraznějšího úspěchu. Pro 

úspěšné jednání se sponzory je třeba začít jednat včas a nabídnout jim určitou protislužbu 
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ve formě vyvěšené reklamy na zdi herny, zmínění jejich jména při zahájení a ukončení 

akce či protislužby v jiné podobě. 

Ceny hodnotnějšího charakteru tedy nezbývalo než nakoupit z rozpočtu oddílu. Po 

důkladném rozpočítání se nakoupily ceny, které obdrželo celkem 14 startujících. 

Jedna z nejdůležitějších věcí, která předpokládá úspěch při pořádání jakékoliv 

akce, je její propagace. Na turnaj jsem věnoval propagaci hodně času a myslím, že se to 

vyplatilo. Vysoká účast podpořená výbornou kvalitou hovoří za vše. 

Pro turnaj nebyl vytvořen přesný harmonogram. Jelikož se stolní tenis nehraje na 

čas a každý zápas může trvat rozdílnou dobu, těžko by se případný vytvořený 

harmonogram dodržoval. 

Šťastnou volbou byl výběr herního systému. Skupinový a následně vyřazovací 

systém vždy předpokládá rychlý průběh, spravedlnost a pro každého účastníka i 

dostatečné herní vyžití. Stejně tomu bylo i v našem turnaji. 

Nasazení hráčů vyžadovalo pečlivé prostudování krajských žebříčků za sezonu 

2011/2012. Myslím si, že se nám podařilo nasadit hráče a hráčky do turnaje spravedlivě. 

Vypovídá o tom i konečné pořadí. První tři nasazení se v tomto pořadí objevili i na 

stupních vítězů. 

Počet deseti základních skupin po čtyřech hráčích vypadal z počátku děsivě. 

Rozhodčí však rozhodnutím hrát v nich na dva vítězné sety ze tří jejich průběh značně 

urychlili. V případě menšího počtu účastníků by se mohlo nechat hrát na tři vítězné sety, 

ale při tomto počtu to byl krok správným směrem. 

Druhý stupeň turnaje byl vyřazovací. Výhodou bylo to, že se ho zúčastnili všichni 

startující. Úspěšnější si zahráli kolo vítězů, méně úspěšní kolo útěchy. Právě tuto útěchu 

bych doporučil dělat na každém turnaji. I ti slabší hráči mají totiž možnost zahrát stejné 

množství zápasů jako ostatní a neodradí je od jejich účasti v příštích letech rychlé vyřazení 

z turnaje. 

Vyhodnocení každé soutěže je slavnostní akt, který by neměl nikdy chybět. 

V našem turnaji proběhlo vyhlášení vítězů v přátelském duchu za přítomnosti početné 

skupiny diváků a hráčů. Ceny úspěšným hráčům a hráčkám předávala dcera Josefa 

Davídka Jolana Matoušková. 
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Příjemně dopadlo i konečné vyúčtování. Důležité je, že nebyl oddíl ve ztrátě. 

Naopak malý zisk vypovídá o dobrém naplánování turnajových nákladů a výnosů. 



  ZÁVĚR 

  44 

ZÁVĚR 

Myslím si, že se cíl bakalářské práce podařilo splnit. Rovněž všechny předem 

naplánované úkoly jsem zvládl úspěšně zrealizovat. Všichni účastníci turnaje si zahráli 

několik kvalitních utkání. Někteří turnaj pojali jako přípravu na dlouhodobé mistrovské 

soutěže, další si jen přijeli zahrát proti kvalitnějším soupeřům, které ve své dlouhodobé 

soutěži za stolem nepotkají. Spokojenost tak zavládla ve všech kategoriích hráčů a hráček.  

Úroveň turnaje byla velice dobrá. Dovolím si tvrdit, že se kvalitněji obsazený turnaj 

v Plzeňském kraji dlouhá léta nehrál. Přispěla k tomu samozřejmě i účast české 

reprezentantky Dany Čechové a několika hráčů z německých soutěží. Kvalita však byla 

zastoupena i účastí řady hráčů, kteří patří dlouhodobě ke krajské špičce v Plzeňském kraji. 

Přál bych si, aby si čtenář této bakalářské práce představil, jak turnaj ve Lhůtě 

proběhl, jaké povinnosti mají organizátoři turnajů a co je potřeba udělat k uspořádání 

podobného turnaje. Dále bych byl rád, kdyby bakalářská práce posloužila dalším 

organizátorům turnaje ve stolním tenise jako kvalitní materiál. 

Práce zajisté poslouží i v přípravách a pořádáních dalších ročníků tohoto 

oblíbeného Memoriálu Josefa Davídka, jehož příští ročník je plánován na 31. 12. 2013. 

Tohoto, již devátého ročníku, se určitě zúčastním jako hráč, ale samozřejmě při tomto 

turnaji rád a ochotně pomohu i s jeho organizací a pořádáním. 
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RESUMÉ 

Theme of my bachelor's work is preparation, organization and evaluation of 

tournament in women's and men's table tennis in Pilsen's region. I chose this theme 

because I play table tennis for several years and I took part of several tournament, so I 

can use my long-time experiences. 

Table tennis is one of the most well-known branch of sport in the world. 

International federation of table tennis forms 150 national's association. Table tennis is 

playing on every continent. Today, the most enormous amount of competiton is taking 

place from autumn to spring with a short winter break. 

I will divide my bachelor's work into two parts. At the first part, the theoretical, I 

would like to introduce the charasteristic, brief history, technique of basics attacks and 

rules of the table tennis. Farther I will shortly mention about the club of table tennis 

named TJ Sokol Lhůta, which helped me with the organization of tournament. 

The tournament took place on the 31st of December, 2012 and 40 players from 18 

clubs were participated on it. The biggest star of the tournament was Czech 

representative Dana Čechová, who confirmed the role of the favorite and won the entire 

tournament. 

Development of the tournament was fluent, smooth and absolutely without any 

problem or fight. The other way around, everybody played fair play. 
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