
TESTOVACÍ DEN MÍČKŮ NA TTC KOSTELEC NAD ORLICÍ 

Andro   3S 40+      2ks 
➢ u oddílů v ČR v  podstatě nepoužívaná značka míčků. Míček je se švem,  kvalita 

průměrná. Vyrobeno v Číně. Příznivá cena cca kolem 70,- za 3 kusy míčků. 
 

Butterfly G40+      10 ks 
➢ velmi těžký, rychlý, tvrdý míček na povrchu poměrně lesklý. Výborná výdrž, slušná 

kulatost, problematická hra na rotaci. Vyrobeno v Německu. Míček je se švem. Cena 
vysoká cca 150,- za 3 kusy. 

 

Butterfly A40+      4 ks 
➢ míček vyrobený z nového ABS materiálu, ze kterého dnes většina zaběhnutých TT firem 

míčky vyrábí. Vynikající kulatost a výdrž. Míček je poměrně rychlý a tvrdý. Vynikající 
konstantnost odrazu. Na povrchu není lesklý jako jeho dvojče G40+, ale spíše drsnější. 
Vyrobeno v Číně. Míček je se švem. V ČR zatím není na trhu. Předpoklad ceny je ale 
nižší než u G40+. 

 

DHS 40+       4ks 
➢ starší typ plastových míčků z produkce DHS - průměrná kvalita i trvanlivost. Vyrobeno v 

Číně. Míček je se švem. Cena cca 220,- za 6 ks míčků. 
 

DHS D40+        9ks 
➢ novější typ míčků od DHS vyrobený z ABS materiálu. Vynikající kulatost a trvanlivost. 

Vyrobeno v Číně a je se švem. S tímto míčkem se hraje seriál profi okruhu ITTF World 
Tour. Při velmi vysoké kvalitě velmi příznivá cena  cca 240,- za 6 ks míčků. 

 

Donic 40+        1ks 
➢ starší typ míčků od Donicu. V soutěžích v ČR takřka nevyužívaný. Průměrná kvalita. 

Vyrobeno v Číně. Míček je se švem. Cena cca 90,- za 3 ks míčků. 
 

Donic P40+      3ks 
➢ novější typ míčků vyrobený z ABS materiálu. Výborná kulatost. Výborná cena cca 80,- za 

3 kusy míčků. Míček je se švem a je vyrobený v Číně. 
 

Hanno 40+       1ks 
➢ vyrobeno v Číně, solidní kulatost i trvanlivost. Vyšší cena cca 120,- za 3 míčky. POZOR: 

míček je bezešvý. 
 
 

Joola Flash 40+      3ks 
➢ vyrobeno v Číně. Velmi příjemné herní vlastnosti. Solidní kulatost. Trvanlivost průměrná. 

Velmi oblíbený technický míček v soutěžích v ČR hojně využívaný napříč všemi 
soutěžemi. Poněkud vyšší cena cca 130,- za 3 ks míčků. POZOR: míček je bezešvý. 

 

Joola Prime 40+      3ks 
➢ vyrobeno z nového ABS materiálu. Vynikající kulatost. Výborná cena cca 75,- za 3 ks 

míčků. Vyrobeno v Číně. Míček je se švem.  

 
Nittaku SHA 40+       3ks 

➢ starší plastový typ míčku od Nittaku vyrobený v Číně. Jedná se o poměrně lehčí typ 
míčku. Průměrná kulatost, průměrná trvanlivost. Na svoje vlastnosti poměrně hodně 
vysoká cena cca 150,- za 3 ks míčků. Míček je se švem. V soutěžích v ČR velmi málo 
používaný. 



 

Nittaku Premium40+      1ks 
➢ špičkový plast od Nittaku vyrobený v Japonsku, velmi hojně využívaný ve vyšších 

soutěžích a na mezinárodní úrovni. Vynikající kulatost i trvanlivost. Konstantní odraz. 
Mínusem je vysoká cena cca 180,- za 3 ks míčků. Zvláštností je jeho lehce oranžové 
zabarvení a vyšší lesklost obzvláště po ohrání. V nižších soutěžích v podstatě 
nepoužívaný míček. Míček je se švem. 

 

Stiga Optimum 40+      1ks 
➢ starší typ plastu od Stigy vyrobený v Číně. Je se švem. Problematická kulatost a nízká 

životnost. Velmi lehký míček. Cena cca 80,- za 3 ks míčků. 
 

Stiga Perform 40+      3ks 
➢ nový typ míčků vyrobený z ABS materiálu. Výborná kulatost. Míček je se švem a je 

vyrobený v Číně. Solidní cena cca 90,- za 3 ks míčků. Z ABS míčků, patří tento Perform 
40+ k těm lehčím. 

 

Tibhar  40+ SL       1ks 

➢ bezešvý míček vyrobený v Číně. Problematická trvanlivost. Solidní kulatost. Vyšší cena 
120,- za 3 ks míčků. 

 

Tibhar 40+ Syntt     3ks 
➢ vyrobeno v Číně. Míček je se švem Stejně jako předchozí - problematická trvanlivost a 

solidní kulatost. Cena cca 110,- za 3 ks míčků. 
 

Tibhar 40+ Syntt NG       2ks 
➢ novější typ míčků od Tibharu. Se švem a vyrobený v Číně. Vynikající kulatost. Příznivá 

cena  cca 105,- za 3 ks míčků. 
 

TSP CP40+        12 ks 
➢ míček se švem vyrobený v Číně z nového ABS materiálu. Velmi rychlý, tvrdší míček. 

Extra kulatost, extra trvanlivost. Konstantní odraz. Drsnější povrch u nových míčků. Po 
delším ohrání drsnost mizí. Dle našeho názoru v současnosti jeden z nejlepších míčků na 
trhu. Na tak vynikající kvalitu velmi dobrá cena  cca 90,- za 3 ks míčků. 

 

Xiom 40+         8ks 
➢ bezešvý míček vyrobený v Číně. Solidní kulatost. Lehčí typ míčků. Cena cca 130,- za 3 ks 

míčků. 
 

Xushaofa  Sports40+      3ks 
➢ bezešvý míček vyrobený v Číně v ČR hojně používaný napříč všemi soutěžemi. Lehčí 

techničtější typ míčku. Solidní kulatost i trvanlivost a poměrně solidní cena 190,- za 6 ks 
míčků. 

 
 

SHRNUTÍ: 
Míčky lze v současnosti rozdělit do cca 3 kategorií. 
1) starší typ plastu - průměrná kulatost i trvanlivost na svoje vlastnosti poměrně vyšší cena. Mezi 
značkami jsou v herních vlastnostech poměrně hodně velké odlišnosti. 
2) novější typ plastu - ABS materiál - rapidně vyšší trvanlivost , daleko lepší kulatost a 
stejnoměrnost odrazu. Herní vlastnosti napříč značkami jsou více konstantní.Velmi dobrá cena.  
3) bezešvé míčky  ze staršího typu plastu - solidní kulatost, solidní trvanlivost, solidní cena. 
 


