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Abstrakt 

Název práce: 

Historie a vývoj tenisového vybavení. 

Cíl práce: 

Zpracovat ucelený, přehledný, informačně - hodnotný přehled historického vývoje 

tenisového vybavení od raných prvopočátků hry až po současnost. 

Metoda: 

Práce je historického charakteru, proto vycházely použité metody z metod 

historiografických, jimiž jsou metoda historická, metoda přímá a chronologická. 

Výsledky: 

Vytvoření přehledného popisu historie tenisového vybavení prostudováním 

veškerých možných zdrojů týkajících se tenisové tématiky. 

Klíčová slova: 

Tenisové vybavení, raketa, míč, výplet, materiál, historie. 



Abstract 

Title: 

History and development of the tennis equipment. 

Aim of the work: 

Process an integral, tabular and synoptic historical development overview of the 

tennis equipment. This owerview will cover the period since the early beginnings of 

the game to present days. 

Methods: 

Advance work has historical charakter therefore used methods are 

historiogaphical methods such as chronological method and historical method. 

Results: 

Produce tabular description of the tennis equipment by means of reading and 

studying entire available sources refer to the tennis theme. 

Keywords: 

Tennis equipment, tennis racket, tennis ball, stringing, material, history. 
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I. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce pojednává o historickém vývoji tenisového 

vybavení. Od dob prvých her, které dnešní podobě tenisu předcházely a ze 

kterých se tenis vyvinul prošlo vybaveni četnými změnami a to nejenom díky 

nárokům a potřebám hráčů, ale především díky stále se zlepšujícím a vyvíjejícím 

se technologiím. 

Práce je zaměřena právě na vybavení z několika důvodů. Jako aktivní 

hráčka tenisu mám k vybavení vztah a samozřejmě mě zajímá jaké má daná 

raketa, míč nebo výplet herní vlastnosti a jak jejich kvalita ovlivňuje hru. Sledování 

současných trendů však vyžaduje velké úsilí, jelikož téměř každý výrobce přichází 

na každou novou sezónu s obměnami, novinkami a novými technologiemi. Za 

důležité nepovažuji pouze sledováni současných trendů, ale právě i znalosti z 

historie a vývoje, kterým vybavení prošlo. Druhým důvodem k vytvoření tohoto 

přehledu je pocit nedostatku a malé rozpracovanosti této problematiky v u nás 

existujících literárních pramenech. Žádný z nich se samostatně vývoji tenisového 

vybavení nevěnuje. A dokumenty, zabývající se tenisovou problematikou shrnuji 

kapitoly historie do obecných přehledů zmiňovaných povětšinou v úvodech, ve 

kterých nacházíme nepatrné zmínky o historii a vývoji vybavení. 

Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Po úvodním představení tenisu 

následuje jeho obecná historie od počátků lidské civilizace a tedy prvních her 

s míčem až po vznik moderního sportu. Následující kapitola se věnuje vybavení. 

Je zaměřena především na raketu, míč a výplet, u každé této složky vybavení je 

zachycen její historický vývoj od prvopočátků hry po současnost. Tento 

chronologický textový přehled je doplněn obrazovou dokumentací, která se snaží 

ilustrovat jednotlivé vývojové fáze vybavení a zároveň se snaží zachytit důležité 

změny, které ovlivnily a určily následující vývoj vybavení. Tato kapitola se opírá 

především o zahraniční literaturu. Poslední část je zhodnocení fenoménu vývoje 

vybavení. 
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Stručný přehled o použité literatuře: 

K vypracování této diplomové práce, tedy sledování historického vývoje 

tenisového vybavení byly použity sekundární prameny a to z toho důvodu, že 

primární prameny (původní zdroje historických údajů) jsou většinou nedostupné. 

Teoretické poznatky byly čerpány ze dvou hlavních skupin literatury. První 

skupinu tvořila česká literatura, která byla využita ke zpracování především první 

části diplomové práce, zabývající se obecnou historií tenisu. Zejména autoři 

J. Hohm (1975), S. Chvátal a F. Kreuz (1984), J. Jedlovský a I. Lichner (1976) se 

v úvodech svých tenisových publikací věnují tématice obecné charakteristiky 

tenisové historie. V žádné české, případně česky publikované literatuře však není 

podrobněji zachycena historie her, které modernímu tenisu předcházely. 

Pro získáni a zpracování informací týkajících se starověku a částečně i 

středověku bylo použito zahraničních, česky nevydaných publikací, především 

autorů lorda Aberdareho (1959), J. Marshalla (1890) a E.B. Noela (1991). Tato 

druhá skupina, tedy zahraniční literatura byla nejen částečně použita pro 

zpracování obecné historie tenisu, ale zvláště byla využita v kapitole týkající se 

vývoje vybavení. V dostupných česky psaných literárních pramenech nebyla 

k dispozici žádná publikace, která by se věnovala pouze historii a vývoji 

tenisového vybavení. Angličtí autoři lord Aberdare (1980), R. Morgan (1995), G. 

Clerici (1976), G.N. Gurney (1984) se tomuto tématu ve svých dílech věnují. 

Informace o současném vybavení a trendech jsem využívala práce od autorů N. 

Bolletieriho (2001) a editorů S.J. Haakeho a A.D. Coeho (2000). Všechny 

zahraniční prameny jsem získala v univerzitní knihovně v Oxfordu. 

Důležitá období a změny ve vývoji vybavení jsou doplněny ilustracemi. Pro 

tuto část diplomové práce byla velice cenná a nápomocná kniha rakouského 

autora S. Kueblera "Buch der Tennisrackets" (1995), ve které autor otiskuje téměř 

tisíc fotografií tenisových raket. Z této publikace pochází všechny barevné 

fotografie tenisových raket v této diplomové práci. Černobílé fotografie raket jsou 

využity z díla G. Clericiho (1976). Doplňující údaje a informace týkající se jak 

obecné historie tenisu, tak i historie a vývoje vybavení byly čerpány z časopisů, 

internetu a firemních materiálů. K orientaci v dějinách lidstva jsem využívala 

publikace J. Haywooda (2001 ), V. Čapka a J. Pátka (1991 ). 

10 



ll. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíle práce: 

Cílem práce je zpracovat ucelený, přehledný, informačně hodnotný přehled 

historického vývoje tenisového vybavení od samotných počátků vzniku hry, za 

který nepovažuji vznik moderního tenisu ve Velké Británii v roce 1874, ale všechny 

hry podobné a příbuzné, které modernímu tenisu předcházely a právě z kterých se 

tenis vyvinul. 

Explorace bude zaměřena na tři základní složky tenisového vybavení: 

1) raketa 

2) míč 

3) výplet 

Dalším cílem je rozšířit předkládaný textový materiál o obrazovou 

dokumentaci, která ho vhodnou formou znázorní a doplní. 

Úkoly práce: 

1) Shromáždit dostupný materiál zabývající se historií tenisu. 

2) Z těchto pramenů sestavit obecný přehled historie tenisu. 

3) Shromáždit především zahraniční, v české republice dosud 

nepublikovanou literaturu, písemnou a obrazovou dokumentaci 

týkající se historie a vývoje tenisu a tenisového vybavení. 

4) Na základě rešerše této zahraniční literatury sestavit detailní obraz 

vývoje tenisového vybavení. 

5) Přehled doplnit o ilustrační obrazovou přílohu. 

6) Celkově zpracovat diplomovou práci. 
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111. METODY PRÁCE 

Předkládaná práce je historická studie zachycující fenomén vývoje 

tenisového vybavení od raných počátků hry po současnost. K rekonstrukci historie 

zvoleného tématu v chronologické posloupnosti byla použita metoda historická, 

tato metoda se řadí mezi základní historiografické metody. Podle Bartoše (1982) 

zkoumá historická metoda u jakéhokoliv předmětu jeho pohyb, vznik, vývoj a 

zánik, jeho dynamiku v čase a v historických souvislostech. 

Proces práce byl rozdělen do čtyř základních etap: heuristiku - shromáždění 

příslušného okruhu literatury a pramenů o zkoumaném předmětu, kritiku - rozbor a 

hodnocení, interpretaci - výklad, syntézu - spojení a zpracování. Jednotlivé etapy 

se samozřejmě v průběhu práce prolínaly a nebylo možné je od sebe striktně 

oddělit. Vzhledem k malé rozpracovanosti zvolené tématiky v české literatuře jsme 

se v první fázi práce zaměřili na shromáždění zahraniční literatury. Podle Stančíka 

(2003) je třeba postihnout důležité momenty historie, které jsou vzhledem k 

předem určenému účelu vyplývajícímu z našeho zájmu relevantní. Tím se ale 

autor nesnaží říci, že máme právo určit co je v historii důležité a co ne, ale že 

priority stanovujeme vzhledem k úhlu našeho pohledu na danou historickou 

skutečnost. Proto jsme zdroje informací podrobili analýze míry užitečnosti 

informací, a pokud jsme zdroj shledali relevantním, zařadili jsme ho do seznamu 

zdrojů, které se staly výchozím podkladem pro rekonstrukci vývoje tenisového 

vybavení. 

Při rozboru a hodnocení jsme se jednak zaměřili na formální vnější znaky a 

původ zdroje, stejně tak na jeho obsah tzn., že jsme využívali jak vnější tak i 

vnitřní kritiku. 

S kritikou zdrojů informací úzce souvisela i jejich interpretace. Pro 

interpretaci jsme kombinovali užití metody přímé a nepřímé. Pod touto metodou 

podle Bartoše (1982) rozumíme takový postup, kdy z určitého zdroje čerpáme 

informaci, která je v něm přímo a výslovně uvedena. Jde hlavně o prostá zjištění, 

prostý popis, vyprávění, data, jména, místa a jiné údaje. V případě metody 

nepřímé se jedná o informace, které nebyly ve zdroji přímo vysloveny, ale lze je 

nepřímo vyčíst. Události jsme sledovali a zachycovali v souladu s časovou osou, 
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tedy chronologicky. Pro dodržení této chronologie jsme využívali progresivní 

metodu. 

Způsoby získávání dat: 

• návštěva několika institucí: Městská knihovna v Praze, Národní 

knihovna v Praze, Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 

Bodleian univerzitní knihovna v Oxfordu a archív této knihovny 

• rešerše materiálu tenisových periodik 

• internetové stránky 

• konzultace s výrobci tenisového vybavení 

Organizace hlavní části práce: 

Hlavní část práce je rozdělena do tří kapitol, prvá z nich obecně seznamuje 

s tenisem. Druhá kapitola je retrospektivní náhled na historii tenisu od jeho 

ranných prvopočátků po vznik moderního tenisu. Při zpracování této kapitoly jsme 

při exploraci považovali za předchůdce moderního tenisu ty hry s míčem, které 

vykazovaly s moderním tenisem několik společných znaků, míč se musel házet 

nebo za pomoci nespecifikovaného náčiní odbíjet, cílem hry bylo udržet míč co 

nejdéle ve hře a hráč získal bod po svém úspěšném úderu, nebo soupeřově 

chybě. Třetí kapitola se chronologicky zabývá vývojem vybavení od her, které 

moderní podobě tenisu předcházely až po vybavení současné. Explorace je 

zaměřena především na raketu, míč a výplet, zmíněno je zde i ostatní vybavení 

(omotávky, vibrastopy) a oblečení. Text ve druhé a třetí kapitole je doplněn o 

obrazovou dokumentaci, tuto jsme pro její schopnost ilustrace a vytvoření 

představy o jednotlivých typech či etapách vybavení záměrně vložili do textu 

namísto vytvoření obrazové přílohy za celým textem. K vymezení jednotlivých 

historických období lidské společnosti v textu používáme údaje z encyklopedie 

Britannica. 
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IV. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

1. TENIS 

Je jedním z nejrozšířenějších sportů, který si po celém světě získal více než 

30 milionů aktivních příznivců. Řídící organizací je Mezinárodní tenisová Federace 

(ITF), která sdružuje 205 národních asociací. V české republice je v 1045 

tenisových klubech registrováno 25 550 hráčů a dalších více než 60 000 lidí se 

tenisu aktivně věnuje ve svém volném čase. 

Tenis řádíme mezi sportovní hry síťového typu, v níž se utkávají jednotlivci 

ve dvouhře nebo dvojice ve čtyřhře. Principem hry je zahrát míč raketou přes síť 

tak, aby soupeř na míč nedosáhl, nebo aby pro něj bylo obtížné míč vrátit 

dovoleným způsobem. Hráč ztrácí bod, jestliže se mu nepodaří vrátit míč 

správným způsobem do soupeřova pole. Míč musí být odehrán dříve, než se 

podruhé dotkne hracího povrchu. Ohraničení dvorce je v tenise součástí hrací 

plochy. 

Tenis byl zastoupen na prvních moderních Olympijských hrách v Aténách 

roku 1896. Z olympijských soutěží byl v po hrách v roce 1924 vyřazen a začleněn 

byl opět roku 1988. 

Vzhledem k poměrně velké popularitě a rozšířenosti sportovních her 

síťového typu, podobných tenisu již ve 14. a 15. století v mnoha evropských 

zemích je poměrně těžké vysledovat a určit přesný vznik názvu tenis. Ve 14. 

století se ve Francii setkáváme s názvem tennez. Na počátku 15. století nastala 

malá změna a hra se nazývala tynnez. V roce 1482 se objevuje tenys. V Anglii se 

vyskytuje podobný název teniz - chytejte, berte, Angličané však toto zdvořilostní 

zahájení hry převzali od Francouzů. Ve 14. století se v Itálii používal stejný název 

jako ve Francii, tedy tennez, někteří lingvisté spojují tento výraz s latinským teneo

držím. V roce 1874 při svém patentním návrhu nové hry použil major Walter 

Wingfield názvu sfaristiké neboli Jawn-tennis. Následují rok proběhla úprava a 

z názvu byla vypuštěna jeho prvá část - sfaristiké, definitivně tak zůstal pouze 

název Jawn-tennis. 
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2. VZNIK A VÝVOJ TENISU 

Jako řada jiných sportů vznikl z her. Hry, jakožto významná a nedílná 

součást života člověka jsou staré jako lidstvo samo. 

2.1 STAROVĚK 

Prvé hry s míčem, které tenisu předcházely se objevují již ve starověku. 

V tomto období, vymezeném od 4. tisíciletí před naším letopočtem do přelomu 6. a 

7. století našeho letopočtu, dosáhl sport a tělesná výchova velkého rozmachu a to 

především v oblasti Středozemního moře. 

Z této etapy vývoje lidské společnosti se dochovala celá řada výtvarných i 

písemných památek a dokladů svědčících o existenci a oblíbenosti her s míčem. 

2.1 .1 Předantické civilizace (31 00 př.n.l. - 522 př.n.l.) 

Dochovaná kresba (obr. 1) ze starověké egyptské hrobky Beniho Hassana 

postavené v roce 2000 před naším letopočtem nám představuje tehdejší hru 

s míčem. Spolu s dalšími nalezenými výjevy v jiných staroegyptských hrobkách 

dokazuje, že hry s míčem byly běžnou součástí tehdejší civilizace. 

Tyto hry byly součástí náboženských slavností, především jarní oslavy 

úrody a plodnosti. (Aberdare, 1980) 

Obr. 1: Dochovaný výjev ze staroegyptské hrobky (zdroj: Clerici, 1976) 
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2.1.2 Antické Řecko (1200 př.n.l. - 323 př.n.l.) 

Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova a sport právě ve starém 

Řecku. Je proto logické, že hry s míčem byly běžnou součástí tehdejší 

společnosti. Starověcí Řekové používali pro svoje míčové hry hrané v gymnasiích 

společný název "sfaristiké", který si později major Walter Wingfield v 19. století 

vypůjčil pro svoji hru hranou na travnatých anglických dvorcích. Mercurialis (in 

Clerici, 1976) uvádí, že Řekové, jakožto průkopníci fyzické zdatnosti měli 

minimálně čtyři různé míčové hry, které byly součástí jejich tělocvičných cvičení. 

Jednotlivé hry a cvičení se lišily velikostí míče a jeho obsahu (malý, velký, dutý, 

nahuštěný), který si hráči vždy házeli. Tyto míčové hry však byly spíše spojovány 

s gymnastickými cvičeními a nebyly považovány za formální míčovou hru. 

Zmínku o hrách s míčem také nacházíme v Homérově Odysee, ve které 

autor popisuje Nausiku, dceru krále Alkinoa, jak si se svými společnicemi krátí 

čekání na usušení prádla hrou s míčem zvanou phennis: 

"Když pak se najedly dost jak Nausikaá, tak služky, 

sňaly si závoje z hlavy a tančíce hrály si s míčem. 

Nausikáá pak bělostných paží šla do kola první." 

2.1.3 Antický Řím (753 př.n.l. - 476 n.l.) 

Mercurialis nám také představuje čtyři různé míčové hry hrané ve 

starověkém Římě. Byly to fo/lis (obr. 2), pila trigonalis, pila paganica a harpastum, 

tyto názvy zároveň označují i míč. Hry tedy byly pojmenovány podle míče, se 

kterým se hrálo. Římané tak stejně jako Řekové používali pro každou z her jiný 

míč. Ve všech zmíněných hrách byl míč odrážen předloktím, na kterém měli hráči 

nasazen chránič. 
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Obr. 2: Starořímská hra follis (zdroj: Aberdare, 1959) 

Jinou dochovanou zmínkou je příručka starořímského lékaře Claudiuse 

Galena z 2. století našeho letopočtu, ve které doporučuje hry s míčem jako 

pohybovou aktivitu, která ideálně zatěžuje všechny svalové partie. Zároveň tyto 

hry doporučuje jako vhodný pohybový prostředek pro všechny věkové skupiny a 

také pro fyzicky méně zdatné cvičence. (Noel a Clark, 1991) 

2.2 STŘEDOVĚK 

Encyklopedie Britannica vymezuje středověk jako období mezi pádem 

Západořímské říše v roce 476 a nástupem renesance ve 14. a 15. století (liší se 

v jednotlivých evropských zemích). 

Přestože je především raný středověk obecně spojován s úpadkem sportu 

a tělesné výchovy zásluhou křesťanské ideologie a postupným šířením křesťanství 

po Evropě, jsou počátky tenisové hry v tomto období spojovány s mnichy. První 

zmínka o formální míčové hře se objevuje v dopise Sidoniuse Apollinarise, 

biskupa z 5. století v Galii, ve kterém stojí: 

"Otrávení tímto dlouhým odpočinkem, cítili jsme touhu něčím se zabavit. 

Rozdělili jsme se proto do dvou skupin podle věku. 
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První skupina hlasitě volala po hře v tennis, druhá po hře v kostky. 

Já byl jednoznačně pro tennis, který jak víš, mám tak rád." (Aberdare, 1980) 

Dochované zmínky z 12. století poukazují na oblibu míčové hry v tennis 

mezi francouzským duchovenstvem a studenty klášterních škol. V klášterech byly 

míčové hry často také součástí ceremonií a náboženských zvyků. Dobové 

ilustrace nám ukazují, že tyto hry byly hrány v křížových chodbách klášterů. 

Hry, ze kterých se tenis vyvinul se nehrály pouze ve Francii, ale také v Itálii, 

kde byla nazývána giuoco de/ pallone, tuto hru hrála tříčlenná až šestičlenná 

družstva, hřiště se zřizovala u vyšších zdí nebo budov. Ve Španělsku se hrála 

juego de pelota, hru hráli proti sobě jednotlivci nebo dvojice a pomocí pálky v ní 

odráželi malý tvrdý míč proti zdi. (Hohm, 1975) Stejně tak nacházíme zmínky o 

hře ve Skotsku za vlády Alexandra 111 (1249 - 85), nicméně tato hra byla velmi 

ovlivněna francouzským způsobem hry, jelikož Alexandrova manželka Marie de 

Couci byla Francouzka. 

V období mezi 12. a 14. stoletím ve Francii můžeme stále tenis spojovat 

s mnichy, opaty, kněžstvem a biskupy. 

Ve 14. století nastává změna a hra zvaná jeu de pa ume se stává zábavou 

především mezi šlechtou. Hrálo se na dvorech zámků, případně se míče odrážely 

od hradních příkopů. Vznikaly tak otevřené dvorce, na nichž se hrála langue 

paume - dlouhá dlaň. Zároveň se začaly stavět i kryté míčovny, v nichž se hrála 

courte paume - krátká dlaň. V roce 1369 vydal král Karel V. nařízení, kterým 

zakazuje vstup pro poddané a obecný lid do míčoven. Stejný monarcha krátce po 

tomto rozkazu nechal pro sebe a své oblíbence postavit novou, na tehdejší 

poměry nevídanou dvoupatrovou míčovnu. (Chvátal a Kreuz, 1984) 

V 15. století, v období renesance a humanismu se začalo užívat malých 

dřevěných raket oválného tvaru. Počítání bylo velmi podobné dnešnímu a dalo mu 

zřejmě základ. V průběhu tohoto století se běžně stavěly dvorce ke hře jak mezi 

měšťany tak mezi šlechtou. 
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2.4. NOVOVĚK A MODERNÍ DĚJINY 

Za počátek novověku se povazuJe 16. století, jeho závěrem a zároveň 

počátkem moderních dějin se označuje konec 18. století. 

V 16. století se tenis hrál ve tříčlenných týmech. Hráč stojící v zadní části 

dvorce byl vedoucím týmu, zbylým spoluhráčům udílel pokyny. Jeho hlavním 

úkolem bylo bránit základní čáru tak, aby soupeř nezahrál míč právě za ni a tím 

získal bod. Druzí dva hráči stáli u sítě a zahrávali míče z voleje. Tento systém hry 

vyšel z módy počátkem 17. století. 

V průběhu 16. století se jeu de paume z Francie rozšířila dál do západní a 

střední Evropy, převážně na knížecí dvory, mezi vznešenou společnost a na 

některé university. Mezi prostý lid pronikla jeu de paume až v 17. století, hrála se 

opět pod širým nebem a v mnohem sportovnějším duchu, v míčovnách, ve své 

původní, čistě společenské formě se definitivně přestala hrát v 18. století po 

francouzské revoluci. {Hčhm, 1975) Ačkoliv v průběhu 16. století hra vzkvétala, 

bylo potřeba sjednotit a podrobně zapsat její pravidla, která se do této doby 

předávala pouze ústní formou. První kdo toto udělal byl v roce 1555 opat z Padovi 

Antonie Scanio, který ve svém díle Trattato del Giuoco della Palla stanovil dva 

typy míče, se kterými bylo možno hrát šest různých her, pravidla rozlišovala hru 

hranou venku pod širým nebem a hru v míčovně. 

V Anglii v 17. a 18. století probíhá snaha převést hru z míčoven pod širé 

nebe na své nesčetné trávníky. V důsledku této snahy vznikla řada příbuzných her 

jako např. fie/d- tennis, real- tennis, rackets, fives. Překážkou byly míče, které na 

travnatém povrchu neodskakovaly. Teprve v 19. století, když byly v Anglii 

vyrobeny první gumové míče, byla tato zásadní překážka odstraněna. {Hčhm, 

1975) 

Hra se stále vyvíjela a od roku 1830 začali její stoupenci volat po unifikaci 

různě používaných pravidel. Každoročně docházelo k drobnějším místním 

úpravám, k výrazné změně došlo v roce 1874, kdy major Walter Clopton 

Wingfield, přihlásil na londýnském patentovém úřadě pravidla hry, kterou nazval 

sféristika neboli /awn-tennis (obr. 3). Ale ani tyto nová pravidla nebyla přijata bez 

výhrad, naopak brzy po vydání se rojily nové a nové připomínky a námitky. Ani ne 

po roce zaznamenáváme další podstatné změny pravidel. V názvu hry je 
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vynechána starořecká sféristika a hra je definitivně pojmenována lawn-tennis (obr. 

3). Konečné znění pravidel do dnešní podoby dopracoval jednatel All England 

Croquet Clubu Julian Marshall, historik a zprvu velký obdivovatel původní hry, 

který včas poznal, že vývoj jde nezadržitelně vpřed a že pravidla majora 

Wingfielda nemohou obstát, hlavně v době, kdy se hrálo venku na trávě. Tímto se 

lawn-tennis začal hrát prakticky všude, kde v té době Angličané měli vliv. (Chvátal 

a Kreuz, 1984) 

Z Velké Británie se tenis dostává do USA, kde se v roce 1881 uskutečnilo 

první mistrovství USA, toto se konalo 4 roky po prvním anglickém národním 

mistrovství pořádaném pod hlavičkou All England Croquet Club. 

První světová válka přerušila nejen kulturní a společenské dění, ale také 

sport, tenis nevyjímaje. Proto o dalších souvislostech můžeme mluvit až po jejím 

konci. Toto období je označováno za zlatý věk tenisu, kdy na scénu vstupují velké 

legendy této hry. Od roku 1969 hovoříme o tzv. "otevřené éře" tenisu, ve které se 

profesionálové mohou účastnit všech turnajů. Od roku 1962 do roku 1969 byli 

vyloučeni a nesměli se účastnit akcí pořádaných Mezinárodní federací. 

V posledních letech do tenisu, stejně jako do mnoha jiných sportů výrazně 

vstoupily finance, což vedlo ke komercionalizaci především tenisu na vrcholové 

úrovni. Ale i přes tuto skutečnost zůstává tenis pro velké procento lidí zábavou, 

kterou naplňují svůj volný čas. 

Obr. 3: Vlevo: sféristika neboli lawn- tennis. Vpravo: lawn-tennis (zdroj: Morgan, 

1995) 
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3. TENISOVÉ VYBAVENÍ 

3.1 TENISOVÁ RAKETA 

Je nástroj, který používáme k uvedení tenisového míče do pohybu za 

účelem umístit jej do soupeřova pole. Je to nejdůležitější součást tenisového 

vybavení. 

Spolu s hrou se vyvíjela i raketa. Přestože od dob, kdy se ve starém Řecku 

hrála sféristika a později ve středověké Franciijeu de paul1?e uplynulo hodně času, 

důvody, které dnes nutí velké světové firmy k neustálým inovacím v technologiích 

výroby raket, zůstávají stejné. Stejně jako dnes i tehdy chtěli hrát hráči rychleji, s 

větší silou, s větším komfortem a samozřejmě i tehdy jim nebyla příjemná 

nejrůznější zranění, která si přivodili při hře. (Janovský, 2002) 

Jako původ názvu slova raketa se zdají nejpravděpodobnější dvě varianty. 

Jednu z nich si přivlastňují Italové, kteří tvrdí, že slovo raketa se vyvinulo 

z latinského reticulum, z něhož později vzniklo retichetta a konečně rachetta. 

Druhou variantu nabízí francouzština a její slovo chasse - udeřit, zasáhnout, ze 

kterého se vyvinulo rachaser - starý název pro pálku, z něhož vzniklo raquette. 

Přikláníme se spíše k francouzské variantě a to vzhledem k tomu, že většina 

tenisových termínů pochází právě z francouzštiny. 

Ve vývoji hry je možné vymezit několik etap podoby rakety: 

• Předchůdce rakety- dlaň, předloktí, rukavice 

• Pálky, síta 

• Dřevěné rámy 

• Kovové rámy 

• Moderní rámy (přestože přídavné jméno moderní necharakterizuje tvar 

ani materiál, ze kterého je raketa vyrobena, zvolili jsme ho jako 

souhrnné označení raket vyráběných ze smíšených materiálů od 70. let 

minulého století po současnost) 
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3.1.1 Dlaň a předloktí 

Prvním "nástrojem" používaným v tenisových prvopočátcích k uvedení míče 

do pohybu byla holá dlaň. 

Hráči ve starověkých hrách (fo/lis, pila trigonalis, sfaristiké) používali 

k házení a odbíjení míče holou dlaň, případně celou ruku. 

Mnichové, kteří hráli tenis ve 12. století stále ještě k odbití míče používali 

holou dlaň. Abbé Blazy (in Clerici, 1976) píše: " .... ruka je jemný nástroj dotyku a 

proto vyžaduje zacházení s péčí. Před začátkem hry pelotami stráví několik minut 

odbíjením míče o zeď proto, aby pňpravil svou dlaň ke hře. Míč musí být udeřen 

čistě, a nesmí být v ruce držen(. . .)v důsledku nešťastného úderu může nastat 

zlomenina prstu. Ruka může trpět i z jiných důvodů. Neustálý kontakt s míčem 

může být doprovázen otoky dlaně nebo zápěstí. Dalším problémem vyskytujícím 

se v zimním období jsou omrzliny, proto je velmi důležité kontrolovat kvalitu míče a 

nikdy nehrát s mokrým míčem." 

Proto snad ani není překvapivé, že hráči udělali ve vývoji krok vpřed a 

především z důvodů prevence drobných zranění si začali ruce chránit. První 

jednoduchou ochranou byly látky a obvazy (obr. 4), které si omotávali kolem 

dlaně. 

Obr. 4: Předchůdce rukavice - omotaná dlaň 

Z těchto látek obvázaných kolem dlaně postupně hráči přešli na využití 

rukavice jako ochranné pomůcky. Další důmyslnou inovací na rukavici byla síť 

z provázků, nebo motouzu připevněná na dlaňové časti rukavice, kteroužto hráči 
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dosahovali tvrdších úderů. Další důsledek takto upravené rukavice byla větší 

vzdálenost na kterou dokázali hráči míč odehrát. 

3.1.2 Pálky,síta 

Počáteční pálky vzešly z rukavic, které byly připevněny na rukojeť a 

fungovaly tak na principu páky. V roce 1344 následovala první celodřevěná pálka 

(obr. 5) (Cierici, 1976) 

Obr. 5: Pálka z roku 1344 

Další celodřevěnou pálkou byla battoir (obr. 6), jejíž hlava byla krytá 

pergamenem. 

Obr. 6: Battoir 
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V roce 1398 se poprvé setkáváme s využitím síta. To se zpočátku využívalo 

pouze k uvedení míče do hry. Síto bylo připevněno na třech nerovnoměrně 

dlouhých podpěrách a bylo nakloněno k soupeřícímu týmu. Míč se házel na tento 

"stolek", ze kterého se odrazil do vzduchu před podávajícího hráče, který ho odbil 

do protivníkova pole. Po krátkou dobu bylo ve Španělsku síto používáno i k odbití 

míče. Rám síta byl rozřezán na tří díly, s nimiž se hrálo. Ale tato "pálka" se neujala 

a brzy byla nahrazena dřevěným rámem, jehož prostor mezi okraji byl vyplněn 

kůží, nebo pergamenem. Tento nástroj, který velmi připomíná tamburínu se 

používal jak ve Francii pod názvem tambur, tak i v Itálii, kde ho nazývali 

tamburello (obr.?), stejně tak v Anglii, kde mu říkali timbre/. (Morgan, 1995) 

K rozvoji rakety došlo v poslední čtvrtině 15. století, a to tak, že hráči 

k tamburíně, či sítu připevnili rukojeť, tehdy spíše tyč. Tuto myšlenku potvrzuje 

založení cechu výrobců raket, datované roku 1486. 

Obr. 7: Tamburello (zdroj: www.playingwithhistory.info) 

3.1.3 Dřevěné rakety 

Přechod od pálky k raketě se tedy odehrál koncem 15. století a na velmi 

dlouhou dobu zaujalo dřevo ve výrobě raket čeln í příčky. Dřevěná éra trvala až do 

konce 60. let 20. století. 

Poměrně dlouhou dobu se k odehrání míče používaly jak rakety, tak ještě 

stále i dlaň, případně rukavice, jak nám dokazuje dochovaný záznam z vlastnictví 
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Filipa le Beau (1478 - 1506) ve kterém byly " .. tři rakety pro hru at paume a čtyři 

rukavice pro stejný účel." 

Ještě v roce 1555 Scanio ve svém pojednání píše o stavbě kurtu pro hru 

dlaní, ale již on sám a mnoho jeho současníků preferují hru s raketou (obr. 8). 

Stejný autor také zaznamenal spor dvou studentů padovské univerzity, Francouze 

a Španěla diskutujících o výhodách a nevýhodách hry s raketou. Francouz 

argumentuje: " ... při hře s raketou může výměna trvat mnohem déle než při 

odbíjení rukou, dlaň neotéká a nemůže se ti stát že bys musel přerušit hru kvůli 

bolesti." 

Obr. 8: Scainova raketa z roku 1555 

Původní rakety byly malé, oválného, nebo zkoseného tvaru, vypletené 

koženými šňůrami. Vyráběly se z jednoho, případně dvou kusů nejčastěji 

jasanového dřeva, zároveň se ale využívalo i dřevo javoru, platanu nebo habru. 

Ke konci 16. století byly již rakety považovány za zcela běžnou věc a 

k odbití míče se téměř výhradně používalo raket. Tyto rakety měly oválný tvar ale 

oproti pozdějším raketám měly velmi krátkou rukojeť. První raketa oválného tvaru 

z roku 1573 je zachycena na obr. 9, její majitel či autor je neznámý. Tato raketa je 

zároveň první, která nebyla vypletena diagonálně, jak do této doby bylo běžné, 

ale její struny jsou ve vertikální a horizontální pozici. Držadlo této rakety je dlouhé 

20 centimetrů. 
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Obr. 9: První raketa s oválnou hlavou 
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Až do roku 1676 neprošly rakety větší změnou. V roce 1676 hráč Mitelli 

z Bologni, přišel s jednou z mála výraznějších inovací: vést výplet otvory v rámu 

rakety a obalit držadlo rakety kůží (obr. 10) 

Obr. 10: Mitelliho raketa 

V 17. století nastal nedostatek kvalitního jasanového dřeva, které ještě po 

dlouhou dobu zůstávalo hlavním výrobním materiálem. 

Avšak ve výrobě raket nenastává výraznější změna. Ta přichází až v 18. 

století, kdy se diametrálně prodloužila délka rukojeti. Příklad vidíme na raketě 

z roku 1753, která má jako první raketa držadlo vyrobené odděleně a pevně 

připevněno k hlavě rakety. (obr. 11) 
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Obr. 11: První dlouhá rukojeť rakety 

Běžné rozměry raket v tomto století byly: délka hlavy rakety- 20 cm, šířka 

hlavy rakety 13 cm, délka rukojeti- 38 cm. Váha se pohybovala kolem 400 gramů. 

Ke konci 18. století a začátkem 19. se experimentovalo se zkosenými tvary 

hlavy rakety (obr. 12), ty měly napomoci snazšímu odehrání nízkých míčů, nebo 

míčů, které dopadly velmi blízko zdi. (Garsault, 1938) 

Obr. 12: Raketa z roku 1820 

Avšak zkosená hlava rakety se neosvědčila a výrobci se v průběhu 19. 

století vrátili zpět k oválným tvarům. Proto byla raketa majora Wingfielda a jeho 

současníků při zrodu a zakládání moderního tenisu opět oválná. Rakety v této 

době vážily 370 - 400 gramu a byly 686 mm dlouhé. V polovině 19. století byli 

v Anglii dva hlavní výrobci raket T.H. Prosser & synové a Nusser. Po zrodu lawn

tenisu se vynořilo mnoho dalších výrobců a firem jako Slazenger, Ayres nebo 

Bussey. Roku 1900 byl ovál uznán jako nejúčinnější tvar rakety a od této doby se 
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považuje za normu pro hlavu rakety. Celé toto století se dřevěné rakety 

vylepšovaly, ke slovu přišly lepší struny a laminování. Z výroby raket z jednoho 

kusu dřeva (obr. 13) se ve 30. letech přešlo na laminování (obr. 14). Do této doby 

byly rakety vyráběny tak, že se požadovaný kus dřeva nechal namočený v kotli, 

pod kterým se zatápělo. Tento kus dřeva nabobtnal a byl měkký a ohebný. Poté 

se napjal kolem formy ve tvaru hlavy rakety. Od 30. let se rakety vyráběly 

vrstvením rúzných dřev spojených dohromady pryskyřicí. Rakety tím byly pevnější 

a snížilo se riziko prasknutí rámu při výrobě. Později se pro větší odolnost tento 

sendvičový rám začal vyrábět v kombinaci dřeva s umělou hmotou. Ale i přes toto 

vylepšení zustávaly dřevěné rámy těžké vážily kolem 350 gramu. 

Obr. 13: Raketa: Douglas, 1888, vyrobená z jednoho kusu dřeva 

Obr. 14: Raketa: Silver- Sphinx, 1947, vyrobená laminováním 

V roce 1982, již v éře kovových rámu, se na trhu objevila raketa Dunlop, 

Maxply, která kombinovala preciznost dřeva a stále lepšící se vlastnosti 
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sklolaminátu. Raketa zaznamenala velký úspěch. V roce 1987 se naposledy ve 

Wimbledonu hrálo s dřevěnou raketou. 

3.1.4 Kovové rakety 

Probíhající pokrok, který ve 20. století provázel snad všechny obory lidské 

činnosti, se samozřejmě nevyhnu! ani tenisu a zvlášť ne tenisovým raketám a 

materiálům, ze kterých se vyráběly a vyrábějí. Již na počátku vzniku samotné 

moderní hry se na výrobu raket ojediněle používala ocel. Další úspěšnější pokusy 

se však uskutečnily až ve 20. letech 20. století, kdy Dayton přišel s ocelovou 

raketou (obr. 15), která byla dokonce i vypletena ocelovými strunami. Tyto rakety 

se používaly až do roku 1950. 

Obr. 15: Dayton, 1926, ocelový rám 

Zásadní zvrat však nastal v roce 1960 v Paříži, kde si Jean René Lacoste, 

jeden ze slavných čtyř mušketýrů, který vyhrál 7 grandslamových titulů, podal u 

patentového úřadu přihlášku na kovovou raketu s otevřeným krčkem, která měla 

být lehká a vyvážená. V roce 1967 se Lacoste spojil s americkou firmou Wilson, 

která se do té doby na evropském trhu téměř nepohybovala, a prodal jim svůj 

patent. Z této spolupráce vznikl ocelový rám T 2000 (obr. 16), pojmenovaný po 

úspěšné baseballové rukavici A 2000. 
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Obr. 16: Wilson T 2000, 1967 

Raketa byla populární pro svůj pochromovaný design a ocelový drát kolem 

rámu, který sloužil pro uchycení výpletu. Tuto raketu proslavil především Jimmy 

Connors, který s ní vyhrál několik grandslamových titulů. Stejně jako on, si raketu 

oblíbilo dost hráčů z okruhu, stejně tak i amatérští hráči. Oproti dřevěným rámům 

byla lehčí, měla menší odpor vzduchu, pohyb i manipulace s ní byli rychlejší a 

hlavně údery hrané kovovou raketou byly tvrdší. Oblíbenost tohoto rámu dokazuje 

to, že série byla vyráběna až do řady TX 6000, která byla vyráběna ještě v roce 

1981. 

Nebyl to však pouze Wilson, který používal k výrobě raket kov. Spalding 

vyráběl hliníkový rám pod názvem The Smasher a v roce 1976 představil Howard 

Head, spolupracující s firmou Prince, první raketu s nadměrnou velikostí hlavy 

Prince Classic (obr. 17). 

Obr. 17: Prince Classic, 1976 
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Raketa byla taktéž hliníková a plocha hlavy rakety byla o 50% větší než 

dosavadních 400 cm2 standardních u dřevěných raket. Tento rám si díky své 

menší hmotnosti a větší ideální zásahové ploše okamžitě získal velkou oblibu, a to 

především mezi amatérskými hráči. Ale u pokročilých hráčů ústila směsice 

pružnosti a síly rámu v nepřesnosti při úderech. Tvrdé, mimo střed umístěné údery 

krátkodobě deformovaly hliníkový rám, což vedlo k nepředvídatelné změně směru 

odehraného míče. (Cooper, 2004) Nicméně tento rám byl impulsem pro výrobu 

raket s větší hlavou a tužšími a širšími rámy 

Neznamená to však, že kovové rámy naráz vytlačily rámy dřevěné. 

Minimálně jedno desetiletí se využívaly oba typy rámů. Důkazem toho je Bjorn 

Borg, který již v éře kovových rámů získával prvenství na turnajích, včetně 

jedenácti grandslamových 1 s dřevěnou raketou. 

Avšak na konci 70. let musely kovové rámy ustoupit pod náporem nových, 

lehčích a silnějších materiálů. 

3.1.5 Moderní rakety 

Velká obliba a komerční úspěch kovových rámů, dovedli výrobce k prvním 

experimentům s "netradičním materiálem", které proběhly v průběhu 70. let 20. 

století. Výrobci se snažili vylepšit vlastnosti rámů a to především tuhost a pevnost, 

k tomu začali používat grafit, fiberglass, boron, magnesium. 

Hlavní výhodou těchto materiálů byla především jejich váha. Rakety 

vyrobené z těchto nových materiálů byly v porovnání jak se dřevem, tak i kovem 

mnohem lehčí. 

Velký úspěch zaznamenaly především grafitové rakety, které svými 

vlastnostmi znamenaly jak pro amatérské tak i profesionální hráče krok vpřed. 

K zjednodušení zásahu míče a k větší přesnosti úderů také napomohly 

začátkem 80. let rakety s nadměrnou velikostí hlavy, které nabídly hráčům 

především vetší "sweet spot"2
. Grafitové rámy nabídly zvláště tuhost a menší 

1 Grand Slamové turnaje- čtyři největší a nejprestižnější tenisové turnaje 
2 Ideální úderová plocha rakety 

31 



váhu. V roce 1985 představila firma Wilson svůj grafitový model Pro Staff (obr. 

18). 

Obr. 18: Wilson, Pro Staff, 1985 

K dalším úspěšným zástupcům grafitových raket patří Dunlop Max 200 G, 

která vážila 340 gramů. 

V následujících letech se výrobci snažili nabídnou ještě větší komfort 

rakety, stále se snažili navýšit tuhost rámu, avšak bez nárůstu váhy. Další inovaci 

představil v roce 1987 opět Wilson. Jeho "widebody" koncept zvýšil šířku rámu 

(až na 39 mm v prostředku hlavy rakety), čímž získal větší odolnost při kontaktu 

s míčem a tato raketa si získala velkou popularitu. Od širokých rámů se začalo 

ovšem v polovině 90. let opět ustupovat. V posledních letech firmy dokonale 

využívají moderních technologií, běžně používají titan a kevlar, čímž dokázali 

snížit váhu raket na současných 265 - 320 gramů, nabídli lepší ovladatelnost 

rámu a využití maximální síly. Každá firma nabízí svými patenty vylepšení herních 

vlastností rámů. Firma Head nabízí raketu, která využívá piezoelektrickou 

technologii -to v praxi znamená, že raketa přemění vibraci při dopadu míčku na 

elektrickou energii, čímž vibraci ztlumí, načež obvodová deska v držadle pošle 

energii zpět do piezoelektrických keramických součástek v rámu, které jej zpevní. 

Stejná firma představila technologii Liquidmetal, tento tekutý kov je použit na 

čtyřech strategických místech hlavy rakety. Tato tekutá struktura atomů se 

nedeformuje při nárazu a výsledkem je absolutní využití energie. Podle výrobce 

tato technologie nabízí o 29% více síly než titan. 
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3.1.5.1 Konstrukce raket 

Rozměry tenisových raket jsou definovány pravidly ITF. Rám rakety s 

držadlem nesmí mít celkovou délku větší než 73,66 cm. Celková šířka rámu rakety 

nesmí být větší než 31,75 cm. Plocha výpletu nesmí mít celkovou délku větší než 

39,37 cm a celkovou šířku větší než 29,21 cm. 

Konstrukce raket se skládá z: 

• rukojeť (grip) rakety 

• krček rakety 

• hlava rakety 

Rukojeť rakety 

Neboli grip je osmihran, pouze firma Pro Kennex vyrábí několik typů rakety 

s kulatým gripem. Bývají značeny v anglických palcích 1. Velikosti rukojetí jsou 

následující: 

• L 1 -4 Ys palce (obvod 105 mm) 

• L2 - 4% palce (obvod 108 mm) 

• L3 - 4 % palce (obvod 111 mm) 

• L4 - 4% palce (obvod 114 mm) 

• LS - 4% palce (obvod 117 mm) 

Krček rakety 

Tvoří spojnici držadla a hlavy rakety. I přes to, že je obzvláště citlivý na 

kroucení a ohyb je vyroben ze stejného materiálu jako hlava rakety, často ale bývá 

vyztužen např. karbonem. Má tvar většího či menšího trojúhelníku. Firmy častokrát 

právě do prostoru krčku zabudovávají svoje patenty a nové technologie. 

1 Palec = 2,54 cm 
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Hlava rakety 

Má ve většině případů elipsovitý tvar a její úderovou plochu tvoří výplet. Na 

tenisovém trhu jsou však i firmy, které nabízí jiný než elipsovitý tvar hlavy rakety. 

Firma Yonnex má horní část rámu rovnou, Prince má naopak rámy kulaté, firmy 

Oliver a Fox nabízí hranaté rámy. 

Rozeznáváme 4 kategorie velikosti hlavy rakety, pro které se používá 

anglická terminologie: 

• Midsize: 80 - 90 sq inch 1, 516 - 580 cm2 

• Midplus: 91 - 100 sq inch, 587 - 645 cm2 

• Oversize: 101 - 115 sq inch, 651 -742 cm2 

• Super oversize: více než 115 sq inch, 742 cm2 a více 

Závodní hráči ve většině případů hrají s raketami midsize, midplus, 

rekreační hráči a trenéři pak s velikostí hlavy rakety oversize nebo super oversize. 

Obecně lze říci, čím větší pomoc (sílu) potřebujeme od rámu, tím větší by měla být 

hlava rakety. 

Na ploše hlavy rakety se nachází tzv. sweet spot (ideální úderová plocha)

středová část úderové plochy rakety, která při úderu propůjčuje míčku optimální 

kontrolu a zrychlení. Plocha sweet-spotu se v zásadě podobá ploše elipsy. 

V rámu hlavy rakety jsou otvory, jimiž je veden výplet. Počet otvorů 

ovlivňuje počet strun v raketě. Rozlišujeme dva základní modely a těmi jsou: 

• řídký model 

• hustý model 

Řídký model 

Tento model má menší počet strun, tento nižší počet strun má za následek 

jejich snadnější pohyb. Jeho výhodou je, že dokáže zvýšit sílu a rotaci, 

nevýhodou je, že přenáší do paže více otřesů než hustý model. 

1 Palec čtvereční = 6,45 cm2 
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Vyrábí se ve třech variantách: 

• 14 dlouhých strun a 16 krátkých 

• 16 dlouhých strun a 18 krátkých 

• 16 dlouhých strun a 19 krátkých 

Hustý model 

Tento model poskytuje strunám větší odolnost a více kontroly při úderu, 

jelikož struny se při kontaktu s míčem tolik nepohybují. Má větší počet strun, 

prostor mezi jednotlivými strunami je menší, z tohoto důvodu mají hráči často 

pocit, že jsou struny vypleteny s větším napětím. 

Vyrábí se ve třech variantách: 

• 16 dlouhých strun a 20 krátkých 

• 18 dlouhých strun a 20 krátkých 

• 20 dlouhých strun a 22 krátkých 

3.1.5.2 Materiály moderních raket 

Karbon Nanotube 

Tento výrobek je výsledkem základního výzkumu a je 5x tužší než klasický 

karbon. Jeho molekulární struktura je stejně čistá jako u diamantu a výsledkem je 

větší odolnost materiálu při hře. Carbon Nanotube je zakomponován do raket a 

jeho výjimečné vlastnosti vedou ke zvýšení odolnosti raket proti kroucení. 

High modulus graphite 

Materiál z vysoce přizpůsobivého grafitu obsahuje vysoce výkonná vlákna, 

která nabízejí skvělý poměr mezi tuhostí a váhou rakety. To znamená, že i při 

nízké váze rakety je zachována vysoká tuhost rámu. 
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Zylon 

Toto organické vlákno je o 50% tužší než standardní karbon. Vlákno je 

kompletně (360 stupňů) omotáno okolo hlavy rakety. Toto zaručuje lepší kontrolu 

letu míče dokonce i při úderech zahraných mimo střed rakety. 

Graphite 

Tuhý složený materiál, který je ale zároveň trvanlivý a lehký. 

Kevlar 

Typ vlákna, které v sobě spojuje vyšší trvanlivost a pohodlí. 

Fiberglass 

Materiál používaný v kombinaci s grafitem, vlastnosti tohoto těžšího 

materiálu zlepšují pohlcování vibrací. 

3.1.5.3 Vlastnosti rakety - terminologie 

Hmotnost 

Je váha rakety měřená bez výpletu a udává se v gramech. Tenisový 

průmysl používá toto základní dělení: 

• Ultralehké rámy- méně než 240 gramů 

• Lehké rámy- 240 - 280 gramů 

• Středně těžké rámy- 280- 320 gramů 

• Těžké rámy - 320 gramů a více 

Současný trend je vyrábět stále lehčí rakety. Výhody lehké rakety jsou 

následující: snazší manipulace s ní, menší úsilí při úderu. Avšak lehká raketa dodá 

míči menší energii než těžší raketa (při stejné rychlosti nápřahu) pro většinu hráčů 

toto znamená, že lehčí raketa bude produkovat menší sílu. (Bollettieri, 2001) 

36 



Elasticita (pružnost) rámu 

Je mfra deformace, která se na rámu projevr při kontaktu s míčem. 

Rozeznáváme tuhost rámu v podélném směru a tuhost ve zkrutu, tu popisujeme 

jako schopnost rámu snést kontakt s míčem zahraným těsně u jeho okraje. 

Podélná tuhost je důležitá pro vytváření síly, tuhost ve zkrutu je důležitá pro 

kontrolu mfče a komfortu při zásahu míče mimo střed úderové plochy. Hodnoty 

tuhosti určuje tzv. RA test, měří se vždy nevypletená raketa a výsledky se udávají 

v RA jednotkách (tab. č. 1 ). RA stupnice začíná O a končf 100. Čím vyšší hodnota, 

tím tužší raketa je. (Bollettieri, 2001) 

Tabulka č. 1: 

RAHODNOTA 

0-55 

55 - 60 

61 - 65 

66 - 70 

70 a více 

TYP RÁMU 

velmi pružný/ měkký rám 

pružný/měkký rám 

středně tuhý rám 

tuhý rám 

velmi tuhý rám 

Elasticita rámu přímo souvisí se sílou, kterou rám produkuje, stejně tak 

s vibracemi, které vnikají při úderu. Elasticita rámu samozřejmě ovlivňuje kvalitu 

hry. Srovnání nabízí tabulka č. 2, předpokládáme ale, že váha, vyvážení a rychlost 

nápřahu je u obou typů pružností stejná. 

Tabulka č. 2: 

PRUŽNÝRÁM TUHÝ RÁM 

KONTROlA větší menší 

SÍlA menší větší 

ROTACE větší menší 

SÍlA PŘI PODÁNÍ menší větší 

OTŘESY DO PAžE menší větší 

SWEETSPOT menší větší 
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Vyvážení 

Rozložení hmotnosti rakety směrem od rukojeti k vrcholu hlavy rakety. 

Daný bod, udávaný v centimetrech, určující vyvážení je zároveň těžiště rakety. 

Vyvážení rozdělujeme do tří základních kategorií: 

• HH - heavy head -do hlavy, měrná hmotnost rakety je v hlavě 

• HL- head light- do gripu, větší díl měrné hmotnosti rakety je v držadle 

• EB - even balance - na střed, hmotnost rakety je rovnoměrně rozložena 

Vyvážení je rozhodující pro hru i pocit z rakety. Mnohdy se totiž váhově 

lehčí raketa vyvážená do hlavy může zdát v ruce daleko těžší než raketa s větší 

hmotností vyvážená na střed nebo do gripu. Univerzální hráči zpravidla hrají 

s raketou vyváženou na střed, útoční tenisté, preferující tvrdé podání a smeč 

(údery nad hlavou), volí raketu vyváženou do hlavy a techničtí hráči se širokým 

arzenálem topspinových 1 i čopovaných2 úderů a častou hrou na síti volí raketu 

vyváženou do gripu, aby si tolik neunavili ruku. (Langerová, Heřmanová, 2005) 

Délka rámu 

Nesmí být větší než 73,66 cm, avšak probíhající diskuse napříč tenisovou 

veřejností, profesionály a ITF uvažuje o změně pravidla o délce rámu, která by se 

mohla navýšit až na 81 centimetr. Firmy se bohužel zatím neshodli na standardní 

terminologii pro prodloužené rámy, každá tak nazývá svůj rám, převyšující 

standardních 69 centimetrů jinak, např: extra - long, long -boby, stretch, extended 

length. Délka rámu samozřejmě ovlivňuje kvalitu hry. Srovnání nabízí tabulka č. 3, 

předpokládáme ale, že váha, vyvážení, elasticita a rychlost nápřahu je u obou 

délek stejná. 

1 úder s horní rotaci 
2 úder se spodní rotaci 
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Tabulka č. 3: 

BĚŽNÁ DÉLKA PRODLOUŽENÁ DÉLKA 

KONTROLA větší menší 

SÍLA menší větší 

ROTACE menší větší 

SÍLA PŘI PODÁNf menší větší 

OTŘESY DO PAžE menší větší 

ZÁSAH MÍČE menší větší 

POZDNf ZÁSAH MIČE menší větší 

OVLADATELNOST větší menší 

Shrnutí vlastností rakety a jejich vliv na hru: 

• Těžší raketa umožňuje udělit více síly při úderu 

• Těžší raketa produkuje méně vibrací 

• Těžší raketa má větší aktivní plochu úderu 

• Tužší raketa vyprodukuje více síly 

• Tužší raketa má větší aktivní plochu úderu 

• Tužší raketa přenáší více vibrací do horní končetiny 

• Větší rám rakety vyprodukuje více síly 

• Větší rám rakety je více odolný zkrutům 

• Větší rám rakety má větší aktivní plochu úderu 

• Delší raketa vyprodukuje větší rychlost, tím pádem větší sílu 

• Výplet v dlouhé raketě produkuje větší rotaci (spin) jelikož dlouhý rám 

produkuje větší rychlost 
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3.2 TENISOVÝ MÍČ 

Míč byl od pradávna důležitou součástí hry. Podle našeho názoru neměl 

žádný jiný prvek vybavení na vývoj hry takový vliv jako míč, se kterým se hrálo. 

Podoba, kvalita a výkonnost rozličných typů míčů formovaly a ovlivňovaly způsob 

a vývoj hry. Velmi často to bylo právě objevení lépe vyhovujícího materiálu pro 

míč, který přinesl krok dopředu ve vývoji hry. Je zřejmé, že první míče nemusely 

prokazovat velký odskok, jelikož spíše než odpalovány byly házeny, případně 

odbíjeny chráničem. Později, při hře na kamenitém povrchu nádvoří, nebo v 

míčovnách již bylo zapotřebí tvrdšího míče, který dokázal odskočit. Průlom však 

přišel s lawn-tenisem, kdy míč musel na trávě prokazovat velmi dobrý odskok. 

Dnešní míč musí odpovídat pravidlům ITF, podle kterých musí poskytovat 

konzistentní herní vlastnosti a zároveň musí být dostatečně odolný snášet 

opakované údery rakety a odskoky od hracího povrchu. 

V evoluci hry můžeme míč rozlišit na dva základní typy : 

• kožený míč 

• pryžový míč 

3.2.1 Kožený míč 

Kůži, tento původní materiál pro výrobu míčů používali již starověcí Řekové 

a Římané. Z Mercurialisova pojednání (in Blundell, 1864) se dozvídáme o velkém 

koženém míči, naplněném vzduchem, se kterým se hrála tehdejší hra zvaná fo/lis. 

Jiný kožený míč, tentokrát naplněný peřím používali Římané pro hru paganica. 

Martial ve svých Epigramech o pile paganice píše: "tento míč, dostatečně velký 

díky napěchovanému peří je tvrdší než fo/lis, ale méně pevný než pila trigonalis." 

(Aberdare, 1980) 

Řekové používali kožené míče plněné pískem, vzduchem nebo fíkovými 

zrny. 
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V průběhu staletí se i nadále k výrobě svrchní části využívala kůže, 

nejčastěji ovčí, měnil se však materiál, kterým byl míč plněn. Používala se zvířecí 

srst, vlna nebo kusy látek. Míra tvrdosti se upravovala utažením svrchního 

povrchu. Již v období, kdy se k odbití používala holá dlaň byli lidé schopni vyrobit 

míč, který nezpůsoboval velkou bolest. Stejně tak později byli schopni přizpůsobit 

tehdejší míče potřebám hry s rukavicí či pálkou, tzn. zrychlit je a zvýšit jejich 

tvrdost, nejčastěji k tomu využívali mech, hlínu, písek případně různá zrna. 

První doklad o řemeslné výrobě míčů pochází z Francie, kde bylo v roce 

1292 třináct výrobců míčů. (Morgan, 1995) Ty byly z Francie exportovány do 

jiných tenisových zemí např. do Španělska, když totiž v roce 1386 francouzští rytíři 

informovali Jana 1., krále Kastilie o válečném útoku Angličanů na jeho království, 

odvětil jim: 

" Při vašem posledním odjezdu, žádal jsem vás o míče z Paříže, 

Abychom i zde, v naší zemi mohli hrát hru v tennis. 

Teď již vím, že jsem vás měl spíše požádat o přilbu a brnění. ll (Aberdare, 1959) 

Míče se nevyráběly pouze ve Francii. S jejich výrobou se setkáváme také 

v Anglii, kde byla vůči dováženým míčům silná opozice a nelibost. Král Eduard IV. 

vydal v roce 1463 nařízení, ve kterém zakazuje dovážet širokou škálu zboží, 

zahrnující také tenisové míče. Angličané tak vyráběli svoje míče, bylo zde několik 

výrobců, mezi jimiž v letech 1450 - 1550 vládla společnost obchodující se 

železem. Její záznamy dokonce uvádějí tehdejší cenu míče, která se pohybovala 

od 1 do 1.8 šilinku za míč. Tato společnost vlastnila několik tenisových dvorců, to 

nám vysvětluje, proč se obchodníci se železem stali na jedno století vládci ve 

výrobě míčů. (Marshall, 1878) 

V Anglii se dokonce setkáváme s poměrně netradičním materiálem k výplni 

míčů a to s lidskými vlasy. Nashe (1985) píše: " prodávají svoje vlasy za libru, aby 

jimi poté byly naplněny tenisové míče. ll 

Míče se vyráběly také v Itálii, kde si podle dostupných dokumentů v roce 

1470 Galeazzo Maria Sforza objednal z Florencie sto míčů, které však měly být o 

něco větší než v poslední objednávce a to z toho důvodu, aby lépe odskakovaly. 

(Chvátal a Kreuz, 1984) 
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Kvalita francouzských míčů začala upadat, proto byl v roce 1480 Ludvík XI, 

vášnivý hráč tenisu, nucen vydat nařízení, ve kterém přikazuje vyrábět pouze 

prvotřídní míče plněné kvalitní ušní nebo vlnou, které zároveň nesmí obsahovat 

písek, vápno, otruby, popel, piliny nebo prach. Váha těchto míčů se pohybovala 

kolem jedné unce. (Noel, 1991) 

V roce 1581 Henri IV ve svém výnosu pro tehdejší profesionální výrobce 

míčů ustanovil standardy výroby. Esteufs, míče, které se používaly pro hru dlaní 

musely být vyrobeny z vlny a obaleny ovčí kůží, jejich váha nesměla překročit 

jednu unci. Bal/es, míče používané pro hru s raketou musely být vyráběny 

z kousků látky, pevně spojené dohromady kvalitním vláknem. Tyto míče byly 

pokryty bílou textilií a museli vážit jednu unci. Tento standardní postup výroby 

míče, který představoval jakési pouzdro, obal, který se vyplnil vhodným 

materiálem, se až do objevení kaučuku nijak diametrálně nezměnil. Scanio (1555) 

svém pojednání o tenise doporučuje výrobu míčů z suchého, jemného, dobře 

vyčiněného kusu kůže, vyplněného pouze vlnou. Tento míč musel mít 2 1
/ 6 palce 

v průměru, jako hlavní jeho vlastnost je udáván dobrý odskok. Stejný autor se 

rovněž zmiňuje o míči plněném vzduchem, používaném ve hře pa/Ione. Menší 

verze tohoto míče, nahuštěném pod větším tlakem se používala i ve Španělsku. 

V 17. století se k výrobě svrchního dílu míče používala navlhčená býčí useň 

nařezaná na čtyři části (obr. 19). Tyto se sešily dohromady tenkým motouzem, 

přičemž se ponechal malý otvor, jehož pomocí se sešitá kůže otočila švy dovnitř. 

Tento obal se plnil navlhčeným peřím. Během vysychání se objem peří zvětšoval, 

zatímco useň se srážela, čímž se vytvořila tvrdá koule. Její pravidelnost závisela 

na zručnosti při vyřezávání tvaru usně a sešití. 

Obr. 19: Kožený míč (zdroj Clerici, 1976) 
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V 18. století se ve Francii setkáváme s míčem, jehož svrchní kožená vrstva 

v sobě skrývá dřevěné jádro. 

3.2.2 Pryžový míč 

Velký pokrok ve výrobě míče nastal s objevením kaučuku. Nicméně ten 

nebyl v Evropě komerčně představen až do roku 17 40 a až do roku 1820 nebyl 

průmyslově využíván. První, kdo kaučukové míče v Evropě představil byl v roce 

1496 Kryštof Kolumbus, který je přivezl s sebou ze své druhé plavby do Nového 

světa. První představení proběhlo na španělském královském dvoře Ferdinanda a 

lsabelly. Z dobových materiálů se dozvídáme, že tento kaučukový míč "vydrží 

skákat až patnáct minut a odráží se šestkrát výše než míč naplněný vzduchem." 

(Morgan, 1995) 

Skutečnou revolucí ve vývoji tenisové míče byl rok 1844, kdy Charles 

Goodyear uvedl na svět vulkanizaci přírodního kaučuku sírou, tedy výrobu pryže, 

která se začala používat také k výrobě míčů. 

Míče v této době byly vyráběny pouze _z gumy a i tak předčily své kožené a 

látkové předchůdce ve svých herních vlastnostech. První lawn-tenisové míče byly 

výsledkem experimentu J.M. Heatcoteho v roce 1874, který zkusil celogumový míč 

obalit flanelem. Tímto krokem získal míč lepši kontrolu a větší odolnost. 

Další vývoj přinesl duté gumové jádro naplněné plynem. Původní výroba 

gumového jádra byla založena na principu jetelové listu. Do gumového pruhu byl 

vyřezán tvar jetelového listu, který byl poté za pomocí strojního zařízení uzavřen 

do přibližně kulatého tvaru. Ještě před zavřením byl do jádra přidán chemicky 

stlačený plyn ve formě jakési tabletky, která pod tlakem a teplotou pukla, čímž 

získalo jádro kulatý tvar a schopnost odskoku. Tento proces výroby byl využíván 

po mnoho let až do doby, kdy přesnost a preciznost hry vyžadovala vyšší stupeň 

jednotnosti míčů. Dnes se jádro míče vyrábí ze dvou polokoulí, slepených k sobě. 

Původní flanel byl nahrazen Meltonem 1 a místo švů je na dnešních míčích gumový 

spoj. (http://www.itftennis.com/technical/equipment/history.asp) 

1 Česaná příze používaná na výrobu svrchní časti míče 
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S rozvojem zájmu o hru vzrůstal i zájem výrobců, hlavně v Anglii , Americe a 

Francii. První anglický míč značky Slazenger je z Wimbledonu z roku 1902. V té 

době musel vážit 1 ,25 - 1 ,50 unce. V této době měly míče černou, nebo bílou 

barvu. Ve 20. letech 20. století byly švy nahrazeny gumovým lemem, který zajistil 

míči lepší odskok. (Gurney, 1984) 

Ve 30. letech předvedla firma Tretorn svoji novinku, plně tlakovaný míč. 

V roce 1955 Tretorn ustoupil od výroby tlakovaných míčů a patentoval svůj 

netlakovaný míč, čímž se snažil vyřešit komplikace s unikajícím tlakem z běžného 

míče. V roce 1972 ITF zavedla pravidlo žlutých míčů a to z důvodu lepší 

viditelnosti míče na televizní obrazovce. Nicméně Wimbledon tyto žluté míče přijal 

až v roce 1986. 

Dnešní míče mají pevnou duši, vyrobenou ze dvou gumových polokoulí 

potažených meltonem a nahuštěnou vzduchem. Povolená tolerance průměru je 

6,35 - 6,67, hmotnost 56,0 - 59,4 gramů a odskok z výšky 254 cm na pevný 

podklad od 134,62 do 147,32 cm. 

Od ledna roku 2000 do prosince 2001 probíhal experiment s novými typy 

míčů. Na základě jeho výsledků jsou od roku 2002 pravidly ITF stanoveny 3 

základní typy míčů: 

• Typ 1 (rychlý) - tvrdý míč, doporučovaný pro užití na pomalejších 

površích (antuka). Má menší tření, čímž při úderu tolik nezpomaluje. 

Jeho odskok je_ nižší. Tento míč má urychlit hru. 

• Typ 2 (středně rychlý) - míč doporučovaný pro pomalé a středně rychlé 

povrchy. 

• Typ 3 (pomalý) - průměr míče je o 7 - 8 % větší než u standardního 

míče Typu 2, čímž se zvýší o 14 - 17 % plocha míče. Míč je 

doporučován pro tvrdé a rychlé povrchy (tráva, umělá tráva, parkety). 

Úhel jeho odskoku je větší než u Typů 1 a 2. Tento míč poskytuje hráči 

více času na reakci. 1FT doporučuje tento míč pro zpomalení hry. 
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Obr. 20: Názorné srovnání odskoku míčů (zdroj: Haake, Coe, 2000) 

Podle způsobu výroby dělíme míče do 2 kategorií: 

• Tlakované míče 

• Netlakované míče 

Tlakované míče jsou plněny plynem, nebo vzduchem. Tyto míče mají 

omezenou trvanlivost a jeho herní vlastnosti se v průběhu času mění, ztrácejí svoji 

natlakovanost, čímž se mění odskok a hratelnost míče. 

Beztlakované míče mají stejný vnitřní tlak jako okolní atmosféra. Při 

chemické výrobě se používá se kombinace přírodní a syntetické gumy. Od tohoto 

složení jádra se odvíjí odskok míče, který tedy není vázán na vnitřní tlak míče. 

3.2.3 Výroba tlakovaného míče 

Až donedávna se výroba soustředila především v Evropě a USA, 

v současnosti zaujímá prvenství ve výrobě tenisových míčů Dálný Východ. Proces 

výroby se za posledních 100 let mnoho nezměnil. 
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Zpracování kaučuku 

Nezpracovaný kaučuk se důkladně rozpracovává hnětením do měkké 

hmoty. Aby guma později prokazovala požadované vlastnosti, je do této hmoty 

přidána směs prášků, které zajišťují pevnost, barvu nebo schopnost konzervace. 

Tato směs je vložena do nádoby s roztokem a po několik hodin se nechá louhovat. 

Výsledkem je lepkavé těsto. To je následně zahříváno a pod tlakem je v přístroji 

tvarováno do dlouhé nudle, která krájena na jednotlivé kousky (obr. 21 ). Tyto 

kousky jsou následně ochlazovány. 

Obr. 21: Zpracovaný kaučuk (zdroj: www.ifttennis.com) 

Výroba jádra 

Zchlazené kusy gumy jsou vloženy do hydraulického lisu, který z nich 

vyrobí 2 polokoule, následuje procedura odříznutí těchto polokoulí z desky, na 

které byly vyrobeny. Aby bylo následné spojení těchto polokoulí dokonalé, jsou 

jejich okraje ještě před lepením zdrsněny (obr. 21 ), teprve poté je nanesena lepivá 

hmota a vytvořeno jádro míče (obr. 22) 

Obr. 22: Vlevo- zdrsnění okraje, vpravo - jádro míče (zdroj: www.ifttennis.com) 
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Tlakování jádra se dosahuje dvěma způsoby. První metoda využívá dusík, 

a tlak vznikne v jádru až po spojení polokoulí. Druhá metoda je metoda stlačeného 

vzduchu. Polokoule jsou vloženy do lisu, který se zavře ještě před tím, než se 

polokoule úplně dotýkají, v této pozici je vnitřní část lisu izolovaná od atmosféry, 

v této chvíli je zaveden stlačený vzduch a polokoule spojeny k sobě. Vše probíhá 

pod velkým tlakem a vysokou teplotou. Natlakované jádro se opět chladí. Dalším 

krokem je zdrsnění jeho povrchu, aby lépe absorbovalo hmotu, která je na něj 

v tenké vrstvě nanášena. Jádro je potaženo pryžovým roztokem, který zároveň 

slouží i jako lepidlo. 

Obalování jádra 

Jádro se obalí pomocí dvou kusů Meltonu (plsť), který se umisťuje 

s největší pečlivostí. První pruh kopíruje spoj jádra (obr. 23). Druhý kus textilie je 

pokládán kolmo ke svislému pruhu. Při lepení vzniká mezi oběma kusy "hřbet" 

který je potřeba odstranit (obr. 23). Odstraní se opětovným zahřátím míče a 

tlakem tak, že na míči zbude pouze viditelný jemný spoj. Poté se míče vkládají do 

páry, která Melton načechrá a míče tak získají jemný vzhled. 

Obr. 23: Vlevo- první část plsti, vpravo- obalený míč (zdroj: <www.ifttennis.com>) 

Potisk, distribuce 

Následně jsou míče testovány a klasifikovány, posledním krokem výrobce 

je tisk znaku firmy na povrch míče. Míče se distribuují v přetlakových plechovkách, 

které dokáží udržet tlak v míči. 

(www.itftennis.com/technicaVequiptment/manufacture) 
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3.2.4 Výroba netlakovaného míče 

Nejznámější firmou vyrábějící netlakované míče je švédský Tretorn. 

Netlakovaný míč je také vyráběn chemickým procesem. Gumová směs kombinuje 

přírodní a syntetický kaučuk a obohacována 10 různými složkami, které jsou 

smíchány s chemikáliemi. Každá z chemikálií má svoji specifickou funkci a poměr 

v jakém jsou smíchány ovlivňuje vlastnosti míče různými způsoby. 

Posledním míčem od Tretornu je Micro X (obr. 24), k jehož výrobě je 

používána unikátní konstrukce a technologie. Základem této technologie je 

speciálně vyvinutý prášek o vysokém poměru objemu a hmotnosti. Míč Micro X 

není plněn vzduchem, jak tomu je u všech ostatních míčů, jejich vnitřní prostor je 

vyplněn 1 gramem tohoto prášku. Důsledkem takového řešení je konstantní tlak 

uvnitř, nemožnost úniku vzduchu a tím pádem neměnná tvrdost míče a současně 

stabilita jeho herních vlastností. Zničení tohoto míče je prakticky možné pouze 

jeho vnějším opotřebením. Tretorn předešel úniku vzduchu tím, že ho nejprve 

uzavře v malých částečkách vyvinutého prášku a teprve poté je vzduch aplikován 

do vnitřního prostoru míče. V 1 gramu aplikovaného prášku se nachází 700 milionů 

těchto speciálních mikrobuněk. Toto "dvojí uvěznění vzduchu" zabraňuje jeho 

difůzi vně. 

Obr. 24: Micro X (zdroj: foto Jaroslav Luzum) 
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3.3 VÝPLET 

Jsou to právě struny, které zprostředkovávají kontakt mezi míčem a 

raketou. Tvoří úderovou plochu rakety, jejímž úkolem je zajistit přenos sily, citu a 

kontroly. Použití výpletu udává pravidlo ITF, které říká: úderová plocha rakety 

musí být rovná a tvoří ji struny střídavě propletené anebo svázané v místech 

křížení a připojené k rámu rakety. Povrch výpletu je jednotný a hustota strun ve 

středu rakety nesmí být menší než na ostatní ploše. Na strunách nesmí být 

připevněny žádné předměty a výstupky kromě těch, které slouží výhradně k 

účelům ochrany před opotřebením nebo nežádoucími vibracemi, jsou přiměřených 

rozměrů a jsou k tomu účelu vhodně umístěny. Celý výplet musí být rovnoměrný, 

střed výpletu nesmí být dvojitý. Plocha výpletu nesmí mít celkovou délku větší než 

39,37 cm a celkovou šířku větší než 29,21 cm 

Historický vývoj strun neprocházel tak velkými změnami jako rakety a míče. 

Jedním z prvních výpletů byly zvířecí střívka, která jsou dodnes považována za 

nejkvalitnější výplet, v průběhu let se pouze měnila technologie jejich zpracování. 

V evoluci hry můžeme výplet rozlišit na dva základní typy : 

• přírodní struny 

• umělé struny 

Přírodní struny jsou vyráběny z ovčích nebo hovězích střívek. Obecně jsou 

považovány za nejkvalitnější typ výpletu. Jejich výhoda je vysoká elasticita, 

nevýhoda je velmi vysoká cena, velká křehkost a negativní dopad vlhka na ně. 

Umělé struny jsou vyráběny ze syntetických materiálů, především nylonu a 

polyesterů. Mají delší trvanlivost, nevyžadují takovou údržbu jako přírodní struny a 

jsou cenově dostupnější. 
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3.3.1 Přírodní struny 

Do prvých raket z konce 15. století byly jako výplet používány kožené 

provázky. Původ rakety odvozený od tamburíny, či síta vysvětluje proč byly tyto 

první rakety vyplétány diagonálně. Aby se ze síta stala raketa, bylo k němu nutné 

přidělat držadlo. Nejvhodnější místo byl největší prostor mezi otvory na provázek 

v rámu síta, když se však držadlo na toto místo přidělalo, byl provázek vůči 

držadlu diagonálně. (Morgan, 1995) 

Ale již v 16. století nastala změna, rakety se začaly vyplétat, přesněji 

řečeno vyvazovat napjatými zvířecími střívky. Vivés (in Noel, 1995) popisuje 

raketu z roku 1539, vypletenou dosti tlustým střívkem, tloušťkou podobným 

basové struně loutny. Připodobnění s hudební strunou není náhodné, jelikož 

v této době se kromě zvířecích střívek používaly k vypletení raket i hudební 

struny. Vivés se bohužel nezmiňuje o postavení strun v raketě. 

První dochovaná raketa s dnešní podobou výpletu je z roku 1583. Avšak 

ještě celé následující století se rakety vyplétaly oběma způsoby. Až od 18. století 

se struny standartně vyplétají dnešním způsobem. Garsault (1938) o raketách 

z 18.století píše: " ... pro vyplétání používáme struny různých tloušťek. Na hlavní 

struny (ty , které směřují od vrcholu rámu k držadlu) použijeme strunu, která je o 

poloviny tlustší než struna běžná. Struny, které je kříží jsou struny běžné tloušťky." 

Běžně se tehdy vyplétalo tak, že krátké struny se omotávaly (obr. 25) kolem 

každé dlouhé struny. 

Obr. 25: Výplet z 18.století (zdroj: Kuebler, 1995) 
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Kolem roku 1856 přišla změna: začala se používat střeva o stejné tloušťce 

a horizontální vlákna se začala proplétat vertikálními. Na jeden rám bylo potřeba 

střívka ze sedmi ovcí. V rozmezí let 1870 - 1890 se rakety vyplétaly opět 

diagonálně od čehož se však opustilo. Další novinkou, kterou si nechala 

patentovat firma Slazenger byla rozdvojená dlouhá struna. Jedna, dvě nebo tři 

dlouhé struny v prostřed rámu byly rozdvojeny, čímž se dosáhlo hustějšího 

vypletení a tím větší odolnosti strun. Způsob se však přiliš neujal a v roce 1930 se 

s tímto výpletem potkáváme naposled. Také průměr struny se v průběhu let měnil. 

Do roku 1920 nevykazovaly přírodní struny velkou uniformitu, jejich průměr se 

pohyboval v rozmezí 1,5-2 milimetry a to i v rámci jedné struny. Po roce 1920 se 

kvalita výpletu zlepšila, průměr struny se snížil na 1 ,25 - 1 ,4 milimetry a výrobci se 

snažily vyrábět struny s jednotnou tloušťkou v celé své délce. 

Přírodní struna se dlouho vyráběla ručně, struny se nejprve usušily, poté 

musely být odstraněny drsnatiny a hrubosti, pomocí pemzy se vyhladily nerovnosti 

a takto upravené střívko se nařezalo na tenké pruhy, které se smotaly dohromady. 

Až do 30. let 20. století se k výrobě strun používala výhradně ovčí střeva, 

v průběhu století se však výrobci setkali s nedostatkem ovcí, proto se krátce 

experimentovalo s vepřovými a koňskými střevy ani jedny se však příliš 

neodsvědčily, ke konci 50. let začala firma Babolat testovat hovězí střívka, která 

se osvědčila a na výrobu výpletu stačila střívka ze dvou krav, čímž se snížil počet 

šesti ovcí nutných k výrobě výpletu. Metoda výroby je identická, hovězí střívka 

předčí ovčí v pružnosti a v napětí, které vydrží. Od 70. let se používají pouze 

prvořadá hovězí střeva, která jsou separována na jednotlivé proužky. Těchto 13 až 

15 proužků, počet záleží na požadovaném konečném průměru, je pak dohromady 

spojeno kolagenem. Tato provázanost zaručuje nejdokonalejší schopnost udržet 

napětí strun a tím i co nejlepší výkon. K výrobě se používá pouze část střeva 

zvaná serosa. (www.babolat.cz/am3/asp/clanek.asp?id=kSXOBXMivvmVh) 

Výroba strun může trvat až tři měsíce. Hovězí střevo je využíváno jako 

vedlejší produkt chovu dobytka. Úsilí vkládané do výroby přírodních strun se 

odráží v jejich ceně. Stále však mají nejlepší herní vlastnosti. Mnohem lépe drží 

napětí než syntetické struny, stejně tak jako mnohem lépe absorbují otřesy a 

vibrace. Každé vlákno totiž otřes absorbuje samostatně, čímž se zvyšuje celková 

schopnost struny absorpce vibrací. Přírodní struny také hráčům poskytují větší cit, 
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jelikož míč se na přírodních strunách zdrží déle než na syntetických. Syntetické 

struny ztrácí v průměru 15 - 18 % počáteční tenze během prvních 24 hodin od 

vypletení. Pokud jsou správně použity přírodní struny, ztratí během té samé doby 

pouze 5 - 8 %. Vydrží být také mnohem déle pružné a elastické. 

První řemeslníci vyplétající rakety používali dřevěné hmoždinky a provizorní 

šídla. Napětí dosahovali omotáváním struny přes hmoždinky a kroucením struny, 

správné napětí rozeznávaly podle tónu, který struna po brnknutí poskytla. Pak 

opatrně strčil šídlo do díry v rámu a protáhl strunu dalším otvorem. Takto se 

vyplétal celý rám. Pohodlnější vyplétání později poskytly vyplétací stroje, do 

kterých se raketa upevní a na stroji se nastaví počat kil, na které bude struna 

napínána. (Bollettieri, 2001) 

VÝHODY NEVÝHODY 

• přenos síly, kontrola • cena 

• zachování tenze 

• velmi šetrná k ruce 

Obr. 26: Struktura přírodní struny (zdroj: www.itftennis.com) 

e . \ ) 
3.3.2 Syntetické struny 

Od dob rozvoje chemicko-technologického průmyslu vstupuje na tenisovou 

scénu syntetický výplet. Avšak po celou dobu vývoje a rozvoje umělého vlákna šlo 

výrobcům co nejvíce se přiblížit s jeho vlastnostmi přírodní struně. V polovině 30. 

let 20. století se poprvé objevuje syntetický výplet. K jeho výrobě byly používaná 

především polyuretanová vlákna perlon a nylon. Tato vlákna ještě hráčům 

nenabídla takovou pružnost jako jim nabízely přírodní struny. Výrobci se však 

snažili herní vlastnosti umělých strun vylepšovat, důležitým krokem bylo snížení 

průměru, první umělé výplety byly totiž dosti tlusté. Po 2. světové válce nastává 
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rozšíření syntetických strun a v roce 1952 byl představen první multifilamentní 

výplet. Definitivní prosazení na trh přišlo v roce 1976 díky prvé raketě 

s nadměrnou velikostí hlavy Prince Classic. Pružnost výpletu nebyla u oversize 

rámu již natolik rozhodující a také se zvýšila potřebná délka výpletu pro tyto rámy, 

což syntetické výplety mohly poskytnou snáze než přírodní struny. Raketa Prince 

Classic neznamenala tak revoluci pouze v konstrukci rámů, ale také v prosazení 

umělých strun. 

Dnešní výplety nabízí širokou škálu jednotlivých herních vlastností. 

Nabídka na trhu je velmi pestrá, od všestranných strun, přes struny pro větší sílu, 

pro přesné umístění a pocit kontroly, výplety s prodlouženou životností, až po 

speciální výplety pro ochranu horní končetiny. Výrobní proces dnešních strun je 

velmi složitý, základem však zůstává polyester a polyamid. 

Rozdělujeme je do dvou hlavních kategorii: 

• monofilamentní struna 

• multifilamentní struna 

3.3.2.1 Monofilamentní struna 

Je složena z centrálního jádra, které je nataženo a potaženo (obr. 27). Do 

této kategorie spadají struny z polyesterů. Ač jsou na trhu poměrně dlouho, pořád 

jsou mezi hráči všech kategorií v oblibě. Vyráběny jsou samozřejmě v několika 

tloušťkách. 

VÝHODY NEVÝHODY 

• velká životnost • ztráta tenze 

• větší kontrola • menší rychlost míče 

• odolná proti otěru • horší vlastnosti při vyplétání 

Zástupci: Babolat Strong Play (Pely Mono), Kirschbaum Super Smash, Gosen 

Polylon 
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Obr: 27: monofilní výplet (zdroj: katalog Head 2007) 

3.3.2.2 Monofilamentní jádro s jednoduchým obalem 

Jedna vrstva svázaných vláken je zabalena okolo centrálního středového 

jádra. (obr. 28). Tento typ struny tvoří 70 % veškerého dnešního trhu. Její 

popularita se odvíjí od její trvanlivosti, kterou získává díky objemnému pevnému 

jádru. Vnější vrstva vláken zlepšuje odolnost struny vůči povolení napětí, zároveň 

chrání jádro proti opotřebení, tedy vzniku vroubků. Díky její popularitě se vyrábí 

v mnoha tloušťkách. 

VÝHODY NEVÝHODY 

• velká odolnost • nepříliš šetrná k ruce 

• široká škála nabídky 

• rovnováha mezi sílou a kontrolou 

Zástupci: Babolat Fine Play, Wilson extréme Synthetic Gut, Gosen OG Wheel 

Obr. 28: Monofilní vlákno s jedním zábalem (zdroj: www.princesport.cz) 

3.3.2.3 Monofilamentní jádro s dvojitým obalem 

Tento typ struny tvoří dvě vrstvy svázaných vláken zabalených okolo 

centrálního středového jádra {obr. 29). Tato struna získává na popularitě a to 

především díky jejímu využití do širokých rámů. Vzhledem k menšímu jádru nabízí 

větší cit při úderu. Díky zvětšené svrchní vrstvě poskytuje delší životnost. 
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VÝHODY NEVÝHODY 

• šetrná k ruce • ztráta napětí 

• více odolná k opotřebení • křehká 

• široká škála nabídky 

Zástupci: Babolat Fiberfeel, Gamma TNT Rx 

Obr. 29: Monofilní jádro s dvojitým zábalem (zdroj: katalog Head 2007) 

3.3.2.4 Multifilamentní struna 

Tato struna nemá jádro. Princip její výroby je inspirován přírodní strunou. Je 

to skupina několika jednotlivých vláken stejného průměru stočených dohromady a 

chráněných optimálním potahem (obr. 30). Její výroba je technicky poměrně 

náročná, což se odráží v ceně této struny. Ze všech syntetických strun se nejvíce 

svými vlastnostmi podobá přírodní struně. 

VÝHODY NEVÝHODY 

• neobyčejný cit • menší odolnost 

• šetrná k ruce • předčasná praskavost 

• výborná pro široké rámy • topspiny snadno zanechávají vruby 

Zástupci: Babolat Liberace, Tecnifibre 515, Willson Sensation 

Obr. 30: Multifilamentní struna (zdroj: katalog Babolat 2007) 
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3.3.2.5 Multifilamentní jádro s jednoduchým obalem 

Tato kategorie struny je na trhu nová. Má lepší herní vlastnosti než struna 

s jedním plným jádrem. Jednoduchá vrstva vláken kolem mnohočetného jádra 

nabízí vetší odolnost. Vlastnosti této struny můžeme zařadit mezi monofilamentní 

strunu a multifilamentní . 

VÝHODY NEVÝHODY 

• měkká • náchylná k opotřebení 

• rovnováha mezi silou a kontrolou • ztráta napětí 

• vhodná pro různé typy hráčů • menší odolnost 

Zástupci: Prince helix Soft Pro, Sloha Gut 2000, Forten Fiber Ace 

3.3.2.6 Multifilamentní jádro s dvojitým obalem 

Další svrchní vrstva vláken odlišují tuto kategorii od kategorie předešlé. 

Další vynutí a menší jádro zvyšují odolnost a životnost struny {obr. 31}. Tato 

kategorie zabírá malé procento na trhu. 

Zástupci: Ashaway Vantage Pro, Forten Fiber Flex 

Obr. 31: Multifilamentní jádro s dvojitým zábalem (zdroj: katalog Head 2007) 

3.3.2. 7 Kombinovaná struna 

Při výrobě této struny jsou kombinovány různé materiály, s tím že u 

každého z nich je zvýrazněna jejich nejlepší vlastnost. Například: běžné nylonové 
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vlákna se kombinují s kevlarem nebo zyexem, výsledkem je odolnější struna 

s lepšími herními vlastnostmi. Tato kategorie strun se řadí mezi cenově dražší. 

VÝHODY NEVÝHODY 

• větší životnost • menší síla 

• excelentní pro široké rámy • vysoká cena 

Zástupci: Prince Response, Gosen Arammix 

3.3.2.8 Hybridní struna 

Na výrobu se používá především Kevlar a Technora. Hlavní snahou 

výrobců je předejít předčasnému prasknutí výpletu. Hybridní v tomto případě 

znamená použití rozdílného materiálu pro dlouhé a krátké struny. Např. dlouhé 

struny jsou vyrobeny z Kevlaru, krátké z Nylonu. 

VÝHODY NEVÝHODY 

• výborná životnost • malá elastičnost 

• výborně drží napětí • nešetrná k ruce 

Zástupci: Prince Pro Blend, Gamma linfinity, Willson Hamer-last 

Tloušťka (průměr) výpletu 

Struny se vyrábějí v několika tloušťkách. Jejich průměr se uvádí 

v milimetrech. Průměr použité struny poskytuje naší hře rozdílné herní vlastnosti. 

Ty jsou popsány v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 

TLUSTŠÍSTRUNY TENČÍSTRUNY 

SÍLA Menší větší 

KONTROLA Větší menší 

ROTACE Menší větší 

ŽIVOTNOST Větší menší 

ZTRÁTA TENZE Stejná stejná 

Tenčí struny hrají lépe, nejsou však natolik odolné. Obecně tenké struny 

nabízí větší pružnost než struny tlustší. Což znamená, že ve stejném napětí 

dokáži tenké struny poskytnout více energie. 

Během úderu struny působí na míč takovou silou, že způsobují deformaci. 

Ta se však již během 5 milisekund vrací do původního tvaru. Vzájemný dotyk ne ní 

naprosto elastický, proto při úderu dochází k nepatrným ztrátám energie 

v důsledku tvorby tepla nebo zvuku. Nejvíce energie je však ztraceno kvůli 

deformaci míče, jelikož struny jsou mnohem více elastické než míč. Méně napjaté 

struny nedeformují míč tolik jako struny vypletené s větší tenzí. (Haake, Coe, 

2000) 

Ve 20. letech 20. století byly běžně struny vyplétány s napětím 20 kg, dnes 

je to kolem 25 kg, někteří profesionální hráči mají struny napjaty dokonce 33 kily. 

Průměr a kvalita strun jakož i napětí výpletu značně ovlivňují kontrolu nad 

míčem. 

V roce 1977 se na trhu objevila kontroverzní novinka, která vyvolala velké 

debaty v tenisových kruzích a to dvoustrunná tzv. spaghetti raketa (obr. 32). Jistý 

německý hráč Fischer vypletl svoji raketu dvěmi sadami dlouhých strun, mezi 

které bylo vypleteno pět až šest řad krátkých strun, které byly napjaty za pomocí 

rybářského vlasce. Ačkoliv byly tyto rakety vypleteny na velmi málo kilo, vytvářely 

tzv. trampolínový efekt. Míč pronikal až na druhou vrstvu strun a byl vymršťován 

zpět. Druhá vrstva strun zároveň udíieia míči velmi siinou rotaci. Pamětníci 

vyprávějí, že hrát proti hráči s takovou raketou bylo velmi nepříjemné až téměř 

nemožné, protože ač samotný let míče byl běžný, nebylo téměř možné odhadnout 
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jeho odskok. Díky těmto raketám došlo k několika "skandálním" vítězstvím 

neznámých outsiderů, proto byla ITF nucena na nátlak hráčů 2.října 1977 dočasně 

zakázat dvoustrunné rakety. Universita v Brunswicku toto rozhodnutí podpořila 

studií, ve které dokazuje, že každý úder je fakticky dvoudotek a je tudíž v rozporu 

s pravidly. V červnu 1978 je byl vyhlášen definitivní zákaz užívání tohoto vypletení. 

( jandustenis.cz/index.php?ID=5) 

Obr. 32: Spaghetti výlet (zdroj: Kuebler, 1995) 

3.4 OSTATNÍ VYBAVENÍ 

3.4.1 Omotávka 

Až do 17. století se držadla rakety neomotávaly. Držadlo bylo jednoduše 

dřevo navazující na rám a krček rakety. Historicky první omotávkou byl v roce 

1675 kožený pruh na držadle rakety hráče Mitelliho z Boloně. Někteří hráči tuto 

novinku od Mitelliho převzali, mnoho dalších však dál hrálo s dřevěným držadlem. 

V průběhu 18. století se ale držadlo omotané kůží poměrně rozšířilo. V 19. století 

od něj opět ustoupili, Marshall (1878) vysvětluje proč se kůže přestala používat, 

poté co při hře zvlhne a následně ztvrdne se hráčům nadměrně tvoří puchýře. 

Hráči proto začali používat pouze koncovku, 1 - 2 centimetrů široký pruh kůže, 

který přibili na konec držadla. (obr. 33) Tato koncovka jim zabraňovala sklouznutí 
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dlaně z rakety. Koncovku doplňovaly rýhy (obr. 33) v držadle rakety, které měly 

také napomoci pevnému úchopu. V roce 1928 se opět začaly omotávky používat, 

tentokrát vyráběné z telecí kůže. Po 2. světové válce se staly běžnou součásti 

výbavy. Od 90. let se prosadily synteticky vyráběné omotávky, kožené omotávky 

se používají dodnes, i když v mnohem menší míře. 

Obr. 33: Kožené koncovky a variace drážek na držadle rakety 

Omotávky rozdělujeme do dvou kategorii: 

• základní omotávka (grip) 

• vrchní omotávka (overgrip/ wrap) 

3.4.1.1 Základní kožená omotávka 

Vyrábí se z prvořadé telecí kůže. Jako každá jiná kůže má mnoho pórů, 

jimiž dýchá, proto nabízí nejlepší absorpci potu a vlhkosti. Používají se však 

minimálně. 

3.4.1.2 Základní syntetická omotávka 

Vyrábí se z měkčeného PVC (obr. 34). Její vlastnosti v současnosti předčí 

kožené omotávky, proto zabírají větší část trhu právě syntetické omotávky. Mají 

velice dobrou schopnost absorpce a jsou odolné. Velmi dobře také absorbují 
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otřesy a vibrace. Jsou vyráběny v barevných variacích, hladké, nebo s různými 

strukturami na povrchu. 

Obr. 34: Základní syntetická omotávka (zdroj: www.head.com) 

3.4.1.3 Vrchní omotávka 

Vyrábí se pouze ze syntetických materiálů a jsou dostupné v několika 

tloušťkách. Namotávají se na grip, úchop je poté pevnější. Jejich povrch je často 

ještě upravován, nabízí tak několik variant přes jemný, zdrsněný až hrubý. 

Rozdělujeme je do dvou základních kategorií lepivé a suché. Suché jsou 

např.: Babolat Team Grip, Tournagrip Originál, Prince Dura Zorb. Příkladem 

lepivých omotávky jsou: Prince Duratred, Gamma Grip 2, Babolat ATP Tour Over

grip XL. 

3.4.2 Tlumič vibrací 

Používáme k absorpci vibrací rámu rakety. Předchůdcem současných 

tlumítek byly molitanové kuličky, které se vkládaly mezi struny. Dnešní vibrastopy 

musí být podle pravidel ITF umístěn pod poslední spodní strunou rakety mezi 

prostředními strunami. Je vyroben ze směsi gum, případně silikonu. Vyrábí se 

v různých tvarech, obdélníkové, kulaté, čtvercové, podélné, případně ve tvaru loga 

firmy (obr. 35) Současný trend jsou protivibrační systémy zabudované již 

v konstrukci rámu. Např. firma Prince používá More Comfort Handle systém, který 

je zabudovaný v rukojeti rakety. Tento systém dělí rukojeť do čtyř částí, které jsou 

vyplněny vzduchem, jež tlumí nárazy až o 50 %. Vzduch zároveň při úderech 

cirkuluje a umožňuje tak odvětrávání gripu. 
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Tlumení vibrací firmy také dosahují díky použitému materiálu a novým 

technologiím. Firma Head používá technologii Liquidmetal, firma Prince ve své 

technologii Triple Threat Tungsten rozmisťuje do tří kritických míst rakety karbon, 

titan, wolfram a měď pro pevnější, stabilnější rám. 

Obr. 35: Variace vibrastopů (zdroj: foto Jaroslav Luzum, www.head.com) 

3.4.3 Tenisové oblečení 

Tenisové oblečení prošlo pomerne zajímavým vývojem. V období 

starověkého Řecka a Říma hráli hráči nazí, případně s rouškou přes intimní partie. 

Ve Středověku hráči oblékali dlouhá roucha, kalhoty s nohavicemi pod kolena, 

kabátce, nebo tehdy běžné nařasené sukně. Tenisový oděv byl vždy odrazem 

společenských zvyklostí příslušného období. Proto v 18. století hráči nosili 

elegantní košile s dlouhým rukávem a kabátky. Nohavice stále sahaly pod kolena. 

V 19. století hráli pánové v kalhotách s dlouhými nohavicemi, saku a košili, 

ta byla často doplněna vázankou, nebo šátkem kolem krku. Dámy se po dvorcích 

pohybovaly v elegantních róbách, často doplněných kloboukem. Šaty byly 

vybírány ne pro jejich komfort či pohodlnost, ale především musely být vhodné na 

garden party, která často po setkání na tenisovém dvorci následovala. Kromě 

některých dámských sukní byla barva oblečení výhradně bílá. Britský 

konservatismus nedovoloval tenistům hrát jinak než v dlouhých bílých kalhotách a 

v bílé košili s dlouhými rukávy ještě počátkem 20. století. Během prvých turnajů 

dámy opustily od klobouků, nicméně dlouhé šaty zůstaly až do roku 1918, kdy 

Suzanne Lenglen nastoupila ve Wimbledonu s šaty do půli lýtek. 
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První, kdo porušil tradici délky kalhot byl Angličan Bunny Austin. Na 

tenisový dvorec nastoupil s krátkými nohavicemi. Psal se rok 1932 a jeho čin 

vyvolal velké diskuse. Následovali ho Francouz Rochet a Ital Merlin, čímž dali 

definitivně najevo, že pro dlouhé nohavice není již na tenisových dvorcích místo. 

(Lichner, 1985) 

Podobná změna nastala i v ženském tenise. Američanka Helen Jacobs 

přinesla do Evropy módu krátkých nohavic, jež sahaly nad kolena. 

Tenis a golf revue, oficiální časopis Československé lawn-tenisové asociace, 

v roce 1933 napsal: "tenisové oblečení se může přizpůsobit módě, ale především 

musí sloužit praktické hře." (Jedlovský a Lichner, 1976) 

Koncem 60. let začaly do tenisového oblečení pronikat barvy a pestré 

vzory, dnešní trend, především u hráček je zaujmout diváky nejen předváděnou 

hrou, ale často i oblečením. Některé hráčky si kolekce šatů samy navrhují, nebo 

se alespoň na jejich návrzích aktivně podílejí. Nicméně jeden jediný turnaj na 

světě si dodnes zachoval tradici all-white-rule, tedy pravidlo pouze bílého 

oblečení, tímto turnajem je samozřejmě Wimbledon. V historii turnaje se můžeme 

potkat s jedním, dnes již téměř legendárním porušením tohoto pravidla, v roce 

1992 nastoupil Američan Andre Agassi na trávníky v All England Clubu 

v kraťasech s jeansovým potiskem. 

Současné požadavky kladené na kvalitu oblečení se v porovnáním s historií 

velmi změnily. Soudobé tenisové oblečení by mělo být především pohodlné, 

účelové a funkční. Šaty by měli umožňovat svobodu pohybu, neměli by být příliš 

úzké, či naopak příliš široké. Současný trh nabízí velmi rozmanitou škálu oblečení 

jak z hlediska materiálů a střihů tak i barev. Součástí tenisového oblečení jsou 

kromě triček, krátkých kalhot, sukní, teplákových souprav také potítka, čelenky a 

kšiltovky. 

Zásadní součástí vybavení je tenisová obuv (obr. 35). Musí být pevná a 

pohodlná. Měla by být vyrobena z kvalitního, měkkého prodyšného materiálu, 

s ohebnou, drsnou podrážkou vhodnou pro daný povrch. 

Sportovní obuv se skládá z několika částí, základními jsou svršek, 

mezipodešev, vnější a případně vnitřní podešev. 
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Svršek poskytuje noze ochranu a vede ji při pohybu. Je tvořen z více dílů, 

které jsou sešity tak, aby obuv lépe snášela síly, které jsou na ní kladeny. Může 

být vyrobena z kůže (usně), která má velmi dobré užitné vlastnosti, především je 

prodyšná a snadno tvarovatelná. Většinou se však při výrobě svršků uplatňují 

syntetické materiály, především nylon. Nylonová síťovina je lehká, prodyšná a 

poměrně odolná. Dále se používá syntetická kůže, nebo umělá vlákna, která jsou 

kombinována s bavlnou. Každý svršek tvoří několik dílů. V zadní části boty se 

nachází tzv. zpevňovač paty. Obklopuje patu a část Achillovy šlachy. Jeho hlavní 

funkcí je držet a patu a tím i nohu ve stabilní poloze. Je proto velmi pevně spojen 

s mezipodešví, případně je její součásti. Zpevňovač paty má více vrstev, 

základem je tvrzený plast, další vrstva bývá z molitanu a z kůže. Na horní část 

zpevňovače paty navazuje molitanem vypolštářovaný patní límec, který objímá 

kotník. Tím připívá ke zvýšení komfortu obuvi. Další část svršku je jazyk. Je 

rovněž dobře vypolstrován. Stejně jako většina vnitřní části boty bývá vyroben 

z polyesterové tkaniny, která výborně odvádí pot. Nezbytnou součástí svršku je 

šněrovací systém. Měl by být opatřen nepříliš dlouhými šněrovadly, které spolu se 

systémem dírek, poutek a můstků mají za úkol vhodně zpevnit nohu v botě. 

Šněrovadla jsou vyrobena z bavlny, nebo syntetických materiálů, případně se oba 

materiály kombinuji. 

Další základní součástí obuvi je mezipodešev. Tvoří ji polštář 

z polymerového materiálu mezi vnitřní a vnější částí boty. Je určitou podpůrnou 

základnou, poskytuje stabilitu. Bývá vyrobena z ethylenvinylacelátu (EVA) nebo 

polyuretanu. EVA je syntetická pěna, která má výborné absorpční schopnosti. 

Spodní část obuvi, takzvaná vnější podešev, bývá vyrobena z gumového 

polyuretanu nebo z gumového komponentu. (Nováček, 2003) 

Obr. 36: tenisová bota (zdroj: 
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V. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zpracovat ucelený přehled historického vývoje tenisového 

vybavení od samotných počátků vzniku hry až po současnost. Dalším cílem bylo 

doplnit tento přehled o obrazovou dokumentaci. Na základě cílů byly stanoveny 

dílčí úkoly a metody pro jejich vypracovánL 

Při zpracovávání jednotlivých kapitol jsme čerpali především ze 

zahraničních pramenů, které dosud nebyly v Čechách publikovány, staly se tak 

velmi důležitým zdrojem informací, předlohou a inspirací pro předkládanou 

diplomovou práci. 

Vývoj tenisového vybavení se odehrával v souladu s celkovým rozvojem 

hry. Hráči se snažili vylepšovat a posouvat vybavení kupředu na základě potřeb, 

možností a změn, které se ve hře objevovaly. K postupnému zdokonalování 

vybavení nepřispíval jen celkový rozvoj sportu samotného, ale také rozvoj 

jednotlivých odvětví lidské činnosti, které mohly tenisového vybavení ovlivnit a tím 

tak i celou hru. Ve vývoji tenisového míče to byl objev zpracování kaučuku, který 

tenisu nabídl gumový míč, jenž překonal své předchůdce ve všech svých herních 

vlastnostech. Rakety a všechny její předchůdkyně mají za sebou také velmi 

pestrou historii. První důležitá změna nastala v 15. století, kdy se z dřevěných 

pálek vyvinula raketa. Nadešlo tak dlouhé období dřevěných raket, kdy se sice 

vyvíjel jejich tvar, délka a výplet, ale materiál, ze kterých se vyráběly zůstával 

stejný. Zvrat nastal ve 20. století, kdy se začal používat kov a později materiály 

typu grafit, titan, karbon. V posledních 30 letech prochází technologie raket a 

výpletů intenzivním vývojem, který nabízí hráčům stále lepší podmínky pro hru. 

Herní vlastnosti vybavení se stále zdokonalují a výrobci rok co rok přicházejí na trh 

s technologickými novinkami. 

Hlavní cíl práce, totiž vytvořit ucelený přehled historie a vývoje byl podle 

mého názoru v předpokládaném rozsahu splněn. Přes naši značnou snahu nebylo 

vždy možné dosáhnout úplné vyváženosti jednotlivých kapitol co do obsahu i 

rozsahu. Tento relativní nedostatek je zapříčiněn nestejnou úrovní dosažitelnosti 

jednotlivých pramenů. 
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