
Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Studijní obor: tělesná výchova a sport 

Porovnání rozdílů ve strategii a taktice tenisové 
čtyřhry u dorostu a dospělých 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Kočíb Autor práce: Josef Matějka 

PRAHA 2007 



Abstrakt 

Název práce: Porovnání rozdílů ve strategii a taktice tenisové čtvr"hry u dorostu a dospělých 

Cíl práce: Zjistit, jaké rozdíly existují ve strategii a taktice mezi spoluhráči v jejich 

spolupráci ve čtyřhře dospělých a dorostu a vzájemně je porovnat. 

Metoda: Porovnání obou kategorií bylo na základě nepřímého pozorování 20 zápasů, ze 

kterých byly vypracovány záznamy. Ze záznamů byly vyhodnoceny rozdíly ve spolupráci 

spoluhráčů v daných kategorií. 

Výsledky: V této práci jsou patrné odlišné způsoby uplatňování forem spolupráce spoluhráčů 

u hry dorostu a dospělých. V dorostenecké kategorii nedochází k uplatňování všech forem 

spolupráce a aktivita spoluhráčů je několikanásobně menší než v kategorii dospělých. 

Klíčová slova: čtyr"hra, herní situace, herní činnost, spolupráce spoluhráčů, aktivní a neaktivní 

spoluhráč. 
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Abstract 

Thesis title: Comparison of differences in strategy and tactics of tennis double play between 

juvenils and adults categories. 

Target of thesis: Observe and compare differences in strategy and tactics of co-work between 

tennis double play team-mates terms between juvenils and adults. 

Method: There have been made play records on basis of indirect observation of 20 tennis 

contests of both categories. The records have been used for latter evaluation of differences 

between objective categories. 

Results: This thesis is stressing different ways of co-work between tennis double players 

reflecting differences between juvenils and adults. There are not all ways of co-work being 

used in juvenils-category comparing adults, nor is activity between team-mates equal to one 

usual amongst adults. 

Key words: tennis double play, situation in play, co-work between team-mates, active and 

inactive team-mate. 
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1. ÚVODNÍ ČÁST 

1.1. Představení autora 

Tenis je nedílnou součástí mého života a hraji ho od svých 8 let. Prošel jsem řadou 

tenisových klubů, ať už to byl Baník Ph'bram, kde jsem hostoval, Loko Zdice, kde jsem 

začínal své tenisové krůčky. Podle dochovaných pramenů patří tenisový oddíl ve Zdicích 

mezi nejstarší tenisová zařízení tohoto typu v ČR. Údajně byl založen ve druhé polovině 19. 

století Spolkem sokolským Dr.Miroslava Tyrše, který se osobně podílel na vzniku tohoto 

tenisového zařízení. Podle Mezinárodní tenisové federace sídlící v Londýně, kde je oddíl 

registrován, je druhým nejstarším v ČR. Současný oddíl nese název Tenisový oddíl 

Lokomotiva Zdice a byl založen v roce 1983. 

V současné době hraji v klubu Lokomotiva Beroun. V tomto klubu hrajeme v krajské 

soutěži 2. třídu, ale hrály se i vyšší soutěže - divize. 

Jedním z vrcholů mojí tenisové kariéry byla nominace do nejvyšší soutěže dorostu a to 

do Středočeské ligy. V této soutěži jsem se potkal z řadou hráčů, kteří dnes hrají světové 

soutěže a patří mezi světovou elitu. 

Již šestým rokem se věnuji trenérské činnosti. Prošel jsem řadou tenisových klubů a 

v některých jsem až do současnosti. Mé první trenérské zkušenosti jsem získával v klubu SK 

Hlubočepy, pak jsem se vrátil do svého rodného klubu Lokomotiva Beroun, kde trénuji 

doposavad a zároveň jsem v klubu LTC Rudná, kde jsem byl osloven absolventem naší školy 

FTVS UK Mgr. Davidem Draxlerem. V těchto klubech jsem se setkal se všemi věkovými 

kategoriemi. 

1.2. Význam sportu a tenisu v současné společnosti 

V naší společnosti zájem o sport neustále vzrůstá. Sport není záležitostí uzavřeného 

okruhu lidí, ale stále více proniká do širších vrstev obyvatel naší planety a stává se součástí 

jejich života. Z toho důvodu je sport tak výrazným jevem, že bez něho si nelze každodenní 

život téměř představit. Sport lidi nejen ovlivňuje, ale také je formuje, učí je vyrovnávat se 

s krizovými situacemi, dává možnost vychutnat si pocit vítězství. 
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Pravidelná sportovní činnost přispívá ke zdravějšímu a bohatšímu životu člověka. 

Věnovat se sportu je možné na dvou základních úrovních: rekreační a závodní. 

Kvalitní sportovní přípravu hráče zajišťujeme tak, že vlastní její obsah 

přizpůsobujeme dané soutěžní činnosti. Toto platí u všech sportů a zejména i u tenisu. 

Tenis je sportovní hra, která má již dlouholetou tradici. Je známý na celé zemi a řídí 

se stejnými pravidly. Tenis lze provozovat jako závodní sport, ale i jako rekreační sport. 

Rekreační formou lze hrát tenis prakticky po celý život, ale i závodně lze ho hrát poměrně do 

vysokého věku. 

"Tenisová hra vydatně přispívá k tělesnému rozvoji, ke zvýšení pracovních a dalších 

schopností. Tyto vlastnosti se rozvíjejí jednak vlastní hrou, jednak všestrannou přípravou, 

která je pro hráče nezbytná" [7]. 

Svým pojetím se tenis řadí k individuálním sportům, ale zároveň přispívá ke 

zvyšování smyslu pro kolektiv. Jedná se především o soutěže družstev. 

Jak dvouhra, tak i čtyr'bra toto tvrzení potvrzuje v řadě soutěží v naší vlasti, ale 

především v celé řadě mezinárodních soutěží družstev. 

V těchto soutěžích právě čtyr'bra často určuje vítězný tým. Z toho důvodu je nutné se 

čtyřhře věnovat v klubech již od kategoriích žákovských, dorosteneckých včetně dospělých 

tak, aby docházelo k neustálému rozvoji hráčských dovedností. 

1.3. K vybranému tématu 

Na základě mého poznání jak v praxi, tak i studiem odborné literatury jsem se rozhodl 

věnovat se v této práci strategii a taktice tenisové čtyr'bry u dorostu a dospělých. 

Snažil jsem se uplatnit své dlouhodobé zkušenost s touto možná v tenisových 

učebnicích trochu opomíjenou disciplínou. Mě osobně čtyr'bra velmi baví a skvěle se při ní 

odreaguji. 

Jako dlouholetý hráč jsem měl možnost posoudit úroveň přípravy hráčů pro výkony ve 

čtyr'bře ve svých klubech i jiných, které jsem navštívil během své hráčské činnosti, tak i po 

rozhovorech s trenéry a hráči jiných oddílů. Tyto poznatky mě přesvědčily, že nácviku a 

zdokonalení čtyřher se ve většině klubů prakticky nevěnují, i když čtyřhra znamená např. 

v první lize 33 %možných dosažitelných bodů. 
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Z toho důvodu byl bych rád, kdyby tato práce alespoň malou měrou přispěla trenérům 

a funkcionářům v jejich činnosti při nácviku a zdokonalování čtyřher od mládežnického věku 

k dospělým v oblasti strategie a taktiky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Tenisová čtyřhra- význam, využití a prospěšnost pro dorost a dospělé 

Tenisová čtyr"hra je v podstatě zápas dvou družstev. Tento zápas vyžaduje rychlé 

rozhodování, taktické myšlení. Strategie a taktika čtyřhry má daleko více variací, které jsou 

vytvářeny pohyby obou hráčů za účelem společného krytí dvorce. Čtyr"hra nutí hráče ke 

zdokonalování hry u sítě - nácvik nabíhaných úderů, volejů, smečů, a lobů. Toto vede 

k všestrannosti hráčů a emotivnímu prožití hry. Z toho důvodu je nutné, aby se trenéři této hře 

věnovali dostatečnou pozornost. Každý zápas či herní výkon je vždy jedinečný, 

neopakovatelný a má jinou strukturu. 

Trenéři by měli přihlížet k tomu, aby spojili vhodné styly obou hráčů dohromady a 

vytvořili úspěšný pár pro čtyřhru. 

Každý silný pár pro čtyřhru zvyšuje i sílu družstva. Toto platí jak v soutěžích 

dospělých, tak i u dorostu a mládeže. V dorosteneckých a mládežnických týmech je však 

daleko složitější vytvořit ideální pár, poněvadž u hráčů dochází k daleko progresivnějšímu 

tenisovému vývoji než u dospělých. 

Důležitým úkolem našeho tenisu stále zůstává zlepšování čtyr'ber ve všech věkových 

kategoriích. 

Čtyr"hra například reprezentuje 20% bodů z Davisova poháru, 33% bodů v soutěžích 

smíšených družstev apod. Je tedy často rozhodujícím faktorem vítězství nebo porážky 

v tenisovém utkání týmů. 

Vlastní prospěšnost čtyřhry přináší následující výhody r21 : 

Pro profesionální hráče: 

• V soutěžích družstev čtyr"hra často rozhoduje o vítězství. 

• Pro hráče znamená trénink navíc a možnost výdělku. 

• Vysoké postavení na žebříčku čtyr'bry může hráči ušetřit peníze, protože hráči, kteří se 

dostanou do hlavní soutěže čtyřhry, mají náklady spojené s účastí na turnaji hrazené 

pořadatelem, i když se jim nepodaří kvalifikovat do hlavní soutěže dvouhry. 
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• Úspěch ve čtyr'bře (např. vítězství nad hráčem, který je vysoko na žebříčku dvouhry) může 

hráči pomoci získat sebedůvěru potřebnou pro prosazení se ve dvouhře. 

Pro dorost: 

• Zdůrazňovat rozvoj celodvorcové hry. 

• Rozvijí u hráčů sebedůvěru při hře u sítě, protože musí pokrývat pouze polovinu dvorce. 

• Podporuje u hráčů ofenzivní styl hry, zejména podání- volej. 

• Poskytuje hráčům možnost využít větší šířku dvorce a hrát větší úhly než ve dvouhře. 

• Pomáhá rozvíjet jistý a přesný ritem. 

• Přispívá k rozvoji rychlých reakcí a zlepšuje reflexy. 

• Pomáhá rozvíjet týmovou spolupráci a komunikaci. Nutí hráče ke spolupráci. 

• Rozvijí techniku a taktické využití lobu, zejména lobu s horní rotací. 

• Hráči cítí menší psychický tlak, protože ho sdílí se spoluhráčem, a tak často zažijí více 

legrace a požitku ze hry. 

• Úspěch ve čtyřhře může vést k větší sebedůvěře ve dvouhře. 

2.2. Pravidla a charakteristika tenisové čtyřhry a dvouhry 

Pravidla čtyřhry jsou v podstatě shodné s pravidly dvouhry. Jen pro čtyřhru je dvorec 

10,97 m široký, tj. o 1,37 m širší na každé straně než pro dvouhru. 

Jasně vymezená pravidla jsou v pořadí podávajících. Na začátku sady se spoluhráči 

dohodnou, kdo bude podávat jako první. Takto zvolené pořadí je až do konce sady neměnné 

včetně tie-breaku. Stejně povinné je dodržování přijímajících hráčů. Každý hráč musí přijímat 

podání na své polovině dvorce, na které začal, rovněž až do skončení sady. 

Podle Jankovského čtyr"hra není zdaleka jen pouhou alternativou dvouhry. Je 

komplexnější, vyžaduje více taktického myšlení a rychlejší rozhodování. Taktika čtyr1rry má 

více variací a každý pohyb souvisí s pohybem spoluhráče a společným krytím dvorce. 

Základem úspěchu ve čtyr"hře je získat postavení u sítě dříve než soupeř [91· 
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Čtyr1rra se od dvouhry podstatně liší herním pojetím. Hlavní rozdíly jsou v taktice, 

schopnosti spolupráce partnerů, ve snaze zaujmout co nejdříve postavení u sítě, v projevování 

neustálé aktivity, v odlišném a obtížnějším umísťování míčků [ll]· 

Význam čtyřher značně vzrostl po vzniku světových pohárových soutěžích. 

Čtyr1rra má již více než stoletou tradici, protože poprvé se hrála na wimbledonské 

trávě již v roce 1879. Prví slavná dvojice byli bratři Dohertyové z Anglie. Po první světové 

válce se proslavily dvojice Barotra-Brugnon, Američané Allison-van Ryn, Australané 

Bromwich-Quist. Po roce 1945 patřili k nejslavnějším Mulloy-Talbert, Seixas-Trabert, Hoad

Rosewall, Laver-Emerson. Každý z těchto hráčů perfektně porozuměl základnímu pravidlu, 

že čtyr1rra je hra družstva a že tajemství úspěchu ve čtyřhře je nejen zakončení akce, ale 

především umění připravit vítězný úder pro partnera. 

2.3. Druhy úderů ve čtyřhře 

Proti dvouhře se ve čtyřhře liší údery a jejich účinnost. Ve čtyr'bře se hráči snaží hrát 

co nejtěsněji nad sítí, aby míče dopadaly soupeřům pod nohy. 

Přehled nejčastěji užívaných úderů ve čtvr"hře (podle Hohma w} 

druh 
1. podání 2. podání ritem volej smeč lob 

ostatní 
úderu údery 

použití 21% 9% 21% 24% 9% 9% 7% 

závěrečné 

vítězné ll% 5% 12% 41% 17% 5% 9% 
údery 

Z tabulky vyplývá, že podání a příjem podání tvoří více než 50% všech úderů ve 

čtyr'bře a voleje a smeče tvoří dalších 33%. To znamená, že tyto údery zahrnují více než 4/5 

všech úderů ve čtyr'bře. Údery od základní čáry jsou omezeny na minimum, což ukazuje, že 

ve čtyřhře se hraje především u sítě. 
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K vlastním úderům používaných ve čtyřhře: 

Podání - Nejvhodnější je podání s kombinovanou rotací hrané na bekhend soupeře a podání 

s boční rotací umístěné na forhend protihráče. Obě podání jsou pomalejší než podání přímé a 

nutí soupeře, aby se přemístil ven z dvorce a umožňuje podávajícímu včas zaujmout úderové 

postavení pro prví volej. 

Ritem - Výhru při vyrovnanosti obou párů umožňuje a vytváří pro ni základní předpoklad 

teprve úspěšný ritem. Nikdy se nesnažíme hrát jej za každou cenu prudce. Je to dosti 

riskantní a dobrý soupeř vrací prudký ritem bez větších potíží. Je vhodnější používat 

pomalejší úder se spodní rotací hraný pod nohy podávajícího, který postupuje k síti. Nutí 

soupeře hrát míč vzhůru, a to právě potřebujeme. 

Volej - Volej je bezpodmínečně nutné dobře ovládat. Jejich provedení je stejné jako ve 

dvouhře. Protože však často u sítě dochází k výměně volejů na krátkou vzdálenost, vyžaduje 

to rychlou reakci, kterou je třeba totéž zdokonalovat. Z volejů je zvláštně důležitý první volej 

hraný podávajícím při postupu k síti. 

Smeč - Smeč se vyskytuje ve čtyr"hře mnohem častěji než ve dvouhře. Nejdůležitější je při ní 

správný výběr místa a včasnost zásahu. Hraje se většinou jako koncový úder a umísťujeme ji 

buď na střed dvorce k základní čáře nebo ven z dvorce. 

Lob- Hraje se nejčastěji po ritemu a nejúčinnější je s horní až topspinovou rotací umísťovaný 

na bekhendovou stranu jednoho ze soupeřů. Občasný lob udržuje též soupeře ve větší 

vzdálenosti od sítě. Pro čtyřhru je bezpodmínečně nutné cvičit lob jako ritem a nezapomínat 

ani na nácvik lobu bekhendem. 

Bylo zjištěno [12], že ve čtyr"hře se převážně získávají body chybami soupeře. Přesněji 

řečeno vrcholový hráč čtyr"hry zahraje na jeden vítězný úder v průměru 2,2 míčů mimo dvorec 

nebo do sítě. Už z této skutečnosti vyplývá, jak důležité (ale zároveň těžké) je vyvarovat se 

vlastních chyb. K chybám je naopak třeba nutit oba soupeře. 
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2.4. Strategie a taktika čtyřhry 

Strategie je předem promyšlený plán, vedoucí prostřednictvím určitých poznatků 

k dosažení nejlepšího nebo plánovaného výsledku. Strategie je koncepce sportovního boje [4]· 

Taktika je soubor - teoretické schéma všech možných řešení, které mohou při hře 

nastat. Taktika je operativní řešení vzniklých herních situacích. Zároveň si musíme uvědomit, 

že taktika je vlastní realizace strategie [41 . 

Taktika je způsob vedení boje jednotlivce nebo týmu (dva spoluhráči čtyr1rry), jehož 

cílem je optimální výsledek nebo vítězství ve hře. Taktika je soubor poznatků, zkušeností, 

pravidel a návodů jednání, kterých se využívá k tvorbě taktického plánu zápasu. 

Během taktické přípravy na čtyřhru je dobré si vypracovat herní plán, který vychází 

například ze znalostí o protihráčích, situace při losování, plán spolupráce pro první a druhé 

podání apod. [2J· 

Tenisová čtyřhra obnáší dynamické vzájemné působení čtyř hráčů. Ve čtyr"bře jsou 

nesmírně důležité - týmová souhra, postavení a samotný útok. 

Čtyr'bra se od dvouhry liší hlavně herním pojetím. To se projevuje snahou dostat se 

pokud možno v každé situaci k síti dříve než soupeř a být blíže k ní, neboť tak se získá 

možnost hrát vysoké míče volejem shora dolů soupeři pod nohy. Je to jako představa, že 

s partnerem vytváříte stěny blížící se k síti. Proto k ní musíte dorazit první, abyste zaútočili 

nebo zastavili soupeřův útok tím, že ho donutíte hrát nízké voleje nebo halfvoleje. Obtížné, 

ale nesmírně důležité je zahrát útočně první volej, neboť to výrazně ovlivňuje průběh 

rozehraného bodu. 

Předpokladem úspěchu je dokonalá sehranost, znalost spoluhráčových řešení situací, 

pohybů a úmyslů. Dvojice se sehrává několik let. Ve čtyr"bře jsou vždy oba hráči připravení 

vrátit míč, ačkoli jej hraje jen jeden. Výsledek spolupráce je též nacvičení signálů - přebíhání, 

měnění místa apod. [6J· 
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Hlavní rozdíly od dvouhry spočívají [Io]: 

a) v rozdílné taktice a přemísťování hráčů 

b) v odlišné technice a obtížnějším umísťování míčů 

c) ve schopnosti spolupráce a uplatnění potřebných charakterových vlastností 

d) ve snaze zaujmout co nejdříve postavení u sítě 

e) v propojování neustálé aktivity při hře 

a) Taktika čtyr'bry 

Vykrytí dvorce je rozloženo mezi oba hráče, výsledek utkání závisí na jejich 

spolupráci a současné formě. Hra u sítě je častější než hra od základní čáry. Základem taktiky 

je boj o přednostní ovládnutí pozice u sítě. Proto pro dobrého hráče čtyřhry je důležité mít 

účinné podání, dobré voleje i smeče a rychlou reakci. 

Podávající dvojice má výhodu v tom, že může dříve obsadit pozici u sítě, protože hráč, 

který přijímá podání je u sítě vždy později než podávající. Oba hráči se musí snažit, aby se 

pohybovali v jedné rovině. Není dobré hrát jeden u sítě a druhý od základní čáry, tím vzniká 

možnost snadnějšího prohození. Každé přemístění jednoho hráče by mělo být provázeno 

pohybem druhého v témže směru. 

Účinnou taktikou při čtyr"hře při volejích je střídavě umísťovat míče ven z dvorce 

s míči, které hrajeme na střed dvorce. To znamená, že protihráč je v prvním případě donucen 

ustoupit do strany dvorce a jeho míč pak umísíme do mezery, která vznikne mezi oběma 

hráči. Tyto míče působí zmatky hlavně u těch dvojic, které nejsou dostatečným způsobem 

sehrány. 

b) Odlišná technika a obtížnější umísťování míčů 

Rozdílnost v technice je ve čtyr"hře patrná hlavně při riternech - jejich zpřesnění a 

umístění. Údery musí být hrány těsně nad sítí, anebo naopak značně vysoko (loby). Není 

dobré hrát údery ve výši ramen, protože z nich soupeř může účinně hrát voleje směrem shora 

dolů. 

Umístění míče ve čtyr"hře do širšího dvorce se na první pohled zdá snazší. Vzhledem 

ke dvěma soupeřům je to naopak obtížnější. Do popředí proto vystupuje schopnost přesně míč 

umístit. Tento požadavek má plné opodstatnění i při podání. 
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Důležité údery ve čtyřhře jsou [8]: 

nízké údery hrané úhlopříčně (délka míčů není tak důležitá jako při dvouhře; častěji se 

hraje volnější úder k nohám podávajícího, při postupu k síti je častěji hrán halfvolej) 

účinné podání spojené s postupem k síti 

jisté voleje a smeče 

údery s horní rotací 

c) Schopnost spolupráce a uplatnění potřebných charakterových vlastností 

Chceme-li vyhrávat, musíme se snažit najít partnera, který by nám po všech stránkách 

vyhovoval. Při volbě musíme zvážit, jak se budeme doplňovat hráčsky i psychicky, jak se 

nám podaří sladit údery, pojetí hry i duševní úsilí. Velmi důležitým činitelem je sehranost a 

vzájemné porozumění spoluhráčů. Vzájemné porozumění zabrání tomu, aby si jeden druhému 

vyčítali slabší výkon nebo zkažený míč. Nutností je i schopnost dokázat v případě potřeby 

povzbudit, podržet spoluhráče nejen slovy, ale i zlepšeným výkonem. Jistě vám to oplatí. 

Neměli bychom se tvářit tedy nešťastně a nevzdychat, když partner zkazí míč, spoluhráči si 

musí pomáhat v každé situaci. 

Každý z hráčů musí znát své vlastní úkoly i úkoly spoluhráče, každý z nich musí znát 

navzájem své slabé a silné stránky. 

Je důležité, aby hráči ovládali aktivní útočnou hru. Je dobré, když jeden z hráčů je 

klidný, vyrovnaný, dělá málo chyb. Druhý hraje riskantněji. Vůbec nejlepší je dvojice složená 

z leváka a praváka, neboť oba dva hrají z větší části na své straně forhendové údery. Ale i 

hráč s úderem obouruč je výborným partnerem, protože jeho údery bývají velmi prudké a 

neočekávané. 

Pocit zodpovědnosti nejen za svůj výkon, ale také za výkon, ale také za výkon 

partnera, tedy za výkon celé dvojice, by neměl dovolit žádnému z obou hráčů , ani v utkání se 

silným soupeřem, uchýlit se k pesimismu, apatii, alibismu nebo ztrátě sebedůvěry. 

Spolupráce s partnerem je veřejným tajemstvím úspěchu ve čtyřhře. 
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d) Snaha zaujmout co nejdříve postavení u sítě 

U sítě je třeba být neustále v nejvýhodnějším postavení pro voleje, ale také počítat 

s ustoupením před lobem. Při hře u sítě je ve značné výhodě hráč, který může hrát voleje 

směrem shora dolů. Proto se snažíme dostat se co nejdříve k síti a zaujmout základní 

postavení. 

Dva z hrajících - spoluhráč podávajícího a spoluhráč přijímajícího mají výhodu v tom, 

že zmíněné postavení mohou zaujmout ještě před podáním. U zbývajících dvou jako třetí 

postupuje k síti podávající a nakonec ritemující. Z toho je patrné, že v nevýhodě je dvojice 

přijímající, i když tuto nevýhodu může po účinném ritemu zaměnit až na zisk bodu. 

Hra u sítě začíná prvním volejem většinou podávajícího (90% ritemů se hraje 

úhlopříčně). První volej je klíčem hry, zpravidla jej hráč směřuje pod nohy soupeřů. 

Pro hru u sítě je důležitá dokonalá souhra obou hráčů. Nejčastější taktikou je hraní 

míče na střed dvorce. Jakmile se hráči dostanou těsně k sobě, rozhodující úder směřuje 

k postranní čáře, anebo celou taktiku provedeme naopak. Proto je nutné, aby se hráči 

domluvili na určitých pravidel, která budou oba dva respektovat. Mezi osvědčená pravidla 

patří: 

středové míče má hrát ten z hráčů, který je má na forhendu, a nebo ten, který hrál 

předchozí úder 

lob na střed dvorce smečuje hráč, který jej má na forhendu 

lob na nabíhajícího podávajícího hráče hraje spoluhráč podávajícího 

Pokud hráči nejsou dostatečně sehraní, mohou se upozornit i zavoláním. 

e) Projevování neustálé aktivity při hře 

Taktika při čtyřhře není jen udržet míč ve hře a počítat s tím, že soupeř se dopustí 

chyb, ale je to právě aktivní hra, snaha udržovat vývoj herních situací, která přináší úspěch. Je 

ovšem třeba rozlišovat promyšlenou, chytrou hru, od riskantní a nerozvážné činnosti a 

uvědomit si, že mnohdy dosáhneme úspěchu menší prudkostí, ale přesným umístěním, než 

naopak. Platí to hlavně o podání, ritemu a smeči. 
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Vedle plnění všech taktických úkolů ve čtyr'bře je důležité si uvědomovat při zápase 

strategie týmu v příslušném utkání. Touto otázkou se zabýval ve své práci Hoppenstedt, kde 

doslova k tomuto problému napsal, že strategie ve čtyr'bře je především [s]: 

1) Útok! Útok! Útok! 

2) Snažit se o územní převahu 

3) Týmy blíže k síti mají příležitost vyhrát 95% úderů 

4) Hráč blíže sítě má hlavní prioritu - úhly 130 - 140° 

5) Pohybovatsejakotým 

6) Naučit se číst polohu rakety protivníka a předpokládat jeho úder 

7) Neplatí vždy, že vítězí hráč s účinnými údery. Častěji slaví úspěch hráč, který nejlépe 

využívá své sily proti slabším protihráčům 

8) Pokud je lobován hráč na síti, je lepší vrátit míč znovu lobem 

9) Hloubka (délka) míčů je základem úspěchu 

1 O) Po otevření hřiště nacvičovat relativně krátké příčné údery a dlouhé 

ll) Přijímající tým- snažit se odebrat síť 

12) Změnit krok svých úderů, aby bylo možno zkomplikovat protivníkovi načasování 

13) Za každou cenu nějak vrátit míč, to poskytne protihráči udělat chybu. 

2.5. Činnost a funkce jednotlivých hráčů ve čtyrhře 

Hráč ve čtyr"hře se postupně dostává do jedné ze čtyř pravidelně se opakujících funkcí: 

1) Podávající hráč 

2) Spoluhráč podávajícího hráče 

3) Přijímající hráč 

4) Spoluhráč přijímajícího hráče 

Výše uvedené funkce hráčů mají velkou a nezaměnitelnou úlohu ve čtyr"hře. Při 

rozebrání každého míče vyžaduje každá z uvedených funkcích odlišnou činnost i odlišnou 

taktiku. Jedná se tuto činnost příslušných hráčů: 
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1) Podávající hráč 

Při podání je nutné docílit vysoké úspěšnosti prvních podání do hry, okolo 80%. 

Podání by mělo být co nejdelší a umísťuje se soupeřovi většinou: 

a) na slabší úder soupeře 

b) přímo na tělo protihráče 

c) ven z dvorce ( obr.l) 

Především u mužů a dorostenců by měli po každém podání postupovat k síti. Tento 

pohyb musí být velmi rychlý, aby se první, pokud možno volej útočného charakteru, hrál před 

čarou podání. Zůstane-li přijímající u základní čáry je zapotřebí zahrát volej hluboko do 

dvorce (k základní čáře), aby soupeř nemohl zaútočit zblízka. Postupuje-li přijímající k síti, 

volej by měl být kratší pod nohy soupeře. 

Hraje-li podávající druhý volej - forhendem(F), pak umísťuje míč přímo na tělo 

spoluhráče přijímajícího. Jestliže druhý volej hraje bekhendem(B) umísťuje míč na střed 

dvorce k základní čáře nebo z dvorce na stranu přijímajícího ( obr.2). 

•............. ··········-··········r··········-········ ·-·····-··· ········-·· ·····-·········-····y······-··············· ···-········ 

! ...........•..........•........... 1. ................................. . 

Obr.č.l Obr.č.2 
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2) Spoluhráč podávajícího hráče 

Při dobrém podání by měl tento hráč přebíhat v závislosti na znalosti směru podání. 

Před vlastním podáním by měl stát uprostřed pole pro podání (nepokrývat přehnaně podélnou 

čáru). Pokud letí ritem na podávajícího, měl by si trochu ustoupit a pak se zase pohybovat 

vpřed. Je vždy připraven hrát volej při každém úderu soupeře. Zároveň vykonává klamavý 

pohyb náznakem přeběhu apod. Podaří-li se mu zasáhnout ritem, umísťuje míč buď přímo na 

tělo spoluhráče přijímajícího (a), který nestačí na jeho úder reagovat nebo mezi soupeře (b) 

(obr.3). 

3) Přijímající hráč 
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Obr.č.3 

Postavení je blíže u základní čáry, aby neumožnil soupeři postup k síti. Ritem musí 

být hrán nízko nad sítí s větší razancí. 

První podání vrací: 

a) blokovaným úderem - tzv. chipem, tj. úderem podobnému voleji. Hraje se zejména na 

bekhendové straně, s krátkým velmi úsporným nápřahem. Úder je třeba zahrát s velmi 

pevným zápěstím a s vykročením proti míči. Využívá přitom rychlosti podání. 

b) lobem přes spoluhráče podávajícího 

c) ritemem s horní rotací ven z dvorce na stranu podávajícího (obr.4) 
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Při druhém podání se snaží: 

a) hrát míč co nejdříve po odskoku přímo na podávajícího. Bezprostředně po riternu 

postupuje k síti. Zůstane-li po příjmu podání u základní čáry, vznikají dva problémy: 

vzrůstá tlak soupeře získávajícího čas a prostor pro voleje a kromě toho vzniká 

nebezpečné odkrytí značné části dvorce, do něhož úhlopříčný volej soupeře znamená jistý 

bod. 

b) o prudký úder přímo na tělo soupeře u sítě 

c) o prohození podél (obr. 5) 

Při postupování podávajícího soupeře k síti je nutné hrát ritem pod jeho nohy. 
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Obr. č.4 

4) Spoluhráč přijímajícího hráče 

i 
i.. .................................. !.. ............................ .. 

o 
Obr. č.5 

Jeho vzdálenost od sítě je závislá na vývoji hry (1. a 2. podání). Vyvíjí aktivitu 

s příslušným tlakem na podávajícího. Po dobrém riternu se pohybuje vpřed, snaží se o 

přeběhnutí. Používá se opět náznakem přeběhnutí za účelem klamání soupeře. Skočí-li do 

prvního voleje nebo riternu soupeře, umísťuje míč: 

a) přímo na spoluhráče podávajícího 

b) na střed dvorce k základní čáře 

c) přímo na podávajíct'ho (obr.6) 
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Při špatném ritemu ustupuje vzad, při následném pohybu vpřed rychlým splitstepem 

(poskok vpřed na obě nohy). V případě, že spoluhráči se nedaří vracet podání je výhodné 

zaujmout postavení u základní čáry. 
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Obr.č.6 

2.6. Herní styly ve čtyřhře 

Tenisoví hráči mají tendenci osvojit si styl hry založený na jejich individuálních, 

technických, fyzických, taktických a psychických předpokladech. Na to, jaký typ herního 

stylu si hráč osvojí, má v mladém věku rovněž volba hráčského vzoru. Je zřejmé, že nejlepším 

řešením by bylo snažit se vychovat typ univerzálního všestranného hráče [21. 

Když sledujeme hráče v utkání, můžeme si všimnout rozdílných herních stylů čtyřhry 

jednotlivých týmů. Mohou nastat různé kombinace spoluhráčů, kteří mají individuální 

charakteristiky hry využívané ve dvouhře a následně toto uplatnit ve složení týmu pro čtyr'bru. 

Jedná se pak například o vytvořené dvojice těchto spoluhráčů [21: 

A. Spoluhráči nabíhající k síti 

B. Spoluhráči hrající agresivně - silově 

C. Spoluhráči hrající přesným obraným stylem 

D. Spoluhráči univerzální- celodvorcoví 

E. Spoluhráči vytvořené kombinací různých herních stylů 
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Nyní podrobně k jednotlivým henúm stylům hry čtyr'bry z výše uvedeného rozdělení: 

A. Spoluhráči nabíhající k síti 

Dvojice se snaží hodně pohybovat k síti, když podává i přijímá. Jejich neustálý pohyb 

vzbuzuje u soupeřů nejistotu. Mnoho hráčů tyto dvojice vidí jako velmi dobré, protože 

úspěšně zahrnují do hry přeběhy u sítě. 

Spousta hráčů by chtěla být jako oni, ale nemají takovou jistotu volejů u sítě. Jestli tito 

hráči chtějí více přebíhat, měli by trénovat přeběhy u středně rychlých riternů, aby se zlepšili 

jejich voleje a reflexy a pak budou schopni přebíhat i u velice rychlých ritemů. 

Přednosti tohoto týmu: 

• Rychlost a pohyb dvojice. 

• Celkový jejich pohyb je výhodou, když jsou všichni čtyři hráči u sítě. 

• Podávající se pohybuje rychle, proto snáze vrací volejem ritemy a ukončí volnější 

míče. 

• Partner podávajícího je výborný u sítě. Vrací bez problémů ritem hraný podél a velmi 

úspěšně přebíhá. Nejlepší partner, kterého můžete mít u sítě. 

• Partner přijímajícího často přebíhá. Vytváří tlak na první volej podávajícího. Nejlepší 

partner, když dobře riternujete. 

Nevýhody tohoto týmu: 

• 

• 

• 

Lob na ně bývá často úspěšný, protože hrávají blízko sítě . 

Slabší podání může být vráceno silným ritemem . 

Když po ritemu zůstane hráč u základní čáry, nemá vždy dobrý druhý úder (rád hraje 

více u sítě). 

• Partner podávajícího může přebíhat velmi brzy, což je příležitost pro vítězný ritem 

podél podélné čáry. 
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B. Spoluhráči hrající agresivně - silově 

Dvojice agresivních silových hráčů se snaží přemoci soupeře silnými razantními 

údery. Převážně hrávají výměnu založenou na hře od základní čáry. Oba z dvojice zůstávají 

po podání i ritemu na základní čáře, především to je patrné u žen hrajících na vrcholové 

úrovni, a snaží se uhrát bod silnými údery od základní čáry. To, že zůstávají a hrají od 

základní čáry je dané kombinací silného ritemu soupeře a nedostatečného tréninku 

podávajícího podání-volej. Toto platí hlavně u žen, které hrají převážně tímto stylem. 

U mužů hraje tímto stylem více a více hráčů. Je to tím, že dorostenci hrávají dvouhru 

založenou na tvrdých úderech od základní čáry a nerozvíjejí si tolik hru u sítě. 

Přednosti tohoto týmu: 

• Síla jejích úderů je dostatečná pro udržení vlastního podání. 

• Velmi silné podání. 

• V případě, že podávající zůstane u základní čáry, silnými údery tvoří hru. 

• Spoluhráč podávajícího dobře střeží lajnu, málo vyhledává přeběhnutí. 

• Často hrávají při příjmu v postavení oba u základní čáry jako protiútok se silnými 

údery. 

• Při příjmu mají silné ritemy proti druhému podání. 

Nevýhody tohoto týmu: 

• Spoluhráč podávajícího není zvyklý hrát často u sítě, nevytváří na podávajícího velký 

psychický tlak tím, že přebíhá nebo používá I formaci. 

• Hráči hrající ritem dále za základní čarou, dávají více možností a času soupeři 

k přeběhnutí. 

• Při příliš prudkém prvním podání má podávající někdy problémy se pohybovat 

dostatečně rychle. 

• Když po dobrém podání zůstane podávající u základní čáry, riskuje potíže se svým 

druhým úderem, kvůli vběhnutí partnera přijímajícího do prostředku dvorce. 
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C. Spoluhráči hrající přesným - obraným stylem 

Spoluhráči hrající přesným obraným stylem hrají s velkým citem pro míč. Vyhánějí 

své soupeře hraním úhlů či lobů a snaží se získat výhodu využíváním slabin soupeře. Tento 

herní styl preferují hlavně starší zkušenější hráči, kteří mají velmi přesné údery, které nutí 

soupeře k mnoha chybám. Jejich údery jsou velmi obtížné k přečtení, poněvadž umí dobře 

skrýt, kam je budou hrát. 

Přednosti tohoto týmu: 

• Výměny se skládají z podání a velmi dobrého umístěného prvního voleje, ze kterých 

získávají body. 

• Velmi přesně ritemují, velké úhly, loby, kterými nutí soupeře reagovat. 

• Mají schopnost střídat různé typy úderů a soupeř tak neví, který úder právě zahrají. 

• Podávající velmi dobře umísťuje různé typy podání a má velmi dobrý cit pro první 

volej a je schopný z něj hrát více variant. 

• Na síti mají velmi dobrý cit pro míč, dokáží hrát úhly a velmi dobře umísťují voleje. 

Nevýhody tohoto týmu: 

• Týmová spolupráce nebývá optimální a poskytují tím soupeři psychickou výhodu. 

• Bývají méně důrazní u sítě. 

• Jejich slabšího podání může soupeř využít k účinnému riternu. 

• Celkově je tento styl spíše klidným než agresivním, často zůstává přijímající vzadu a 

nevyvíjí tlak na podávajícího. 

• Soupeři se nebojí přebíhat proti jejich riternům. Pokud ovšem přijímající hraje často 

lob, dostává spoluhráč podávajícího do nejistoty. 

D. Spoluhráči univerzální - celodvorcoví 

Univerzální celodvorcoví hráči tvoří nejlepší dvojice, protože umí provést většinu 

taktiky, která zatím byla zmíněna. Umí hrát tvrdě, dobře umísťovat a pohybovat se jak u 

základní čáry, tak i u sítě. Umí se dobře adaptovat na různých površích i na různé soupeře. 

Naneštěstí je celodvorcových hráčů velmi málo, protože většina hráčů jsou specializovaní 
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hráči od základní čáry, a je jen velmi malá skupina dvojic těchto hráčů. Mezi tyto patřili např. 

Woodies (Mark Woodford a Todd Woodbridge), kteří byli i celodvorcovými hráči ve 

dvouhře. 

Přednosti tohoto týmu: 

• Velmi dobrá hra u sítě obou hráčů. 

• Mívají dobré možnosti k získání soupeřova podání dobrými riterny a druhými údery a 

tvořením tlaku partnera podávajícího na soupeře. 

• Účinné podání a volej. 

• Vynikající ritem, tvrdý, přesný a jdou si pro něj. 

• Spousta možností když podávají, přeběhy, variace a formace. 

Nevýhody tohoto týmu: 

• Podání jim mohou vzít hráči hrající oba od základní čáry velmi tvrdě nebo hráči, co 

jdou po ritemu k síti a přehrají je ve hře u sítě. 

• Když riternují, mohou být poraženi dvojicí se silným podáním a kvalitními přeběhy, 

jinak ale nemají opravdovou slabinu. 

• Přijímající může zaváhat jakou variantu zvolit nebo jakou realizovat taktiku. 

E. Kombinované týmy 

Jsou to dvojice hráčů složených z různých herních stylů. 

Úkolem při složení těchto týmů je rozvinout účinnou cestu k vytvoření bodu při 

respektování partnerových vlastností. Je potřebné naučit se využívat silných stránek každého 

z hráčů. Dále je důležité mít respekt ke spoluhráči, k jeho odlišné taktice, slabinám a silným 

stránkám. 
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Dokonalá spolupráce vychází z dlouholeté sehranosti hráčů v týmu. Tohoto požadavku 

lze složitě splnit u hráčů mladé generace, která se tenisově ve čtyřhrách postupně vyvíjí a 

zdokonaluje. Vzhledem k věku je náročný přechod především v dorostenecké kategorii 

družstev. Formy spolupráce pro čtyřhru je u dorostu zvlášť ke krátkému časovému úseku 

v kategorii velice náročné zvládnout a zažít. 

Používané formy spolupráce spoluhráčů ve čtyřhře: 

A. Základní - klasické postavení 

B. Přebíhání 

C. Formace- "I" 

D. Australská formace 

E. Vykrývání 

F. Křížení 

G. Postavení přijímajícího týmu u základní čáry 

H. Ustoupení k základní čáře 

Sehraný pár využívá výše uvedených forem, které využívá na základě vyhodnocení 

průběhu zápasu. K těmto způsobům spolupráce nyní podrobně. 

A. Základní - klasické postavení [3] 

Je tvořené spoluhráči v nestejné vzdálenosti od sítě s rovnoměrným vykrytím dvorce. 

Na obrázku jsou znázorněné dvě dvojice spoluhráčů na dvorci v tomto postavení. 

Podávající hráč - stojí při podání na základní čáře v polovině mezi střední značkou a 

nejbližší postranní čarou pro čtyr1uu. Tato pozice dá nejlepší příležitost na krytí všech ritemů. 

Spoluhráč podávajícího - zaujímá útočné postavení v druhé polovině dvorce - 2, 7m od 

sítě a v polovině mezi střední čarou a svou nejbližší postranní čarou pro čtyr1uu. Odtud může 

hrát útočné voleje a smeče. 

Přijímající hráč - má stejné postavení jako při dvouhře, ale u druhého podání je dobré 

se posunout dopředu před základní čáru, za účelem zaujetí útočnějšího postavení. 
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Spoluhráč přiiímaiícího - stojí na vnitřní straně základní čáry v polovině mezi střední 

čárou a postranní čárou pro čtyr1rru. Odtud je možné postoupit dopředu na síť nebo ustoupit 

za základní čáru. 

Spoluhráč podávajícího 

B. Přebíhání 

Přijímající hráč 

o 
f'""""'"' ... - ................ 'J""""''""'"'''"' ............. . 

; 

! 
: 
i 
i 

o 

U . Spoluhráč přijímajícího 

.............. . .................... .1 ........... 0..... . .......... . 

Podávající hráč 

Přebíhá se na soupeřův pomalejší míč, když hráč předvídá, že soupeř bude hrát úder 

křížem, anebo po předchozí domluvě se spoluhráčem. Hráči se o to často pokoušejí, ale pouze 

s omezeným úspěchem. Přebíhání je umění ve čtyřhře. Pro přebíhání je důležitá předvídavost 

- anticipace [2]· 

Anticipací se rozumí schopnost předvídat směr letu míče ještě dříve, než jej soupeř 

odehraje a využití této informace k odpovídající reakci. Špičkoví hráči se na anticipaci do 

značné míry spoléhají. Hráč tedy musí, chce-li se včas dostat k míči a zahrát ho, předvídat 

jaký úder soupeř zahraje. 

Rozlišujeme dva typy anticipace: 

úplná anticipace ( hráč předvídá, co soupeř v určité situaci udělá) 

dílčí anticipace (hráč předvídá, co jeho soupeř neudělá) 
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Anticipace je založena na: 

znalosti soupeřových návyků 

znalosti reakcí na typické situace 

znalosti možných alternativ, řešení a variant 

Proces anticipace je v průběhu utkání ovlivňován časovými relacemi (pohybu míče 

přes dvorec, reakční doby hráče, doby odhadu dráhy míče přijímajícím). 

C. Formace - "I" 

Při tzv. formaci "1" (tandem) oba hráči zaujímají pozici za sebou ve středu dvorce, 

přičemž hráč u sítě je skloněn v dřepu nebo podřepu. Je skrčen, aby ho podávající netrefil 

podáním. Ten podává ze středu dvorce, aby se mohl přemístit na obě dvě strany. Prvé dva 

kroky podávajícího vedou přímo vpřed až potom změní směr běhu na dohodnutou stranu. 

Rozdílné neortodoxní řešení nejednou vyvede ritemující pár z rovnováhy. Například, 

když má některý hráč výborný ritem po diagonále, ale ne až tak dobrý po čáře, je třeba toho 

rozhodně využít. Změna v ritemu mu často naruší celý herní rytmus. 

Využívání formace "I" má tři hlavní důvody [ll: 

Dostává soupeře pod tlak. 

Nutí přijímajícího ritemovat po lajně, když má podávající potíže s ritemy křížem. 

Zmírňuje tlak na první volej podávajícího, partner přijímajícího nemůže přebíhat. 

Dvojice využívají tuto formaci především v důležitých bodech. Tuto taktickou 

variantu je třeba mít dobře nacvičenou, než se dá účinně použít v utkání. V 70 procentech 

případů by si měli hráči své pozice vyměnit, aby se narušil soupeřův dobrý ritem křížem a 

vyhnuli se tlaku partnera přijímajícího z možného přeběhnutí. Zbylých 30 procent variujte bez 

výměny pozice, abyste vzbudili v přijímajícím nejistotu. 

Naskytují se tyto možnosti formace "1": 

1. Podávající zůstane na své straně 

podávající jde po podání k síti a kryje ritem křížem jako obvykle. 
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partner podávajícího se pohybuje do svého obvyklého postavení. Vykrývá dvorec 

podle umístění podání, jak bylo již uvedeno. ( obr.č.l) 

2. Podávající si vymění pozice-jedná se vlastně o přeběhnutí 

podávající kryje ritem po lajně 

partner podávajícího přebíhá, aby se dostal do pozice, jako při klasickém přeběhnutí, 

jak bylo již uvedeno pro vykrytí správného úhlu. Pohyb je naznačen na obr.č.2. 
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Podávající hráč 

Obr.č.l 
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\\ 
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Podávající hráč 

Obr.č.2 

Pohyb spoluhráče podávajícího je závislý na směru podání. Na obrázcích jsou 

znázorněné vždy dvě možnosti pohybu spoluhráče podávajícího. 

D. Australská formace 

Australská formace je postavení, kdy oba hráči (podávající a spoluhráč podávajícího) 

stojí na stejné polovině dvorce. Tímto postavením si vynucují na soupeři hrát ritem po čáře -

tedy přes vyšší síť. Zároveň tato spolupráce se využívá tehdy, když má soupeř účinný ritem 

křížem. (viz. obr.) 
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Spoluhráč přijímajícího 

Spoluhráč podávajícího 

E. Vykrývání 

Přijímající hráč 
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- ~Podávající hráč 

Při hře čtyr"hry hráči vykrývají svoji polovinu dvorce. V různých herních situacích 

může dojít k tomu, že jeden z dvojice je vyhnán dobrým míčem soupeře ven z dvorce. Jeho 

spoluhráč by měl zaujmout postavení, ze kterého se snaží vykrýt celý dvorec, tedy i polovinu 

svého partnera. 

F. Křížení 

Tento způsob spolupráce nastává v případě, že přes jednoho z hráčů je zahrán lob, a je 

zřejmé že ho nezvládne odehrát, běží pro něj jeho partner, zatímco lobovaný hráč zaujímá 

původní místo partnera. 

G. Postavení přijímajícího týmu u základní čáry 

I při současném pojetí čtyřhry je možné, aby při vrácení podání stál také spoluhráč 

riternujícího u základní čáry. Opodstatněné je toto postavení tehdy, jestliže má soupeř velmi 

účinné první podání a dobré voleje [ll]· 
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H. Ustoupení k základní čáře 

K této situaci dochází tehdy, když hráč u základní čáry zahraje lob. Jakmile zjistí jeho 

spoluhráč u sítě, že je hrán lob (buď to vidí nebo ho partner upozonú), ustoupí k základní 

čáře, aby vykrýval případnou smeč protihráče. 

2.8. Výběr spoluhráče 

Čtyřhra je hrou týmů, a to znamená především znát přednosti a nedostatky spoluhráče, 

navzájem se respektovat a podporovat. Respektovat pravidla tenisu, aby spoluhráč cítil 

podporu ve spolehlivosti spoluhráče, neznervózňoval se chybami, kterých se dopouští 

zbytečně. Dvojice se mají vytvářet pokud možno s dlouhodobějším výhledem, neJen na 

úrovni reprezentace, ale i v utkáních oddílových družstev. 

Výběr spoluhráče pro čtyřhru je důležité rozhodnutí. Vybíráme takového spoluhráče, 

který by nám po všech stránkách vyhovoval. Spoluhráč musí vyhovovat po stránce technické, 

taktické a strategické, ale i z hlediska psychologických aspektů. 

Je důležité, aby spoluhráčova osobnost na dvorci odpovídala osobnosti spoluhráče, 

protože by mezi spoluhráči mělo panovat emocionální souznění. Při výběru spoluhráče je 

ideální, když se hráči dobře znají. 

Téměř v každé čtyr'bře je vedoucí hráč. Je to obvykle výkonnější, sebevědomější, 

agresivní hráč bez technických nedostatků, který často ukončuje bod vítěznými údery. To 

však neznamená, že by jeho spoluhráč měl mít podřadnou úlohu. K dobrému partnerství jsou 

nutné i určité kompromisy - přát spoluhráči, aby vynikl, potírat jakoukoliv žárlivost, 

navzájem se povzbuzovat. 

Úspěšné dvojice pro čtyr1uu jsou často složeny z hráčů, kteří mají rozdílné, ale 

navzájem se doplňující povahy. Tato rozdílnost osobností je často silnou stránkou dvojice, 

nikoliv její slabinou. Je důležité věnovat dostatek času tomu, aby se hráči navzájem poznali a 

mohli diskutovat o tom, jak každý z nich reaguje v situacích, kdy je pod tlakem. Když se 

takové situace objeví, je důležité, aby hráči vnášeli do týmu podporu, vyváženost a motivaci. 
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Psychická stránka má ve čtyřhře rozhodující význam. Jestliže jeden z hráčů hraje 

spolehlivě, soustředěně a bojovně po celé utkání, vytváří nejlepší předpoklady pro stejně 

dobrou hru svého spoluhráče. Tváří-li se pesimisticky nebo komentuje-li chyby spoluhráče, 

musí oba jako tým skončit. To se týká i situace při dvojchybách nebo při zkažení lehkého 

míče spoluhráčem. Rady a korektury jsou dobré a vhodné jen pokud spoluhráči spolu tvoří 

tým, věří-li si a podporují-li se vzájemně. Příliš časté komentování zbavuje spoluhráče 

samostatnosti a neprospívá hře. Vědí-li hráči navzájem, že oba hrají naplno, je zbytečné časté 

omlouvání. Ve čtyřhrách vynikající úrovně se hráči většinou vůbec neomlouvají. 

Z výše uvedených důvodů bude možná nezbytné experimentovat a zkoušet různé 

spoluhráče (různé jejich herní styly, osobnosti atd.), za účelem zjištění se kterým typem hráče 

se k sobě budou nejlépe hodit. 

I ve čtyr"hře je nutné vytyčovat si stále vyšší cíle. K významnějšímu zlepšení nestačí 

jen hrát čtyr1uu, ale také ji cílevědomě trénovat. Spolupráce s spoluhráčem je veřejným 

tajemstvím úspěchu ve čtyr"hře. Čtyr'bra je vyvrcholením tenisu, máte-li vedle sebe vhodného 

spoluhráče. 

2.9. Vývojová hlediska (od dětství k dospělým) 

U novorozenců jsou kosti chlapců těžší než u dívek a růstové proporce zůstávají až do 

období puberty stejné. U dívek začíná puberta dříve než u chlapců a z toho důvodu jejich tělo 

dozrává dříve. Tato skutečnost je velmi důležitá pro rozpoznání talentu [4J· 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se někteří autoři domnívají, že proces 

vyhledávání a rozpoznání talentů musí začínat u dívek ve věku 7-8 let. Z toho důvodu nejlepší 

hráčky by měly soutěžit na dorosteneckých otevřených turnajích střední úrovně ve věku již 14 

let. 

Ženy dosahují své maximální tělesné výkonnosti ve věku kolem 15-16 let, zatímco 

muži ve věku kolem 18-20 let. 
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V 15 letech by se měly zúčastňovat mezinárodních turnajů a otevřených turnajů 

vybraných podle úrovně jejich hry. Muži dozrávají o 2-3 roky později než ženy. U žen 

dosáhneme maximální výkonnosti tedy dříve než u mužů. Z toho důvodu je velice dobré u 

juniorském věku vést tréninkové jednotky chlapců a dívek společně. 

Období dorosteneckého věku znamená poslední vývojové stadium mezi dětstvím a 

dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáváním pubertálních nesrovnalostí a disproporcí a 

dokončováním růstu a vývoje. Koncem období se pozvolna dovršuje tělesný vývoj, projevuje 

se to úplném rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla (srdce, plíce, svaly, zesílení kostí a šlach 

apod.). Duševním vývojem se již příliš neliší od dospělých. Větší pozornost a důraz lze 

přesunout na taktickou pozornost. 

Psychologické rozdíly obou kategorií, tj. dorostu a dospělých jsou nepochybné. U 

dorostu se vyskytuje větší netrpělivost a nervozita, jsou labilnější. Někdy je hra doprovázena 

zvýšenou agresivitou - házením a mlácením rakety, slovní výrazy apod. V dorosteneckém 

věku se v psychice vyskytují individuální odlišnosti, což vyžaduje individuální přístup trenéra 

k hráči, vedení tréninku a přípravě na zápas. 

Podle Hoppenstedta je ve čtyřhře důležitá psychika hráče, kde si zejména hráč má 

všímat těchto skutečností [s]: 

1) Hrát vždy jeden úder v daném okamžiku 

2) Pro dosažení svého maximálm'ho potenciálu naučit se kontrolovat své emoce, nervy a 

přístup 

3) Rovnováha emocí přichází před rovnováhou psychickou 

4) Přemýšlet pozitivním způsobem 

5) Používat vizuální představivost ("snažit se vidět" co chcete, aby se stalo) 

6) Stavit si reálné cíle 

7) Ustanovit a využít svůj čas mezi body 

8) Aby bylo možno kontrolovat míč, je nutné nejprve kontrolovat sám sebe 

9) Největším faktorem úspěchu je chtít být úspěšný 

1 O) Nesnažit se hrát údery, kterých nejste schopni 

ll) Hrát každý míč, jako by to byl nejdůležitější bod utkání. Soustředit se na každý úder 

12) Daleko více bodů se ztrácí než vyhrává. Přibližně 80% všech bodů je ztraceno 

chybami 

37 



13) Nikdy neměnit vítěznou hru, ale vždy měnit prohrávající hru 

14) Úsilí dokáže vyhrát mnoho ztracených bodů 

15) Determinace a přání jsou důležitější než schopnosti 

16) Nikdy-nikdy-nikdy se nevzdávat 

17) Dobré údery tvoří 35% hry. Naučit se, co s nimi podniknout, to poskytuje další 65% 

18) Když jsou pochybnosti, zahrát míč bezpečně nebo po něm jít, ale "proboha" se 

rozhodnout a žít tímto rozhodnutím 

19) Tak zvané ,jisté míče" (set-ups) vyžadují více koncentrace. Nepovažovat je za 

dosažené 

20) Hrát prudké údery nemá cenu, pokud se neudrží míč ve hře 

21) Všechny body jsou důležité, ale třetí a pátý bod jsou kritické 

22) Nebýt zastrašen, ale nepodceňovat soupeře!! 

23) Mít vždy ze hry radost! 

2.10. Shrnutí teoretické části 

Z prostudované literatury vyplývá, že čtyrme je v naší i zahraniční literatuře není 

věnováno tolik pozornosti. Můžeme říci, že čtyřhra má rozdílnou taktiku od dvouhry a má 

svoji strategii a taktiku ve spolupráci mezi spoluhráči. 

Rozborem a studiem výše uvedené literatury jsem zjistil, že se autoři dostatečně 

nezabývají taktice čtyr"hry, ale pouze vlastním tréninkovým procesem, který vede pouze ke 

zdokonalení herních dovedností. Strategie a taktika spolupráce spoluhráčů ve čtyr"hře je 

rozsáhlá oblast tohoto poznání. 
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, , .., , 
3. VYZKUMNA CAST 

3.1. Cíl práce 

V předchozí teoretické části této práce jsou detailně popsány a rozebrány formy 

spolupráce spoluhráčů uplatňované při hře čtyřhry. 

Za cíl své práce jsem si stanovil zjistit, jaké rozdíly existují ve strategii a taktice ve 

čtyr'bře dospělých a dorostu a vzájemně je porovnat. 

Pro splnění cílů této práce jsem si stanovil tyto úkoly: 

1. Charakteristika jednotlivých zápasů z pohledu strategie a taktiky u dorostu a dospělých, se 

zaměřením na : 

spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podání a jejich následná spolupráce na vrácení 

podání ( ritem) soupeřem 

spolupráci mezi spoluhráči při příjímání podání a jejich následná spolupráce na 

odehraný míč podávající dvojice 

2. Celkové vyhodnocení a porovnání všech herních činností spoluhráčů ve vybraných 

zápasech v určených kategorií (dorost, dospělí) a stanovit jejich přednosti a nedostatky ve 

strategie a taktice. 

3. Výše uvedená poznání budu následně formulovat do opatření (metodická doporučení) pro 

praxi, tj. pro kvalitnější rozvoj tréninkových metod pro přípravu a její následné uplatnění 

v zápase. 

Uvedených a yytýčených cílů práce jsem docílil pomocí těchto činností: 

• Zvládnutí teorie z odborné české a zahraniční literatury s následným zpracováním do 

teoretické části. 

• Konzultací se specialisty z oboru na danou problematiku. 
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• Stanovením správných cílů, postupů a analýz (3.1.), které jsem konzultoval s vedoucím 

mé diplomové práce Mgr. Tomášem Kočíbem. 

• Dotazování hráčů ,hráček a trenérů. 

3.2. Vědecká otázka 

Jaké rozdíly vykazuje pojetí čtyr1rry u dorostu a dospělých z hlediska spolupráce a 

aktivity spoluhráčů na dvorci? 

3.3. Charakteristika vybraného souboru zápasů čtyřher 

Pro své zkoumání jsem pozoroval výkony hráčů ve stejné výkonnostní skupině 

v průběhu jedné sezony 2006/2007 v těchto utkání soutěží a turnajích: 

Davis Cup 2006, 2007 

ECM Prague Open 2006 

Wimbledon 2006 

Fed Cup 2006 

Kariala Cup 2006 "18" 

Reina - Svisbault Cup "18" 2006 

ETA Junior, Přibram 2007 

Krajské středočeské přebory, Přlbram 2007 

Celkem jsem pro získání údajů týkajících se daných problémů zaznamenal herní 

činnosti 40ti hráčů dorosteneckých kategorií a 40ti hráčů dospělých. 

V dorosteneckých kategoriích bylo pozorováno a analyzováno celkem 10 sad a u 

dospělých rovněž 1 O sad. V každém pozorovaném sadě byla zaznamenána herní činnost 

všech hráčů z obou týmů dle stanoveného cíle práce. 

Většina tenistů patří ve čtyr'bře mezi nejlepší hráče světového tenisu jako např. tyto 

dvojice: 

B. Bryan, M. Bryan (USA) 

Lopez, V erdesco (Španělsko) 
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L. Vízner, L. Dlouhý (ČR) 

T. Berdych, M. Damm (ČR) 

R. Vasen, P. Veselst (Holansko) 

Bremond, Golovin (Francie) 

I. Benešová, K. Peschke (ČR) 

P. Pala, D. Skoch (ČR) 

M. Navrátilová, B. Strýcová (ČR) 

A. Harklerood, B. Mattek (USA) 

Stejně kvalitní sledovaní hráči byli i v dorostenecké kategorii pro tuto analýzu, 

poněvadž se jednalo o reprezentační týmy zemí v daných soutěžích, nebo vítězné dvojice 

mezinárodních dorosteneckých turnajů. 

3.4. Metoda sběru dat 

Prvním mým krokem v metodologickém postupu je pozorování hráčů a hráček 

v utkání. 

Pozorování bylo prováděno skrytě, nezúčastněně a strukturovaně. V technikách 

pozorování lze rozlišit dvě hlavní tendence: snahu o relativně úplný záznam, tj. postižení 

situace v komplexu (obvykle filmem, videomagnetofonem), anebo uplatnění selektivních 

systémů, kdy se sledují jen vybrané charakteristiky. V mém případě použiji pozorování 

nepřímé za pomoci videozáznamu, který byl zaznamenáván pomocí videokamery a 

záznamem z televize. Výhodou tohoto nepřímého pozorování bylo, že díky zpomalené 

projekci, rozfázování děje s možností opakovaného sledování dává podrobnější a přesnější 

informace, a to hlavně při rychlých výměnách hráčů, při kterých by mohlo při přímém 

pozorování dojít k mírným chybám. 

V tomto výzkumu v této práci bylo zapotřebí pozorovat vybrané zápasy ze záznamu 

tak, že každá sada zápasu byla pozorována 2x za účelem splnění stanoveného cíle. 

Rozbor a analýza utkáni jsou potřebné a užitečné k získání cenných informací, které 

pomohou hráčům a trenérům plánovat další přípravu. 

Analýza zápasu tenisu je rozbor, směřující k zjištění zákonitosti působících ve hře, na 

jejichž základě se stanoví požadavky na přípravu tenistů. Analýza se provádí například 
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z těchto hledisek: strategicko - taktického, z hlediska psychického a pohybu hráčů na dvorci 

atd. (v této práci se prováděla pouze analýza z hlediska strategicko -taktického a pohybu 

hráčů na dvorci). Při taktických a pohybových analýzách se používá metody pozorování, 

statistických záznamů do připravených formulářů, počítačů a grafických vyjádření atd. [2]· 

3.5. Metody zpracování dat 

Výsledky výzkumu pozorování jsem zaznamenával do předem připravených 

formulářů. 

Zjištěné údaje výzkumu zapsané ve formulářích jsem sumarizoval za jednotlivé 

kategorie dospělých a dorostu. 

Vlastní vyhodnocení a zpracování výsledků jsem provedl pomocí matematických 

metod vycházejících ze statistiky a procentuálního počtu. 

Pro lepší názornost bylo použito i grafického vyjádření výsledku výzkumu mezi 

kategoriemi dospělých a dorostu. 

3.6. Charakteristika základních pojmů a seznam použitých zkratek 

Pro jednodušší pochopení a orientaci v následující výsledkové časti uvádím seznam 

použitých pojmů a zkratek: 

Aktivní spoluhráč podávajícího hráče - je hráč, který se podílí na herní činnosti, vytváří a 

řeší dané herní situace (přebíhání, náznak přebíhání, vykrývání, křížení, ustoupení k základní 

čáře a náběh k síti). 

Aktivní spoluhráč přijímajícího hráče - je hráč, který se podílí na herní činnosti, vytváří a řeší 

dané herní situace (přebíhání, náznak přebíhání, vykrývání, křížení, ustoupení k základní čáře 

a náběh k síti). 

Neaktivní (pasivní) spoluhráč podávajícího a přijímajícího hráče - je opakem v herní činnosti 

aktivního hráče, je to hráč který nevykazuje žádný pohyb (herní činnost) v dané herní situaci. 

Herní činnost - je pohybový celek použitý promyšleným způsobem, kterým hráč řeší 

konkrétní herní situaci. Herní činnost má dvě stránky: technickou, představující způsob 

provedení herní činnosti s ohledem na podmínky řešené situace, a taktickou, zahrnující 

psychické procesy, jejichž předmětem je výběr nejúčinnějšího řešení dané situace. 
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V tenise rozlišujeme 3 herní činnosti: 

Podání- je úder, kterým hráč dopravuje míč do hry. Je to jediný úder, který hráč provádí po 

vlastním nadhozu. Aby zmírnil tuto svou výhodu, musí zahrát míč pouze do určené části 

dvorce. Při podání zasahuje míč ve většině případů nad hlavou. 

Vrácení podání (příjem podání) - je úder před jehož zahráním hráč předem ví, do jaké části 

dvorce míč uvedený do hry soupeřem, dopadne. Vracet podání musí vždy po odskoku míče 

od země buď vpravo nebo vlevo od těla. 

Úder ve hře - je každý úder mimo podání a vrácení podání. Hráč jej provádí před nebo po 

odskoku míče od země. Je při něm odkázán na to, jak a kam zahraje míč soupeř a teprve 

potom se rozhoduje kam se přemístit, jakým způsobem míč udeřit a zda jej udeřit před či po 

odskoku míče od země. Úder ve hře hraje hráč bud' stranou od těla nebo nad hlavou. 

Herní situace - zachycuje okamžitý stav nebo část úseku utkání 

Hra (game)- základní jednotka utkání, v níž hráč (nebo dvojice) musí získat alespoň 4 body. 

Část sady, ve které podává stále tentýž hráč. 

Chyba vlastní - chyba hráče, který zahraje míč do sítě nebo mimo dvorec, aniž by ho soupeř k 

chybě donutil. 

Chyba vynucená - chyba hráče, který zahraje míč do sítě nebo mimo dvorec, soupeř ho k této 

chybě donutí vlastní hrou. 

Let míče- dráha míče vzduchem po opuštění rakety. 

Rozehraný míč - nejkratší úsek utkání začínající podáním a končící chybou jednoho 

z protihráčů. V jeho průběhu se uskuteční většinou několik úderů. Úspěšným zakončením 

určeného počtu rozehraných míčů se hráč stává vítězem hry. 

Sada - část utkání tvořená hrami. 

Úder - okamžik zásahu míče raketou. 

Úder neúspěšný- úder, po kterém skončí míč v síti nebo dopadne mimo dvorec. 

Úder úspěšný- úder, jímž je míč zahrán do soupeřovy poloviny dvorce. 

Úder vítězný- úspěšný úder, po kterém soupeř míč bud' vůbec nezasáhne nebo jej pouze 

nekontrolovaně odrazí mimo dvorec. 

Úder základní- přímý forhend, přímý bekhend, přímé podání, voleje, smeč. 

B (bekhend) - úder hraný pravákem vlevo od těla. 

F (forhend) -úder hraný pravákem vpravo od těla. 

Bv (halfvolej) - úder hraný forhendem nebo bekhendem ihned po odskoku míče. 

L (lob) - úder hraný forhendem nebo bekhendem vysokým obloukem se snahou 

překonat soupeře u sítě. 
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PB (prohoz bekhendem) - úder zahraný proti soupeři útočícímu u sítě, obvykle podél 

postranní čáry nebo úhlopříčně nízko nad sítí tak, aby 

soupeř míč nezasáhl a aby dopadl do jeho hřiště. 

PF (prohoz forhendem) - úder zahraný proti soupeři útočícímu u sítě, obvykle podél 

postranní čáry nebo úhlopříčně nízko nad sítí tak, aby 

soupeř míč nezasáhl a aby dopadl do jeho hřiště. 

P2 (druhé podání) - úder prováděn udeřením míče nad hlavou, pohybem shora dolů. 

Většinou s rotací horní, boční nebo kombinovanou. 

P1 (první podání) - úder, jimž se zahajuje hra. Je prováděn udeřením míče nad 

hlavou, pohybem shora dolů. Většinou přímé podání. 

RB (ritem bekhendem) - úder, kterým se vrací podání a který je hrán vlevo stranou od 

těla. 

RF (ritem forhendem) - úder, kterým se vrací podání a který je hrán vpravo stranou od 

těla. 

sl\1 (smeč) - úder hraný nad hlavou. 

Sp (spoluhráč podávajícího) 

SR (spoluhráč přijímajícího) 

St (stopbol) - úder se spodní rotací vyznačující se nízkou a zkrácenou křivkou letu 

míče s pomalým letem míče. 

VB (volej bekhendem)- úder hraný před dopadem míče pravákem vlevo od těla. 

VF (volej forhendem) - úder hraný před dopadem míče pravákem vpravo od těla. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Přehled pozorovaných počtů sad, her a zkoumaných herních činností hráčů 

Výzkum jsem prováděl na vybraném souboru zápasů. Jednotlivé pozorované počty 

sad, her a zkoumaných herních činností hráčů jsem sumarizoval do tabulky č.1. 

Tabulka č.1.: Součty pozorovaných a zkoumaných sad, her a herních činností u kategorií 

dorostu a dospělých 

Dorost dospělí 

Počet sad 10 10 

Počet her 82 93 

Počet 

zkoumaných 848 849 
herních činností 

Průměrný počet 
zkoumaných 10,34 9,12 herních činností 

na 1 hru 

Uvedené hodnoty v tabulce č.l . názorně představují součet všech zkoumaných herních 

činností, které jsou součástí následujícího výzkumu v této práci. 

Menší průměrný počet zkoumaných herních činností na 1 hru v tabulce č. 1. je 

v kategorii dospělých ovlivněn odlišnějším herním stylem dospělých- tj. tvrdé a úspěšné 

podání (eso) a úspěšným tvrdým riternem, které se v zaznamenaných herních činnostech 

neevidovaly. 
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4.2. Spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podání a jejich následná spolupráce na 

vrácení podání ( ritern) soupeřem 

4.2.1. Vyhodnocení 

Zápis zkoumaných herních činností z jednotlivých zápasů byl sumarizován u 

dospělých do tabulky č. 2 a u dorostu č. 3. 

V uvedených tabulkách jsou zaznamenány herní činnosti hráčů při první a druhém 

podání. U jednotlivých forem spolupráce je detailně zaznamenáno chování hráčů v dané herní 

situaci. 

Rozborem podání jsem se nevěnoval v tomto výzkumu, poněvadž jsem se zaměřil na 

chování podávajícího hráče. Zda hráč postoupí ihned po podání k síti, či zůstane na základní 

čáře. V případě, že zůstane po podání na základní čáře, jsem se zaměřil na chování 

spoluhráče. Spoluhráč při řešení dané herní situace je aktivní a nebo neaktivní. Herní činnost 

hráčů byla zaznamenána do připravených tabulek. 

V tabulce č. 2 ač. 3 jsem uvedl i formu spolupráce- postavení spoluhráčů u základní 

čáry, ke které ve zkoumaných herních činnostech ve vybraných zápasech nebylo hráči ani 

jednou provedeno. 

Z hlediska lepšího rozboru získaných údajů jsem vše graficky znázornil tak, aby byly 

obě zkoumané kategorie dospělých a dorostu společně porovnané. Viz. graf č. 1 a č. 2. 

Tabulka č. 2.: Spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podání a jejich následná spolupráce 

na vrácení podání ( ritern) soupeřem - kategorie dospělí 

Základní-
Australské 

Postavení 
Kategorie 

Podání 
klasické "1"- formace 

postavení 
spoluhráčů u 

hráčů postavení základní čáry 

A B c A B c A B c A B c 
Pt 222 28 40 22 3 o 10 o o o o o 

Dospělí 

p2 80 32 45 3 o o 8 1 o o o o 
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Vysvětlivky: 

Herní činnost hráčů: 

A- Postup podávajícího ihned k síti po podání 

B- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základní 

čáře, jeho spoluhráč je aktivní 

C- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základní 

čáře, jeho spoluhráč je neaktivní 

Tabulka č. 3.: Spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podání a jejich následná spolupráce 

na vrácení podání ( ritern) soupeřem - kategorie dorost 

Základní-
Australské 

Postavení 
Kategorie 

Podání 
klasické "1"- formace 

postavení 
spoluhráčů u 

hráčů postavení základní čáry 

A B c A B c A B c A B c 

Pt 29 31 166 o 1 o o o o o o o 
Dorost 

p2 o 39 210 o o o o o o o o o 

Vysvětlivky: 

Herní činnost hráčů: 

A- Postup podávajícího ihned k síti po podání 

B- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základní 

čáře, jeho spoluhráč je aktivní 

C- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základní 

čáře, jeho spoluhráč je neaktivní 
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4.2.2. Rozbor výsledků 

Základní - klasické postavení: 

Kategorie dospělí: 

První podání - z tabulky je patrné, že podávající hráči při prvních podání postupovali 

ze 77% ihned k síti. Ve zbývajících 23% zůstávali hráči na základní čáře. U tohoto postavení 

hráči u sítě byli aktivní ze 41% a neaktivní ze 59%. 

Druhé podání - u tohoto podání postupovali podávající hráči z 51% ihned k síti a ze 

49% zůstávali na základní čáře. V tomto postavení byli hráči u sítě aktivní ze 41% a neaktivní 

ze 59%. 

Kategorie dorost: 

První podání - u této věkové kategorie je patrné, že podávající hráči postupovali ze 

14% ihned k síti. Ve zbývajících 86% zůstávali hráči na základní čáře. U tohoto postavení 

hráči u sítě byli aktivní ze 16% a neaktivní ze 84%. 

Druhé podání - u tohoto podání, podávající hráči nepostoupili ihned k síti. Vždy 

zůstali na základní čáře a jejich spoluhráči byli pouze ze 16% aktivní a z 84% ze zkoumaných 

herních činností neaktivní. 

"1"- formace: 

Kategorie dospělí: 

U prvního podání - tato forma spolupráce byla použita hráči ve 25 herních 

činnostech. Z toho 22x podávající hráči přecházeli na síť a 3x zůstali po podání na základní 

čáře a jejich spoluhráči byli ve všech 3 činnostech aktivní. 

U druhého podání - tato forma spolupráce byla použita hráči ve 3 herních činnostech 

a vždy postupovali podávající hráči k síti. 

Kategorie dorost: 

U prvního podání- tato forma spolupráce byla použita hráči pouze jednou a to tak, 

že podávající zůstal na základní čáře a jeho spoluhráč byl aktivní. 

U druhého podání - tato forma herní činnosti nebyla použita. 

50 



Australské postavení: 

Kategorie dospělí: 

U prvního podání - tato forma spolupráce byla použita 1 Ox a vždy podávající hráči 

postoupili po podání ihned k síti. 

Druhé podání - tato forma spolupráce byla použita 9x, z toho 8x postoupili podávající 

okamžitě k síti po podání. V jednom případě zůstal podávající na základní čáře a jeho 

spoluhráč byl aktivní. 

Kategorie dorost: 

V této kategorii hráči nepoužili Australské postavení ani v jednom případě. 

Postavení spoluhráčů u základní čáry: 

Toto postavení se v kategorii dospělých a dorostu se nevyskytlo. 

4.2.3. Diskuse 

Ze zkoumaných herních činností spoluhráčů a jejich následným rozborem je vidět, že 

je podstatný rozdíl pojetí taktiky ve hře u dospělých a dorostu. 

Ve formách spolupráce hráčů dorostu nejsou v podstatě využívány "!"formace a 

Australské postavení. Je tedy u této kategorie upřednostňována forma spolupráce základního 

- klasického postavení. Hráči tedy na rozdíl od dospělých nezavádějí do herních situací takové 

formy spolupráce, které přinášejí ve hře určitý moment překvapení soupeře a vytvoření 

pestřejších herních situací. 

U základního - klasického postavení není u podávajících hráčů dorostu vytvářen 

kvalitním podáním tlak na soupeře tak, aby byl umožňován přechod podávajících hráčů na 

síť. Z toho pak vyplývá pojetí hry, které je u dorostu zaměřené především na údery od 

základní čáry. 
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Pro praxi bych doporučil při tréninku se věnovat hře podání - volej. Z tohoto důvodu 

je důležité zvládnout přechod k síti, aby si hráči uhráli své podání. Je velmi podstatné 

uvědomovat si úspěšnost prvního podání, které je ve čtyr"hře více než důležité. 

Aktivita spoluhráčů podávajících hráčů je u dorostenecké kategorii výrazně dle 

rozboru herních činností menší než u dospělých. 

Domnívám se, že výše uvedené poznání z výzkumu je zapříčiněno ze způsobu vedení 

tréninku dorostu, který je více zaměřen na styl hry od základní čáry. Toto je dnes výhodnější 

spíše pro dvouhru než pro čtyr1nu. 

Pro trénink bych doporučoval trénovat hlavně formy spolupráce, které budou vést 

k zvýšení aktivity hráčů v jejich herní činnosti. 

4.3. Spolupráci mezi spoluhráči při příjímání podání a jejich následná spolupráce na 

odehraný míč podávající dvojice 

4.3.1. Vyhodnocení 

Zápis zkoumaných herních činností z jednotlivých zápasů byl sumarizován u 

dospělých do tabulky č. 4 a u dorostu č. 5. 

Tyto tabulky zaznamenávají spolupráci spoluhráčů při přijímání prvního a druhého 

podání. U jednotlivých pozorovaných forem spolupráce je detailně zaznamenáno chování 

hráčů v dané herní činnosti. 

Výzkum jsem zaměřil na dvě formy herních situací hráčů: 

Přijímající spoluhráči jsou v nestejné vzdálenosti od sítě 

Přijímající spoluhráči jsou ve stejné vzdálenosti od sítě (oba jsou u základní 

čáry 

V připravených tabulkách jsem zaznamenával u těchto dvou forem detailnější chování 

hráčů, v těchto herních činnostech: 

Přijímající hráč po odehraném míči postupuje ihned k síti 

Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává na 

základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je aktivní nebo neaktivní 
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Z hlediska lepšího rozboru získaných údajů jsem vše graficky znázornil tak, aby byly 

obě zkoumané kategorie dospělých a dorostu společně porovnané. Viz. graf č. 3 ač. 4. 

Tabulka č. 4.: Spolupráci mezi spoluhráči při přijímání podání a jejich následná 

spolupráce na odehraný míč podávající dvojice - kategorie dospělí 

Hráči v nestejné 
Hráči ve stejné vzdálenosti 

Kategorie hráčů Podání vzdálenosti od sítě 
od sítě (oba jsou u 

základní čáry) 

A B c A B 

Pt 5 76 71 3 25 
Dospělí 

pl 19 61 61 1 2 

Vysvětlivky: 

Herní činnost hráčů: 

A- Přijímající hráč po odehraném míči postupuje ihned k síti 

B- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je aktivní 

C- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je neaktivní 

Tabulka č. 4.: Spolupráci mezi spoluhráči při přijímání podání a jejich následná 

spolupráce na odehraný míč podávající dvojice - kategorie dorost 

c 
23 

8 

Hráči v nestejné Hráči ve stejné vzdálenosti 

Kategorie hráčů Podání vzdálenosti od sítě 
od sítě (oba jsou u 

základní čáry) 

A B c A B c 

Pt o 42 134 o o 2 
Dorost 

pl 6 43 148 o o o 
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Vysvětlivky: 

Herní činnost hráčů: 

A- Přijímající hráč po odehraném míči postupuje ihned k síti 

B- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je aktivní 

C- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je neaktivní 

Graf č. 3.: Spolupráci mezi spoluhráči při přijímání podání a jejich následná 

spolupráce na odehraný míč podávající dvojice: 
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Graf č. 4.: Spolupráci mezi spoluhráči při přijímání podání a jejich následná 
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4.3.2. Rozbor výsledků 

Hráči jsou v nestejné vzdálenosti od sítě: 

Kategorie dospělí: 

1 o 2 o 8 o 
• 

A B c 
Hráči jsou ve stejné vzdálenosti 
od sítě (oba ~ou u základní čáry) 

První podání - z tabulky a grafu je patrné, že přijímající hráči po odehrání míče 

postoupili ihned k síti pouze 5 případech. Je to proto, že podání soupeře bylo natolik účinné, 

že přijímající neměl možnost k přechodu na síť po odehrání míče. Přijímající hráči tedy 

zůstali po odehrání míče v 97% na základní čáře. 

Spoluhráči podávajících hráčů byli v 52% herních činnostech aktivní a ve 48% 

herních činnostech neaktivní. 

Druhé podání - z tabulky a grafu vyplývá, že přijímající hráči po odehrání míče 

postoupili ihned k síti v 19 případech. Přijímající hráči tedy zůstali po odehrání míče v 87% 

na základní čáře. 
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Spoluhráči podávajících hráčů v pozorovaných herních činnostech byli v 50% aktivní 

a v 50% neaktivní. 

Kategorie dorost: 

První podání - v této kategorii přijímající hráči po odehrání míče nepostoupili ani 

jednou k síti. Je to dáno především tím, že hráči upřednostňují hru na základní čáře. 

Spoluhráči přijímajících hráčů v pozorovaných herních situací byli ve 24% herních 

činností aktivní a v 76% herních činností neaktivní. 

Druhé podáni - z tabulky vyplývá, že přijímající hráči po odehrání míče postoupili 

k síti v 6 případech (to je 3% zpozorovaných herních činností). V 97% pozorovaných herních 

činnostech přijímající hráči zůstali na základní čáře. 

Spoluhráči přijímajících hráčů v herní situaci byli ve 23% herních činností aktivní a 

77% neaktivní. 

Hráči jsou ve stejné vzdálenosti od sítě (oba jsou u základní čáry): 

Kategorie dospělí: 

První podání - z tabulky a grafu je vidět, že přijímající hráči po odehrání míče 

postoupili ihned k síti pouze ve 3 případech, to je 6% zpozorovaných herních činností hráčů. 

V 94% herních činnostech přijímající hráči zůstali na základní čáře. 

Spoluhráči přijímajících hráčů v pozorované herní situaci byli v 52% herních 

činnostech aktivní a 48% neaktivní. 

Druhé podání- přijímající hráč po odehrání míče postoupil ihned k síti pouze v jedné 

činnosti. V 1 O herních činnostech zůstali přijímající hráči na základní čáře. 

Spoluhráči přijímajících hráčů byli 20% herních činností aktivní a 80% neaktivní. 

Kategorie dorost: 

Tato forma spolupráce se uskutečnila v této kategorii pouze 2x u prvního podání a to 

tak, že přijímající hráči zůstali po odehrání podání na základní čáře. Jejich spoluhráči byli 

neaktivní. 
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4.3.3. Diskuse 

Z rozboru zkoumaných herních činností je vidět opět obrovský rozdíl řešení herních 

situací při příjmu podání u dorostu a dospělých. 

U dospělých je zřetelně vidět, že především na kvalitní první podání soupeře hráči 

reagují formou postavení ve stejné vzdálenosti od sítě (oba stojí na základní čáře). U 

dorostenecké kategorii této možnosti bylo využito pouze ve dvou případech. 

Aktivita spoluhráče přijímajícího je opět u dospělých podstatně několikanásobně větší 

než u dorostu, jak-je patrné z rozboru. Toto platí jak u prvního, tak i druhého podání. Tyto 

výsledky ukazují na zájem hráčů dorosteneckých kategorii hrát a řešit herní situace pouze od 

základní čáry. To znamená silou úderů, než nějakou formou spolupráce spoluhráčů. Tento 

způsob hry dorostenců vychází opět z přípravy a tréninku, kde je málo prostoru na zvládání 

přípravy hráčů na jiné formy spolupráce. Někteří hráči v dorosteneckých kategorií sami 

potvrzují, že nejsou zvyklí hrát na síti, že se tam "bojí" a to má vliv na kvalitu provedení 

jednotlivých úderů na síti. 

Další hledisko, proč tato situace v dorostenecké kategorii nastává je zapříčiněno 

tréninkovou přípravou hráčů. Jedná se o to, že hráči příliš trénují s trenéry individuálně. To 

má za následek, že hráči nemají nacvičené herní činnosti, které mohou uplatit v herních 

situacích čtyr"hry. Myslím si, že lze v rámci tréninkové přípravy spolupracovat z hráči 

z kategorie dospělých i dorostu a vytvářet herní situace, které budou napomáhat k nácviku 

herních činnostem. 

Myslím si, že hráči dorosteneckých kategorii by měli být již dokonale seznámeni se 

strategií a taktikou čtyřhry. U pozorovaných hráčů bylo patrné, že byli seznámeni ze strategii 

a taktikou hry čtyřhry, ale tyto poznatky při hře nedokázali realizovat. Z toho vyplývá malý 

počet odehraných zápasů v tréninku, tak i v samotných soutěžích a turnajových zápasech. 

Velice důležitým prvkem je to, že hráči především u dorostu si musí uvědomit, že 

nejsou na dvorci sami, ale se svým spoluhráčem, s kterým vytvářejí herní situace vedoucí 

jejich hru k vítězství. 
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, .., 
5. ZAVER 

5.1. Závěry a návrhy opatření pro praxi 

V úvodu tohoto závěru musím zdůraznit, že nebyly součástí výzkumu této práce 

řešeny vědecké otázky spojené s provedením prvního a druhého podání. Dále zde nebyl řešen 

způsob provedení odehrání míče hráčem na příjmu (ritem) - jedná se například o jeho směr, 

rychlost, rotaci apod. Práce rovněž nezahrnovala určité rozdíly ve strategii a taktice mezi hrou 

žen a mužů čtyřhry v kategoriích dospělých a dorostu. Všechny výše uvedené otázky by určitě 

zasloužili určitou pozornost v dalším výzkumu, který by byl součástí samostatné práce. 

Tato práce nemůže ani neměla za úkol obsáhnout veškerou problematiku týkající se 

strategii a taktiky čtyřhry dospělých a dorostu, ale má přinést nové informace a poskytnout 

nové poznatky při pohledu na rozdílnosti ve čtyr"hře dospělých a dorostu. Poukazuje i na 

rozdílnost celkového zastoupení čtyřhry v tréninkovém procesu u dospělých a dorostu. 

V této práci jsou tyto poznání zvláště patrné v odlišných způsobech uplatňování forem 

spolupráce spoluhráčů u hry dorostu a dospělých. V dorostenecké kategorii nedochází 

k aktivní činnosti hráčů. Detailně toto poznání bylo konkrétně uvedeno ve výsledcích 

výzkumů, rozborů a diskusí v jednotlivých kapitolách této práce. 

Z uvedených rozborů a následné diskuse k řešeným formám spolupráce, jak při 

spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podání a jejich následná spolupráce na vrácení podání 

(ritem) soupeřem, tak i spolupráci mezi spoluhráči při příjímání podání a jejich následná 

spolupráce na odehraný míč podávající dvojice vychází řada již uvedených závěrů a námětů 

pro rozvoj a zkvalitnění hry tenisu ve čtyr"hře. 

Z výzkumu této práce vyplývá, jakými formami spolupráce lze zkvalitnit především 

hru v dorosteneckých kategoriích. V praxi lze toto především zajistit: 

správným tréninkovým procesem zahrnující veškeré podpůrné prostředky, 

které vytváří kvalitní přípravu pro tenisové čtyr"hry (věnovat se v tréninku 

především spolupráci spoluhráčů jako např: přebíhání, vykrývání, křížení, 

ustoupení k základní čáře a postupu podávajícího hráče po podání na síť). 

hrát potřebný počet zápasů čtyřhry a jeho množstvím se přiblížit k zápasům 

dvouhry (důsledně evidovat počet odehraných zápasů ve čtyřhrách). 
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důsledně se věnovat rozboru zápasů s hráči - řešit teoreticky formy spolupráce 

spoluhráčů (jedná se o detailní rozbor vlastnich zápasů pomocí videozáznamů 

a počítačové techniky. Zároveň doporučuji provádět rozbor zápasů čtyřher 

nejlepších hráčů světa). 

vytvářet v oddílech, klubech a reprezentaci podmínky přípravy, které tomuto 

způsobu hry tenisu byly rovnocenné jako u dvouhry. 

Při vypracování této práce jsem došel k dalším herním činnostem hráčů, které by bylo 

dobré podobným způsobem výzkumu zpracovat a specifikovat, které budou sloužit k dalšímu 

rozvoji kvality této hry. 

Mně tato práce natolik obohatila o nová poznání, že pevně věřím, že se k této 

problematice budu dle možností nadále vracet. Toto bych přál i čtenářům této práce. 

Na závěr byl bych rád, aby práce mohla sloužit jako metodická pomůcka pro trenéry, 

hráče a všechny co se o tuto krásnou hru zajímají. 
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PŘÍLOHY 

Přiloha č. 1 - Přehled sledovaných zápasů dospělých 

Turnaj: ECM Prague Open 2006: 

1. M. Navrátilová, B. Strýcová- Blahotová, Rolle, l.sada- 6:2 

2. Hradecká, Uhlířová- Bartolli, Peer, 1.sada- 3:6 

3. Drake, Seguera- Bartolli, Peer, l.sada- 2:6 

4. F. Mergaa, A. Pavel- P. Pála, D. Skoch, 2.sada - 6:1 

5. M. Navrátilová, B. Strýcová- A. Markleroad, B. Mattek, 2.sada- 2:6 

Wimbledon 2006: 

6. B. Bryan, M. Bryan- L. Dlouhý, P. Vízner, 3.sada- 6:1 

Fed Cup 2006, Francie- ČR: 

7. Bremond, Giolovin - Benešová, Peschke, l.sada- 6:4 

Davis Cup: 

8. Nizozemí - ČR 

R. Vasen, P. Veselst - T. Berdych, M. Damm, l.sada - 7:6 

9. ČR- USA 

L. Dlouhý, P. Vízner - B. Bryan, M. Bryan, l.sada - 6:4 

1 O. USA - Španělsko 

B. Bryan, M. Bryan- Lopez, Verdasco, 4.sada -7:6 
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Při1oha č. 2 -Přehled sledovaných zápasů dorostu 

Kariala Cup 2006 "18": 

1. ČR - Itálie 

M. Konečný, R. Jebavý - T. Fabiano, A. Corpontony, 2.sada - 6:3 

Reina - Svisbault Cup (Opava) "18": 

2. ČR - Finsko 

P. Šnúdová, K. Krampelová - E. Helysten, Ž. Homberg, 2.sada- 6: 1 

ETA - Junior Příbram: 

3. Biryukova M., Diyas Z.- Vagnerova M., Závodská V., l.sada - 6:2 

4. Čechová K., Trevisian M.- BaštářováK., Krischkeová M., 1.sada- 3:6 

5. BaštářováK., Krischkeová M. - Biryukova M., Diyas Z., 1.sada- 6:2 

6. Hrubá K., Schlehoferová D. - Kopřivová K., Makovičková A., 1.sada - 6:4 

7. Grigelis L., Tsirkin J. - Kunčík J., Veselý J., l.sada- 6:1 

8. Grigelis L., Tsirkin J. - Gadomski P., Laakel A., l.sada- 6:3 

9. Grigelis L., Tsirkin J. - Lutkowski W., Moj M., l.sada - 6:2 

Krajské Středočeské přebory - Příbram: 

10. Chmelík, Strnad- Souček, Trojan, 1.sada- 6:1 
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Pn1oha č.3 -

Zápas 

Vysvětlivky: 

Spolupráci mezi spoluhráči při vlastním podáni a jejich následná 

spolupráce na vrácení podání ( ritem) soupeřem - kategorie: 

Základni-
Australské 

Postavení 

Podání 
klasické "I"- formace 

postaveni 
spoluhráčů u 

postaveni základni čáry 

A B c A B c A B c A B c 

pl 

p2 

Flerní čbrurrosthráčů: 

A- Postup podávajícího ihned k síti po podání 

B- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základni 

čáře, jeho spoluhráč je aktivní 

C- Podávající nepostoupí ihned k síti po podání- zůstává na základni 

čáře, jeho spoluhráč je neaktivní 
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Příloha č. 4 - Spolupráci mezi spoluhráči při příjímání podání a jejich následná 

spolupráce na odehraný míč podávající dvojice - kategorie: 

Hráči v nestejné vzdálenosti 
Hráči ve stejné vzdálenosti 
od sítě (oba jsou u základní 

Zápas Podání od sítě 
čáry) 

A B c A B c 

pl 

p2 

Vysvětlivky: 

Herní činnost hráčů: 

A- Přijímající hráč po odehraném míči postupuje ihned k síti 

B- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je aktivní 

C- Přijímající hráč po odehraném míči nepostupuje ihned k síti (zůstává 

na základní čáře) a spoluhráč přijímajícího je neaktivní 
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