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Abstrakt

Tenis na vozíku - forhend a bekhend
Wheelchair tennis - forehand and backhand

Cíle práce

Cílem práce je rozebrat problematiku tenisových

úderů

forhend a bekhend, popsat je a

zmapovat veškeré dostupné informace vztahující k tenisu vozíčkářů.

Úkoly

•

shromáždit a zpracovat dostupné informace týkající se tenisu vozíčkářů

•

zmapovat turnaje hrající se v České republice

•

rozbor techniky úderů forhend, bekhend a vytvoření jejich následného popisu

•

vybrat vhodné

cvičení

pro trénink a zdokonalení techniky jednotlivých

úderů

(forhend, bekhend)

Metoda

Kvalitativní

přehled

znalostí a analýza literatury v dané oblasti je zpracován metodou

rešeršní a deskriptivní práce.

Výsledky

Na základě zjištěných informací jsem zmapovala obecné informace týkající se tenisu
vozíčkářů

v oblasti forhendu a bekhendu. Po prostudování výukových

provedla rozbor a popsala techniku

úderů

a

připravila

materiálů

návrh tréninkové jednotky pro

nácvik a zdokonalení těchto úderových technik.

Klíčová

jsem

slova

Tenis, tenis na vozíku, handicap, sport, forhend, bekhend a tréninková jednotka.

Abstract
\\Theelchair tennjs - forehand and backhand
Papt~r~ s

intention

The main goal of tbis paper is to fu'1LJ1yze the difficulties of the tcnni:; strokes - a
for~hand

and a backhand, and collert and describe all the available information that

relate to wheelchair tennis.

ObJecUves
•

Collect all the available infonnation about wheelchair te-nnis

•

Chart cll the wheelchair tennis tournaments held in C?.:ech Republic

•

Analyze and describe the technique of a forehand and a backhand

•

Select approprlate drills and exerdses to improve the tedmique of each
tennis stroke

l\tlethod

A qualitative knowledge survey and a literatnre analysis in given area is processed by
fact retrieval and a riescriptive working method.
Conclusion
Based on colbcted data, I pick.cd out the gcncl"al inform:1tion that relate to whcdchair
t~nnis

and specificaHy to a forehand and a backhand. After

r~ading

through all the

material l condncted a st:oke analysis and came up with a plan for a practice session
that will help to imprO\'e player' s tech...'lique.
Key \Vords

Tennis, \Vheelchair Tennis,

handic~p.

sport torchand, backhand a practice scssion.
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1 Úvod
bakalářské

Téma své
aktivně

práce jsem si zvolila, protože tenis hraji od

dětství,

doposud

a chtěla bych přispět k jeho oblíbenosti i mezi lidmi s různým handicapem.

Cfiem mé

bakalářské

poznatky zpracovat,

práce je zmapovat dostupné informace o tenise na vozíku, tyto

následně

rozebrat a popsat techniku

úderů

forehend, bekhend a

snažit se vytvořit tréninkovou jednotku pro jejich nácvik a zdokonalení.
Je nutné na začátek upřesnit, že tenis na vozíku se netýká jen lidí s míšním postižením.
Každý kdo usedne na vozík z jakéhokoliv důvodu se může stát tenistou vozíčkářem.
Tenis na vozíku je dynamický a divácky atraktivní sport, jehož pravidla se téměř neliší
od ,,zdravého" tenisu. Hraje se na standardních tenisových dvorcích de facto dle
pravidel klasického tenisu. Má však svá určitá specifika Oproti klasickému tenisu může
míč odskočit

na

podruhé i mimo

soupeřově polovině

něj.

Vozík je

dvakrát (tzv. dvojdopad), a to jednou do dvorce a

součást těla hráče,

a proto platí, že dotkne-li se

míč

vozíku nebo vozík sítě, znamená to ztrátu bodu.
K rychlému rozvoji tenisu na vozíku
sportovců

přispívá

stoupající zájem handicapovaných

o hru, technologický pokrok ve zdravotnických

pomůckách

a tenisovém

vybavení.
Tenis na vozíku jako

většina

sportovních her obsahuje veliké množství

poměrně

složitých pohybových a jízdních předpokladů. Tato sportovní hra má svá specifika:
-

jedná se o individuální hru
k úderu do míčku se používá tenisová raketa
nedochází k osobnímu kontaktu soupeřů
hráč

pokrývá pole cca 8 x 12 m

míč

se pohybuje vysokou rychlostí

~------·-··-

·-··-··-- ..
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Teoretická část
2 Historie tenisu na vozíku
Historie tohoto sportu

začíná

příběh začal

vozík. Jeho

v roce, kdy americký juniorský tenista usedl po

na Utahské

Při jednom ze zahřívacích skoků
Během

dobu

universitě,

věnoval

akrobatickému lyžování.

zůstane

na vozíku po zbytek života. V tu
Ačkoliv měl

zvažovat, který druh sportu nebo kterou hru by mohl hrát dál.

blízko k basketbalu i jiným

na

upadl a osud ho upoutal na vozík.

pobytu v nemocnici Brad zjistil, že

začal

kde se

nehodě

sportům,

jeho myšlenky se vracely k tenisu. To byl sport,

který ho doopravdy zajímal a který tak trochu hrál již před svojí nehodou.
Zatím co byl Brad stále v rehabilitačním
vozíku nabývala stále

větších rozměrů.

zařízení,

myšlenka hrát tenis na invalidním

přečtení několika článků

Po

o zakladateli tenisu

na vozíku Jeffu Minnenbrakovi se jeho zájem ještě prohloubil. Jeff Minnenbraker byl
handicapovaný sportovec v Los Angeles, který experimentoval s užíváním
byl upoután na invalidní vozík od roku 1972 a

začal

vozíků.

Jeff

hrát tenis se svými postiženými

přáteli podle pravidel dvou dopadů na polovinu kurtu. (Čichoň, 1999).

Pravidlo dvou

dopadů

Obrovský vzrůst popularity byl částečně dosažen profesionální podporou Mezinárodní
tenisové federace (ITF) a
sportovců.

částečně

díky tomu, že je tolik podobný

vozíčkáři

že

mají povoleny dva dopady míčů - což je pravidlo

Mezinárodní tenisovou federací (ITF) jako "pravidlo dvou
snadno pochopitelnou pro sportovce, trenéry i širokou
"pravidlo dvou

dopadů" kupředu,

vozíčkář

proti

hráči

když ITF

bez postižení,

přidala

vozíčkář

dopadů"

veřejnost.

ke svým

s hráči bez tělesného postižení v turnajích -

svých

po

propuštění

přátel

a ti mu

legálně

což

zmiňované

činní

pravidlům
dopadů,

tuto hru

pokročilo

V roce 1999

má právo dvou

pouze jednoho. To znamená, že díky tomuto pravidlu mohli

Měsíc

"nepostižených"

Jedinou a hlavní odlišností v pravidlec~ klasického tenisu a tenisu pro

vozíčkáře je,

hraje-li

hře

tenisu to, že
nepostižený

začít vozíčkáři soutěžit

bez dalších úprav pravidel.

z nemocnice se vrátil Brad na kontrolu. Navštívil v ústavu pár

řekli,

že je v ústavu nový terapeut pro rekreaci a byl to

Minnenbrake. J eff dal Bradovi
J eff pozval Brada na

několik

natáčení

lekcí tenisu a hned mezi nimi vzniklo

právě

Jeff

přátelství.

instruktážnfho filmu. Pozorovánfm Bradových a

10

7 po

sobě

jdoucích

Světových pohárů,

mezi ženami dominovalo holandské družstvo.

V roce 1990 byl tenis na vozíku zahrnut do programu Lipton Championchip. Divize
quadruplegiků
peněžní

se

rozdělila

do dvou kategorií. V roce 1991 byly poprvé

výhry na turnaji U.S. Open. V roce 1992 byl tenis na vozíku

rozděleny

zařazen

do

programu Paralympijských her v Barceloně. Nyní se tenis na vozíku dále rozvíjí jak po
stránce tenisových schopností hráčů tak po stránce technologických pokroků. (Čichoň,
1999).
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3 Asociace a

soutěže

tenisu vozíčkářů

3.1 Mezinárodní asociace a soutěže v tenise na vozíku
Členové asociace
Původním

členům

handicapovaných

uděleno

IWTF bylo

sportů,

buď

skrz národní federaci

Národní tenisovou asociací nebo Nezávislou tenisovou

asociací handicapovaných. Po
členy, kteří nepatřilo

členství

sloučení

ITF a IWTF v roce 1998 bylo

sloučila tři

vozíčkářů

pro tyto

do národních tenisových asociací, aby mohli reprezentovat v tenise

na vozíku. Proto byla ustanovena Mezinárodní tenisová asociace
která

důležité

vozíčkářů

(IWTF),

typy organizací a vystupovala jako Mezinárodní tenisový výbor

(ITF). Z původních osmi

členů

jich bylo šedesát. Všichni

členové

asociace

jsou zodpovědní za rozvoj a propagaci sportu v každé zemi. (Čichoň, 1999).
NEC vozíěkářské tenisové turnaje
NEC Wheelchair Tenis Tour

začala

v roce 1992 s málo tenisovými turnaji. Dnes je asi

130 organizovaných a dohlížených turnajů skrze ITF kanceláří v Londýně.
Tenis na vozíku je považován jako plně profesionální sport, protože málo hráčů se živí
normálním zaměstnáním, avšak s pomocí partnerů jako je NEC je na turnajích dostatek
peněz asi 500.000USD. (Čichoň, 1999).

KlasifU:ace

Turnaje na NEC turnaji jsou klasifikovány na
Department (rozvojové
série jedna, dva,

tři

podmiňovány počtem

oddělení).

nebo

Turnaje jsou

čtyři

základě

řazeny

kritérií ITF Development

do super série (SS) mistrovská

a satelitní série jedna a dva. Klasifikace jsou

možných dosažených

bodů,

kde super série jich mají nejvíce.

Mistrovské série na druhém místě a satelitní na místě třetím. Na konci roku vychází.
NEC Wheelchair Tenis Tour kalendář s termínovou listinou na další rok.
Wheelchair Tenis Masters (turnaj osmi nejlepší tenistů a tenistek): Masters
Super Series SS: Grand Siam
Championaship Series (ATP Tour): CS 1-4
Satelite Series (Challengrer): Satellite 1 a 2
World Team Cup (turnaj družstev Davic Cup): World Team
Tenis

vozíčkářů

je jediným sportem pro handicapové, který nemá ucelený systém

klasifikace dle postižení.

Hráči

jsou klasifikováni
13

především

na

základě

tenisové

zručnosti

nikoli dle svého postižení. Proto mohou všechny skupiny handicapovaných

(amputáři, paraplegii, a jiní) soutěžit proti sobě. (Čichoň, 1999).

Divize

V tenise

vozíčkářů

je

běžnější hovořit

Hráči

zahrnují Open, A, B, C nebo D.
hráči

poloprofesionály. Po té jsou
začátečníky.

o divizích než o klasifikacích.

Současné

divize

hrající divizi Open jsou považování za

divize A, B, C nebo D jsou považováni za

Open a divize A vystupují na mezinárodním žebříčku NEC Tour a většina

NEC Tour nabízí minimálně tři mužské a ženské divize. (Čichoň, 1999).

Klasifikační spor

Probíhá debata jestli tenis vozíčkářů má zahrnovat rozčlenění handicapů nebo
klasifikací. Mnoho

hráču

nebo svaly dolních

končetin

ostatní prosazují, že

si myslí, že fyzická výhoda

ačkoliv

těch, kteří

funkčních

používají břišní svaly

je příliš velká při zápasech proti úplným paraplegikiim. Ti
úplní paraplegici možná musí trénovat
hráčská

jako pracovní etika, trénování,

tvrději,

jiné faktory

zkušenost, mentální odolnost a

přirozené

schopnosti jsou ty pravé identifikační faktory případné úrovně, které mohou dosáhnout.
Ačkoliv

jsou

mUže být pravda, že ti s více funkčními svaly mají výhody. Výzkum a výsledky

nepřesvědčivé. Hráči

hráčů

jako

například

s vyšší úrovní poranění bývají na vrcholu

Chantal V andierendock, Randy Snow a další,

žebříčku

kteří

několik

a

dominují na

NEC Tour po několik let. Tak nezbývá než souhlasit, že současný systém je nejlepší pro
budoucnost našeho (tohoto) sportu. (Čichoň, 1999).

Mezinárodní systém žebříěků
Současný

je

ITF

žebříček vozíčkářů

vytvářet světový žebříček

je

plně počítačově

pro muže a ženy

ovládán. Cílem systému

soutěžící buď

žebříčku

na Open nebo divizích A.

Ve všech oficiálních turnajích ITF. žebříček je založen na padesáti dvou týdenních
periodách. Body jsou

přidělovány

podle klasifikace turnaje dosaženého kola a

nasazení. Bonusové body jsou také

přidělovány

za

vítězství

nad

hráčem,

úrovně

který je

hodnocen ve vyšších patrech žebříčku. žebříček je v současnosti založen na nejlepších
sedmi turnajích hraných muži a pěti turnaji hraných ženami a čtyřhry. Žebříček zahrnuje
výsledky mužu, žen a
sériích. Turnaje jsou

čtyřher

na úrovni Open, Divizí A v super sériích, mistrovských

začleněny

do ITF

žebříčku.

mohou být umístěny na webu ITF. (Čichoň, 1999).
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Pozice jsou aktualizovány

týdně

a

Paralympijské hry
Tenis na vozíku získal úplný medailový status na

paralympiádě

poprvé

během

her

v roce 1992 v Barceloně, od té doby vzrostl a je považován za jednu z nejdůležitějších
událostí celých her. 48

mužů

a 24 žen se kvalifikuje skrz mezinárodní kvalifikaci nebo

na individuální divokou kartu. Formát

soutěže

je stejný jako v olympijském

tenise.(Čichoň, 1999).

Mistrovství světa
čtyři

Je organizováno každé
rozhoduje na

organizačním

roky mezi paralympijskými hrami. O jeho náplni je

výboru ve spolupráci s Mezinárodní tenisovou asociací

vozíčkářů IWTF. (Čichoň, 1999).

Hry ve Stoke Mandville
Organizují se každým rokem s výjimkou, kdy jsou pořádány paralympijské hry. O jeho
náplni se rozhoduje na

organizačním

výboru ve spolupráci s Mezinárodní tenisovou

asociací vozíčkářů IWTF. (Čichoň, 1999).

3.2 České mezinárodní a domácí turnaje u nás
V letošní sezóně již po třinácté v řadě pořádá Český tenisový svaz vozíčkářů
mezinárodní soutěže okruhu NEC Wheelchair Tennis Tour.

KPM CONSULT Czech Open
Tento turnaj je nejstarší mezinárodní akce, kterou organizuje Český tenisový svaz
vozíčkářů.

Jeho historie začala v roce 1995 a první čtyři

roku 1999 je tento turnaj

pravidelně pořádán

ročníky

se odehrály v Brně. Od

v areálu Hotel Tennis Club v Prostějově.

Turnaj je dotován dvanácti tisíci eur a je zařazen do kategorie ITFl. (www.cwta.cz).

Mezinárodní mistrovství České republiky - SSŽ Cup
Brněnský

turnaj se letos koná popáté. Do roku 2002 byl organizován jako mistrovství

České republiky za nepřítomnosti cizinců. Turnaj je pořádán v privátním brněnském

areálu TC Classic. Je

zařazen

do kategorie ITF Future a je dotován 1500 eur.

(www.cwta.cz).
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Prague Cop Czech Indoor
pořádaný

Mezinárodní halový turnaj
v Průhonicích, jeho

počátky

vyhledávanějším

počet přihlášek

a

pravidelně

v areálu Club Hotel Praha

sahají do roku 1997. Tento turnaj se stává rok od roku
do nových

ročníku

roste. Turnaj je

zařazen

do

kategorie ITF3 a dotace činí 6000 eur. (www.cwta.cz).
O titul Mistra České republiky hrají domácí hráči již čtyři roky společně se slovenskými
tenisty. Během soutěže absolvují sedm turnajů. Tyto turnaje jsou zařazeni do ČTSV
Tour, v nich získávají tenisti
mistrovský titul ve

dvouhře

i

potřebné

čtyřhře.

body do celkového

součtu,

Na konci sezóny jsou vyhlášeni

který zajistí

vítězové česko

slovenské ČSTV Tour a zvlášť Mistři České republiky. (www.cwta.cz).

HAMROpen

Hlavním organizátorem halového antukového turnaje je

společnost

Hamr - sport a.s ..

Zápasy se odehrávají ve sportovním areálu Hamr - Sport na Praze 10. (www.cwta.cz).

Karviná Open

Hostitelem klání je tenisová hala

společnosti

Stars Karviná, turnaj se odehraje na

tvrdém povrchu. (www.cwta.cz).

BmoOpen

Tento turnaj se
Soustředění

tradičně

zahájen dvoudenním

a následný turnaj se odehrává na

soustředěním

brněnský

pro stávající i nové

hráče.

dvorcích v areálu TC Classic.

(www.cwta.cz).

PrahaOpen

Tento turnaj se koná na dvorcích Dynamo na Praze 4. Díky

změně

termínu

očekává

ČSTV zvýšený zájem o toto klání. V loňském roce se turnaje zúčastnili i hráči ze

Slovenska. (www.cwta.cz).

Radnický pohár
Třetí ročník

tenisového turnaje

vozíčkářů

v Radnicích u Rokycan se odehraje na

dvorcích radnického tenisového areálu. (www.cwta.cz).
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Hostýnský pohár
Pořadatelem
patří

Hostýnského poháru bude

opět

TK

Bystřice

pod Hostýnem, kde turnaj

vždy k vrcholům sezóny. (www.cwta.cz).

Bratislava Open

Tento turnaj je oficiální součástí ČSTV Tour na kterém startují
(www.cwta.cz).
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1

čeští hráči.

4 Vybavení
sportovců

Výkonnost

na vozíku se v posledních letech dramaticky zlepšila, což bylo

z velké

části způsobeno

Řada

lékařských

technologickým rozvojem.

společností

investovala

Stejně

do

je tomu i u tenisu na vozíku.
lehčích,

rozvoje

rychlejších

a

ovladatelnějších vozíků.

Části vozíku:

Materiál rámu vozíku
Technologický rozvoj v materiálech používaných na stavbu rámu (konstrukce) vozíku
vedl k

vytvoření silnějších

vyráběny

z odolných

a

lehčích materiálů.

materiálů

Dnešní rámy sportovních

vozt1ců

jsou

s nízkou hmotností jako je aluminium, titan nebo ocel.

Váha vozíku se pohybuje okolo 8 -15 kg. (Čichoň, 1999).

Stupačky

Jsou jednou z
Stupačky

důležitých součástí

vozíku,

rozdělujeme

polohovací s úhlově nastavitelným spodním

holenní kosti a na

stupačky

tělem hráče.

dělením

a podle nastavení výšky

sportovní trubkovité. Je požadováno, aby

tělo hráče

nejvíce zasunuta pod

je podle požadované funkce.

a kolena co

nejméně

Využívá se také individuální úpravy

vadila

stupaček

při

stupačka

byla co

pohybu raketou

před

pomocí poutek, které se

dávají přes špičky nohou. (Čichoň, 1999).

Čtyr"kolečkový vozík je technologického hlediska historicky starší. Je považován za
stabilnější
tělesnou

oproti

tříkolečkovému

hráči, kteří

vozíku. Používají ho

mají sníženou

funkci a vyžadují větší stabilitu vozíku. (Lange, 2002).

1ríkolečkový
čtyřkolečkový
kolečkem

vozík se používá od roku 1992 kdy byl
Dvě

vozík.

prodlouženým

přední

dopředu.

kolečka

Díky této

přestaven

a nahradil tím
vyčnívajícím

byla nahrazena jedním
změně

se zlepšila pohyblivost na vozíku

v mnoha směrech. (Lange, 2002).

Malá přední kolečka
Malá

přední kolečka

Používají se

kolečka

pohyblivost

hráče při

jsou
o

důležitá

průměrech

pro dobrou stabilitu vozíku na dvorci
od 50 -125 mm. Je-li

průměr větší,

při

pohybu.

snižuje se tím

rychlých obratech. Krátké obraty jsou u tenisu na vozíku velmi

důležité. Ideální průměr koleček je lokem 70 mm. (Čichoň, 1999).
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Velká kola a pláště

Na velká kola je přenesena největší váha a slouží k pohonu vozíku. Velká kola se
podle věku a výšky,
kola o

rozměru

vzrůstu

nejčastěji

26".

Rozměr

velikosti kola 22" používají ti

a nemají optimální úchop

maximálním využívání.
K drátovým
pro

používaný rozměr je rozměr 24".

hráče

výpletům

nedílnou

kaučukové pláště

Nejčastěji

obručí.

Výplet kola

tvoří

Někteří hráči

hráči, kteří

(galusky)

používají

jsou menšího

stabilitu vozíku

při

jeho

se používají výplety křížové, rovné nebo paprskové.

se používají ráfky duralové nebo zesílené duralové.

součástí

mění

vybavení- tak jako obuv u zdravých
nahuštěné

hráčů.

Pláště

jsou

Používají se

na vysoký tlak, mají nejmenší valivý odpor a

jejich nevýhodou je nízká životnost. Z tohoto

důvodu

používají

hráči

uretanové

pláště

(pologalusky), které mají mnohem vyšší životnost. Tyto pláště mají větší valivý odpor a
nehustí se na vysoké tlaky.

Při výběru plášťů

by

měl hráč

zvažovat na jakém povrchu

bude hrát. (Čichoň, 1999).
Obruče

kol

Obruče

kol se montují na velká

brždění.

Používají se různé rozměry 50--61 cm.

mm. V poslední
Obruče

době

poháněcí

výrobci montují

kola, slouží k pohonu, ovládání vozíku a k

průměr

Tloušťka obručí

bývá od průměru 16-18

18 mm z důvodu optimálního úchopu.

se dělají z různých materiálů. Například ocelové chromové, hliníkové, ocelové a

hliníkové vroubkované. (Čichoň, 1999).
Bočnice
Bočnice

mohou být

upevněny

Bočnice

jsou normální délky, zkrácené nebo upravitelné dle výšky. U sportovních

na vozíku jako pevná

součást

rámu nebo i odstranitelné.

vozíků se používají pouze plechové výplně mezi sedadlem, opěrkou a kolem. (Čichoň,

1999).

Materiály pro sedačky a opěrky

Materiály pro

sedačky

a

opěrky

musí

splňovat

mnohá kritéria. Možnou údržbu,

životnost, teplotní rozdt1y a pevnost. Nová technologie umožnila používat textilie
s nylonem. Díky prodyšnosti se tyto potahy jeví jako kvalitní, brání nežádoucímu
zapařování

pokožky.

Někteří hráči

používají pevné

plátěné výplně). (Čichoň, 1999).
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sedačky

(vložené desky rrústo

Podložky, antidekubitní sedáky
zmírnění tlaků

Antidekubitní sedáky se používají ke

na sedací partie a

odvádění

tepla i

vlhkosti těla. Tvrdost polštáře si volí každý hráč sám. (Čichoň, 1999).

Pomocné popruhy
Pomocné popruhy mohou zlepšit rovnováhu a pohyblivost

hráče.

tři

Existují

zásady

používání popruhů:
popruh okolo zadní opěrky a přes hrudník
popruh okolo stehen a přes kolena
popruh kolem stupačky a kotníků.
Popruhy se většinou montují k vozíku individuálně podle potřeby hráče. (Čichoň,
1999).

Rakety, výplety, držadla
Nejdůležitější součástí

tenisové výbavy je raketa. Nabídka rámů je obrovská. Pro

rakety je dobré vycházet z několika kritérií, musí odpovídat vaší

tělesné

výběr

konstituci a

velikosti ruky, je také potřeba dbát následujícím vlastnostem:
raketa nesmí být příliš těžká, aby se tolik nezatěžovalo zápěstí a svaly paže
držadlo nesmí být

příliš

silné, jinak je možné, že se nebude držet

dostatečnou

silou
držadlo nesmí být příliš slabé, jinak by se ruka příliš protáčela (Scholl, 2002).
Je dobré si vyzkoušet
rakety

pohodně přiléhat

konečky prstů
Průměr

různě

silná držadla, pro porovnání. Prsty by

na držadlo.

Přitom

by

měla

měly při

uchopení

být mezi palcovým válem a

mezera asi na šířku palce. (Scholl, 2002).

a kvalitu strun jakož i

napětí

výpletu

značně ovlivňuje

kontrolu nad

míčem

a

kvalitu odpalu. Pro dosažení optimální elasticity výpletu je nutné dbát na následující
kritéria. Není vhodné si zvolit

příliš

slabou strunu, ta je

pružnější,

ale né tak odolná a

rychleji práská. Pozor také na příliš silnou strunu, ta je sice odolnější, ale
Je nutné zvolit

něco

mezi silnou a slabou strunou,

neměl

protože dnešní trh s tenisovými výplety je opravdu bohatý.
tvrdým nebo

měkkým

Stejně

větší

hráč

raději zkušenějším hráčům. Měkký

nemá

příliš

velkou kontrolu nad

míče.

dobré zvolit střední cestu tedy středně silný výplet. (Scholl, 2002).
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pružná.

problém,

tak je tomu i s příliš

výletem, který je nutno zvolit. Tvrdý výplet je pro

nevhodný a ponechává se
vlastnost, že s ním

by to být

méně

začátečníky

výplet má zase tu
I v tomto

případě

je

Obr. č.l Popis jednotlivých částí sportovního (tenisového) vozíku

bočnice

velké kolo

malé přední kolo
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5 Pravidla pro tenis na voZI'ku
5.1 Pravidla hry
Průběh

hry tenisu na vozíku vyplívá pravidel mezinárodní tenisové organizace ITF

s následujícími výjimkami. Hraje se na stejných dvorcích jako na klasický tenis:
1. Pravidlo dvou odrazů (dvojího odpadu)
Hráč

na vozíku má možnost odehrát

míč

až po jeho druhém odpadu na plochu dvorce.

Není podmínkou, aby druhý dopad míče byl do kurtu. Druhý dopad může být buď
Hráč

v kurtu nebo mimo jeho hranice.

však nesmí odehrát úder po

třetím

odskoku.

(Lange, 2002).
2. Pravidlo o vozíku jako součásti hráčova těla
Sportovní vozík jehož pomocí se
těla či oděvu.

oblečení.
připsán

Proto pro

něj

V případě, že se

hráč

pohybuje po dvorci je chápán jako

platí stejná pravidla jako pro zdravého

míč

dotkne

hráčova

vozíku

před

hráče

součást

a jeho

jeho

tělo

a

prvnún dopadem, je bod

na soupeřovu stranu. (Lange, 2002).

3. Pravidla o ztrátě bodu
Hráč

odehrát

míč

dvorce. Ztrácí bod také když použije jakoukoliv

část

ztrácí bod pokud se mu

brzdu nebo stabilizaci vozíku

nepodaří

při příjmu

dolní končetiny k zastavení vozíku
také postihnut v případě, že

při

době,

podání,

při

než dopadne

potřetí

nohy nebo dolní

odehrání

míče

na povrch

končetiny

jako

nebo když použije

kdy je míček stále ve hře. Ztrátou bodu je hráč

odehrání míče ztratí kontakt se sedací plochou vozíku.

(Lange, 2002).
4. Pravidlo o proporcích vozíku
Na sedadle sportovního vozíku

může

být pouze jeden

čalouněný polštář,

musí mít

stejnou velikost jako sedadlo samotné, nesmí být vyšší než 10 cm a musí mít stejnou
konzistenci, hustotu a

tloušťku.

Je-li ohnut, musí být pružný natolik, že se lze

oběma

jeho konci dotknout. Čalouněný polštář není dovoleno kombinovat s žádnými tvrdými
materiály jako jsou
opatřen

opěry

rukou

přečnívat přes

výška

laminát nebo kov. Sportovní vozík musí být

pevnou oporou (nepohyblivou

být výška
Opěrka

například dřevo,

či

nad zemí
ostatních

přibližně

stupačkou)

pro nohy. V nejvyšším

ll cm. Tato výška má

částí těla připevněných

kolmici vedenou k nohám nebo trupu

bočních opěrek

sedadla od

země může
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místě

bezpečnostní

musí

charakter.

ke sportovnímu vozíku nesmí

hráče

v sedící poloze. Maximální

být 53 cm, maximální

průměr

zadních

velkých kol

může

být 66 cm. Nad

opěrkou

pro nohy musí být připevněný kožený nebo

elastický pásek nejméně 8 cm široký, zabraňující sklouznutí nohy z opěrky na zem nebo
na

kolečko.

hráč

Sportovní vozík musí být upraven tak, aby

nemohl vozík

brzdit nohama. Veškerá přídavná zařízení, která umožňují nebo
v jakémkoliv

směru,

brzdy nebo další kola

či

ovlivňují

poháněcí obruče,

V případě, že má hráč poruchu na vozíku nebo na výstroji,

řídit

nebo

pohyb vozíku

jsou zakázána.

může rozhodčí přerušit

hru a

povolit opravu v předepsaných limitech (oprava vozíku 20 minut, ostatní úpravy 19
minut). (Lange, 2002).
5. Pravidla o uvádění núče do hry
Podávající

hráč

nesmí

podání ze základní
kolečka

během

čáry

podání zasáhnout žádnou

musí mít

obě

část

sportovm'ho vozíku.

zadní kola za základní

čarou,

zatím co

Při

přední

mohou přesahovat základní čáru nebo se jí dotýkat. (Lange, 2002).

6. Pravidla o pohybu na vozíku pomocí nohou
Tato pravidla platí pouze pro hráče,

kteří

nejsou fyzicky schopni uvést vozík do pohybu

pomocí kol. V takovém případě je dovoleno činit pohyb na vozíku pomocí odrazu jedné
nohy. Toto však neplatí je-li

núč

míče

s raketou. Nebo také je-li

míče

s raketou. (Lange, 2002).

v počáteční fázi odehrání, tedy nedošlo-li ke kontaktu
núč

v počáteční fázi podání, tedy nedošlo-li kontaktu

7. Pravidla týkající se souboje chodícího

hráče

a hráče na vozíku

V případě, že dojde k vzájemnému zápasu mezi
platí pro

hráče

hráčem

na vozíku a chodícím hráčem,

na vozíku závazná pravidla pro tenis na vozíku a pro chodícího

zase závazná pravidla tenisu chodících. Z toho vyplývá, že chodící
míč

hráč

hráče

musí odehrát

po prvním odpadu, hráč na vozíku se řídí pravidlem dvojího dopadu. (Lange, 2002).

5.2 Rozměry tenisového dvorce

Hrací plocha dvorce pro tenis na vozíku se v ničem neliší od dvorce pro chodící hráče.
Dvorec pro dvouhru je ve tvaru obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Pro čtyřhru je
dvorec široký 10,97 m. Dvorec je uprostřed předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na
kovovém laně, které přechází přes dva sloupky nebo je k nim připevněno ve výšce 1,07
m.

Síť

musí být napjata tak, aby zcela

mít oka tak malá, aby jimi
pevně

míč

vyplňovala

plochu mezi

nemohl projít. Výška

oběma

sítě uprostřed

stažena dolů popruhem. Provaz nebo kovové lano a horní okraj

sloupky a musí

je 0,91 m, kde je
sítě

jsou potaženy

páskou. Popruh i páska jsou zcela bílé. Maximální průměr provazu nebo kovového lana
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je 0,8 cm. Maximální

šířka

popruhu je S cm. Páska je široká

nejméně

S cm a nejvýše

6,3S cm na obou stranách. Pro zápasy čtyřhry jsou středy sloupků umístěny 0,914 m
dvorce pro

čtyřhru

na obou stranách. Pro zápasy dvouhry, pokud je používána

středy sloupků umístěny

dvouhru, jsou

stranách. Pokud je používána
tyčkami

síť

pro

0,914 m

čtyřhru,

pro dvouhru ve výšce 1,07 m, jejichž

dvorce pro dvouhru na obou stranách.
maximálně

lS cm nebo kruhového

dvouhru jsou

čtvercového
tyčky

7 ,S cm. Sloupky a

středy

nebo kruhového

o

nepřesahují

pro

síť podepřena dvěma

budou vzdáleny 0,914 m
čtvercového průřezu

průměru maximálně

průřezu

síť

dvorce pro dvouhru na obou

pak musí být

Sloupky jsou

průřezu

pro dvouhru

vně

vně

o maximální

lS cm.

straně

více než 2,S cm

přes

o

vně

straně

Tyčky

resp.

pro

průměru

vrchol provazu

sítě. Čáry, které ohraničují koncové strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry
ohraničující boční

strany dvorce se nazývají podélné čáry. Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě

jsou rovnoběžně se sítí a mezi podélnými čárami nakresleny čáry pro podání. Prostor po
obou stranách

sítě

mezi

čárami

pro podání a podélnými

čarami

je

rozdělen

na

dvě

poloviny střední čarou pro podání, která je nakreslena uprostřed mezi podélnými čarami
a

rovnoběžná

cm dlouhou,
dvouhru.

s nimi. Každá základní
vyznačenou

Střední čára

kolmo

čára

dovnitř

pro podání a

je

rozdělena

dvorce

čar,

(www.cztenis.cz).
Obr.

č.

2

Rozměry

tenisového dvorce (Scholl,2002)
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polovině střední značkou

rovnoběžně

střední značka jsou

jsou široké 2,S cm až S cm, krom základních

v

s podélnými

čárami

1O
pro

široké S cm. Ostatní čáry dvorce

které mohou být až 10 cm široké

6 Rozdělení do kategorií
Rozdělení

v tenise na vozíku má
Soutěže

zdravotnfho hlediska.

kromě věkových
rozděleny

jsou

kategorií také

rozřazení

podle

podle postižení do dvou kategorií -

paraplegici a kvadruplegici. Do skupiny paraplegiků patří všichni hráči, kteří mají
postižené dolní
hráčů

končetiny.

větší

a tím i

Toto zdravotní postižení
veřejnosti.

zájem

s postižením jak dolních, tak i horních

umožňuje

Skupina

končetin. Obě

kvadruplegiků

končetin. Při ztrátě

základnu
hráče

registruje

součástí při hře

u

určité

tenistů

Například

výjimky.

s postižením horních

trupového svalstva se klade velký důraz na správný posed na vozíku.

způsob

Nebo rozdi1ný

větší

skupiny dodržují pravidla tenisu

na vozíku, kvůli smzené hybnosti má skupina kvadruplegiků
zafixovaní rakety k ruce je nedflnou

mnohem

zahájení hry, podání je v tomto

zespoda (forhendem). Do

těchto

dvou skupin se

neřadí

případě

jen

hráči

nahrazeno podánfm
s postižením

páteře

(mfšní leze), ale také hráči s jiným postižením, kteří majf smzenou hybnost. (Čichoň,
1999)
Příkladu některých druhů

Kvadruplegie - je
nejčastěji

postižení, které používají invalidní vozík:

tělesné

následkem

končetin

postižení s ochrnutím jak horních tak dolních

přerušení

mfchy (m!Snf leze). Postižený je odkázán na invalidní

vozík většinou poháněný elektrickým pohonem.
Paraplegie - je

tělesné

postižení dolních

končetin

následkem

přerušenf

postižení je většinou úraz. Postižený používá invalidní vozík. U obou

mfchy.

případů

Příčina

záleží na

výši postižení mfšnfho segmentu.
Amputace - jsou vždy vážným zásahem do lidského organismu následkem
například

jsou

dolní

většinou

končetiny.

Výška amputace je dána výšf postiženf.

Přfčiny

odstranění

amputace

vážné choroby nebo úrazy. Postižení s amputací majf možnost chodit

s protézou, ale jsou přfpady kdy postižený musí usednout na invalidní vozík.
Myopatie - je
Důsledkem

onemocněnf

svalů,

projevující se rozpadem svalových vláken.

rozpadu svalových vláken ubývá postiženému svalové sny a postupně ztrácf

funkci svalu. Postižený myopatií

může

použfvat invalidní vozík elektrický nebo

mechanický.
Z neurologických
onemocnění,

onemocnění

které

jsou to

postihuje

například

myelinovou

(demyelinizačnf onemocnění). Onemocnění

roztroušená skleróza mozkonúšní - je
pochvu

postihuje

(obal)

kromě

nervových

vláken

pohybového aparátu ve

smyslu centrálnf parézy také zrakové ústroji'. Pohybový aparát má postiženu koordinaci
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pohybu, cfiené pohyby a polohocit. Postižení tímto

onemocněním

se mohou dostat až na

invalidní vozík.
Dětská

prenatální, postnatální.
při

onemocnění,

mozková obrna - je
Dětská

které má

řadu příčin, například infekční

mozková obrna má několik forem,

které dochází k trvalému zvýšení svalového tonu.

Stejně

například

u jiných

spastickou,

onemocnění

se

postižený může dostat až na invalidní vozík mechanický nebo elektrický.
Onemocnění kloubů

a kostí - jsou do jisté míry také velmi závažná

mohou postiženého odkázat na invalidní vozík.
většinou

při

kloubů

která

a kostí jsou

postižení

kloubů

jsou

revmatoidní artritýda, ankylozující spondylitýda, osteoartróza.

Příčiny

postižení kostí

jsou

zasaženy i okolní

například

měkké tkáně. Příčiny

postižení

onemocnění,

například

zlomeniny, poruchy osifikace, aseptiské nekrózy, vývojové vady.

(Hromádková, 1999)
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Praktická část
7 Cíle a úkoly práce
Cfiem práce je rozebrat problematiku tenisových

úderů

forhend a bekhend, popsat je a

zmapovat veškeré dostupné informace vztahující k tenisu vozíčkářů.
Úkolem je shromáždit a zpracovat dostupné informace týkající se tenisu vozíčkářů,
rozebrat techniku
vhodné

cvičení

úderů

forhend, bekhend a

vytvořit

jejich následný popis. Vybrat

pro trénink a zdokonalení techniky jednotlivých

bekhend).
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úderů

(forhend,

S Forhend
Forhend tenistů na vozíku je v podstatě totožný jak u tělesně zdravých hráčů. Je jedním
z nejčastěji používaných
začátečníky. Otevřené

úderů.

vozíčkáře

Považuje se za nejjednodušší úder pro

postavení a jednoduchá rotace v ramenou tento úder

zlehčuje.

(Scholl, 2002).
Kývavý (houpavý) pohyb

při

úderové fázi forhendu se netiší od úderu, který používají

chodící tenisté. Úder je veden zespoda nahoru, k zásahu míče dochází před koleny
(tělem),

se současnou rotací úderu a konečným protažení.

Rotace dolní
zatažením
míče.

Obr.

končetiny

obruče

kola

a boku je dosažena použitím nehrající volné ruky -

směrem

dozadu

během

úderové fáze,

způsobující přední

hráči

rotaci

(Lange, 2000).

č.

3 Forhend (Lange, 2000)

8.1 Typy forhendových držení

V současném moderním tenisu hráči používají následující typy forhendových držení:

1. východní držení pro forhend
Východní držení je

původním

úderu v polozavřeném až plně
a dále od

těla

než

při

klasickým forhendovým držením. Lze je použít
otevřeném

polozápadním

či

při

postavení. Bod zásahu míče se nalézá níže
západním držení. Toto držení je

zvláště

vhodné pro přímé údery a údery s mírnou horní rotací. Forhend s východním držení
je

doporučován

pro

začátečníky

s né

příliš

dobrou koordinací pohyby.

ideální kontakt s míčem a může být použit pro čop a volej.

28

Umožňuje

2. polozápadní držení
Toto držení se vyznačuje dvěma důležitými znaky. Tím prvním je, že hlava rakety je
za zápěstím v předúderové fázi. A tím druhým je, zavřená plocha rakety při

nápřahu

a švihu. Forhend s tímto držením je obvykle hrán z polootevřeného až po
otevřené

postavení. Toto držení je nejvíce populární mezi

hráči. Umožňuje

plně

velký

kontakt mezi vozíkem a kolem vozíku. Toto držení je nejlepší pro topspin forhend.
3. západní držení
Toto držení

umožňuje

hraní se silnou horní rotací. Je velmi výhodné pro údery

hrané ve výši ramen, avšak

hráči, kteří

při

jej používají mají obvykle potíže

hraní

nízkých míčů. Toto držení je nejvhodnější pro hru na pomalejších površích. Je velmi
těžké

pro

vozíčkáře začátečm'ky.

současnému

Musí být doprovázen

provedení rychlého švihu. Toto držení je

přesným

postavení k míči a

doporučeno hráčům

s nižšími

vozíky.

Obr.

č.

4a- 4e Demonstrace průběhu standardního forhendového úderu (Lange, 2000)

Popis provedení forhendu:
základní postavení - ramena svírají pravý úhel se sítí
pohyb ve směru míče
otevřené

postavení s udržením 45

stupňů

se sítí

základní pohyb vedený zespoda nahoru užívající smyčku (obr.

č.

4a)

bod úderu se nachází před vozíkem
nehrající volná ruka zůstává na obruči kola (obr.

č.

4d, 4e)

plné prodloužení paže, zakončené až za protilehlým ramenem

Otevřené

postavení

Otevřené

postavení (45

stupňů

stupňů

nebo více) se

doporučuje

z následujících

a více):
zvýší rozsah pohybu tím, že ulehčí rotaci do úderu
tímto forhend získává více síly, hloubky a horní rotace míče
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důvodů

(45

pro hráče je snadnější provést rychlé změny k alternativnímu úderu
pro jedince,

kteří

mají problémy s rovnováhou,

může

být více

uzavřené

postavení užitečné k udržování dobré stability těla

Stabilita a rovnováha
během

na

celého provedení úderu by

obruči

hráčova

nehrající volná ruka

kola, aby mohla poskytnout nejen rotaci, ale i pomoc

měla zůstat
při

udržení

rovnováhy a stability vozíku
ruka funguje pro hráče jako stabilizátor a pomáhá kontrolovat pohyb vozíku
také napomáhá hráčům s horší rovnováhou, aby
během

zůstali

ve

vzpřímené

pozici

úderu

Zdroj síly při forehandu - tenisté na vozíku získávají sílu na forehand z
rotace:

rotace vozíku provedená nehrající volnou rukou (vykonávající

vnitřní točem),

s následným stočením vozíku do úderu
hráč

paže - rychlost rakety (švih): je zásadní, když

disponuje omezenou

rotací těla
protažení - rozsah pohybu: k řádnému protažení dochází, když
obě

hráč

použije

ruce, aby se dostal zcela do úderu

Extrémní držení
cli'ky nízkému posazení

hráče

a

častému

západní forhendové držení používá stále

hraní vysokých
častěji,

míčů,

se obtížné

zejména mezi nejlepšími

hráči

kvůli

velkým

forehandu

Obr.

č.

požadavkům

doporučuje

na sílu, rovnováhu a

načasování,

se tato variace

pouze velmi zdatným hráčům

5a - 5d Demonstrace průběhu forhendu s extrémním západním držením (Lange,

2000)
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Alternativní úder

díky omezenému rychlému pohybu,
nasměrován přímo

-

Obr.

č.6a-

často

zvláště

v situacích, kdy je

míč

na tělo, musí být hráč často kreativní při svých úderech

se používají při obranné hře (obr.č . 6a,6b)

6b Demonstrace alternativních úderů (Lange, 2000)

8.2 Vlastní pohyb rakety při forhendu

Vlastní pohyb rakety

při

úderu má

nejčastěji

fáze forhendu:
1.

nápřah

2. úderová fáze
3. protažení úderu

Obr. č. 7 Dráha rakety - forhend (Scholl, 2002)
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podobu ploché

smyčky.

Rozlišují se

tři

Obr. č. 8 Dráha rakety při přímém nápřahu (Scholl, 2002)

Přesto

by úder

se týká

neměl

být postupný sled jednotlivých akcí, ale jeden plynulý pohyb. To

především přechodu

mezi úderovou fází a protažením úderu. Zásahem

nesmí být pohyb rakety v žádném případě
pohybu

při

nápfahu

bezprostředně před

přerušen.

Oddálení nebo

úderovou fází

může

záměrné

míče

zpomalení

být dokonce výhodou.

Teprve potom se od okamžiku zásahu zrychlí.

Průběh

forhendu

při

západním držení

Západní forhend vyžaduje velmi strmou dráhu rakety. V okamžiku zásahu
dosahuje raketa

značné

rychlosti. K zásahu dochází v plně

zásahu je výše a blíže u

těla

než

při

otevřeném

míče

postavení a bod

východním nebo polozápadním forhendovém

držení. V závěrečné fázi úderu končí protažení více na straně a v nižší poloze.

Průběh

forhendu při východním držení

Přípravná

vzhůru,

fáze a nápřah:

což

umožňuje

nápřahu. Hráč

hráč

drží raketu plochou kolmo k zemi se špičkou rakety šikmo

charakteristickou

smyčku,

kterou opisuje hlavy rakety v konci

se mírně zakloní.

Úderová fáze, zásah míče: charakterizuje dosti přímý švih (zezadu dopředu), takže míč
bude mít dosti plochou letovou křivku. Úderové postavení v momentu zásahu je spíše
polozavřené.
předklonu)

Při

mírném

předklonu

(pohyb trupu z mírné záklonu do mírného

získává úder větší razanci.

Protažení úderu:

dokončení

(protažení) úderu je často v bočním postavení hráče směrem

k síti. Paže s raketou se stáčí k levému rameni.
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Průběh

forhendu při polozápadním držení

Přípravná

fáze a

vzhůru)

zároveň

měla

a

nápřah:

se

je

často

vytáčení

mírně

zahájena pohybem v lokti (pohyb dozadu a

ramena.

Před

zahájením švihu hlavy rakety

dopředu

by

hlava rakety být v každém případě na úrovní lokte.

Úderová fáze: má řadu charakteristických znaků. Z důvodu stability úderu v počáteční
fázi švihu se loket (horní

část

paže) pohybuje v blízkosti

těla Před

zásahem

dochází ke zrychlení pohybu lokte, trup rotuje. Loket se v počátku úderové fáze
napíná, takže švih se napřimuje. Dráha švihu hlavy rakety
nahoru.

Těsně před

Fáze zásahu

míče:

směrem dopředu

míče
mírně

jde zespoda

zásahem míče dráha rakety začíná stoupat.
má

řadů důležitých rysů.

lllava rakety se

může

v okamžiku zásahu

míče

ocitnout mírně pod zápěstím. Je-li hlava rakety výrazně pod zápěstím, znamená to

příliš

volné držení rakety a následnou nedostatečnou účinnost a kontrolu úderu.

Protažení úderu: pohyb rakety je veden z polohy pod úrovní míče šikmo vzhůru a vpřed
proti míči a po zásahu pokračuje po vzestupné dráze za míčem.

Shrnutí forhendu :
forhend bývá dominantním úderem pro většinu hráčů
stejně jako

u chodících tenistů jsou používány tři základní úchopy: východní,

polozápadní,západní
doporučuje

se otevřené postavení v úhlu 45

stupňů

síla úderu se získává z řady pohybů a rotací
stabilita se udržuje volnou nehrající rukou, která drží

obruč

kola

během

provedení úderu
západní forhend se stává více a více populárním zejména mezi nejlepšími
hráči

alternativní údery jsou často používané při tenisu vozíčkářů
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9Bekhend
Pro

hráče

na vozíku je bekhend jeden z nejtěžších

takzvaného "push" držení na bekhendové

straněné

úderů.

Z

důvodů

používání

klasický švih zdola nahoru nahrazen

švihem ze shora dolů nebo v jiných případech čopovaným bekhendem. Bekhend topspin
je hrán s forhendovým držením a stále se víc a víc populární než tomu bylo
tenisu na vozíku používají bekhend jednoruč,

obouruč

dříve. Hráči

se nepoužívá. (Scholl, 2002)

9.1 Typy bekhendového držení
V současném moderním tenisu hráči používají následující typy bekhendového držení:

1. východní držení
Východní držení je jedno z nejobhbenějších držení pro bekhend
držení,

při němž

je kloub

ukazováčku nahoře

na držadle rakety,

orientaci plochy rakety v okamžiku zásahu

míče,

jednoruč.

zajišťuje

přičemž

Toto

vertikální

zápěstí

zůstává

v pohodlné a pevné pozici. Je standardní držení pro vozíčkáře začátečníky
2. extrémní bekhendové držení (zápěstí za držadlem)
K výhodám tohoto držení patří možnost zásahu míče ve výši hrudi a výše, zasáhnout
míč ještě před

kulminací a zasáhnout letící

nevýhodné pro hraní nízkých

míčů

a pro

míč

v normální výšce. Toto držení je

příjem

podání na dvorcích s rychlým

povrchem
3. "push" držení
Mnoho

hráčů

používá "push" držení na obou stranách. Snaží se zahrát forhend i

bekhend jedním držením,

hráč

si

při změně úderů

S tímto držením by měli začínat vozíčkáři

nemusí

přehmátnout

raketu.

začátečníci.

9.2 Vlastní pohyb rakety při bekhendu
Vlastní pohyb rakety

při

úderu má

nejčastěji

bekhendu:
1.

nápřah

2. úderová fáze
3. protažení úderu
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podobu

smyčky.

Rozlišují se

tři

fáze

Obr. č. 9 Dráha rakety - bekhend (Scholl, 2002)

Přesto

by úder neměl být postupný sled jednotlivých akcí, ale jeden plynulý pohyb. To
především přechodu

se týká

mezi úderovou fází a protažením úderu. Zásahem

míče

nesmí být pohyb rakety v žádném případě přerušen.
Průběh

úderu bekhend jednoruč se spodní rotací- čop

Čop je úder, při kterém míč získá záměrnou silnou spodní rotaci. Hraje především

bekhendem jako úder ze základní
standardní úder pro

vozíčkáře.

čáry

i jako

útočný

Dnes je používán

téměř

úder ze
95%

středního

hráčů

pole. Je to

na 95% bekhendu.

Čop je vhodný z mnoho důvodů. Může být použit na míče s nízkým i vysokým

odskokem nebo když hrát hraje

míč

za sebou.

Může

být

snadněji

provedený

v otevřeném postavení, což je běžná pozice při pohybu hráče v poli.(Scholl, 2002)

Obr.

č.

lOa- lOe Demonstrace průběhu backhandu čop (Lange, 2000)

Popis provedení backhandu čop:
ramena a tělo se otáčí ve směru míče (obr.
doporučuje

se 45

stupňové uzavřené

č.

lOa)

postavení, toto postavení by

mělo

zvýšit rozsah pohybu při nápřahu a při volbě umístění (obr. č. lOb)
před

odrazem míče by se měl rychlost pohyb při nápřahu zpomalit

nápřahje

v úrovni ramen, trup je nakloněn mírně dopředu (obr.

bod úderu je mírně před dolními končetinami hráče
35

č.

lOc)

pomoci

pohyb je vedený se shora dolů s následným protažením úderu (obr.
volná nehrající ruka
č.

(obr.

Obr.

č.

na

obruči

l Od)

kola pro udržení rovnováhy a stability

lOe)

ll Dráha rakety- čop

Přípravná

Váha

zůstává

č.

těla

fáze a
se

nápřah:

přesouvá

horní partie

dozadu a

těla

vzhůru,

rotuje, pohyb rakety
na konci

nápřahu

směřuje

je loket

vzad a

pokrčen

vzhůru.

a plocha

rakety je ve výši ramene.
Úderová fáze, zásah míče: plocha rakety je mírně otevřená před i při zásahu míče. Váha
těla

se přenáší dopředu dolů. Loket se napfuá a zápěstí je v momentu zásahu pevné.

Protažení úderu: je individuální, ale většinou pokračuje dolů a vpřed než pohyb rakety a
paže skončí ve výši ramen.

Topspin
Topspin je úder,
od základní

čáry

s velkou jistotou.

při

kterém míč získá záměrnou, silnou horní rotaci. Hraje se jako úder

i jako

útočný míč

Kromě

ze

středního

pole, protože

umožňuje

agresivní úder

toho se používá jako účinné prohazování. Existují dvě varianty

pro topspin bekhend. První je klasické východní držení pro bekhend a ta druhá je
takzvané "push" držení.

Při

topspinu se špatně udržuje rovnováha. (Scholl, 2002)

Obr. č. 12 Dráha rakety - topspin (Scholl, 2002)
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Obr.

č.

13a -

průběhu

13f Demonstrace

bekhendového topspinu s východním

bekhendovým drženim (Lange, 2000)

Použití tradičního východního bekhendového držení při topspinu
nízko vedený

nápřah

jež je

potřebný

k této variaci vyžaduje rovnováhu, aby se

mohl hráč naklonit dopředu a tak se vyhnout svým kolenům (obr.
uzavřené

postaveni v úhlu 45

stupňů

(obr.

č.

č.

13b)

13a)

bod zásahu dále před koleny, hlava skloněná a oči zaměřené na míč (obr.

č.

13d)

plné protažení úderu; volná nehrající ruka drží obruč kola pro lepší stabilitu (obr.
č.

13f)

Použití východního nebo polozápadního forhendového držení, "push" držení
oproti

tradičnimu způsobu,

který používá zadní stranu paže nebo ruku k vedeni

úderu, tato variace vyžaduje, aby byl míč udeřen vnitřni částí paže (obr.

č.

14a)

pohyb vedený shora může vytvořit velkou rotaci, ovšem díky tomu, že nápřah je
veden vysoko, úder může ztrácet na své síle
protože toto drženi
vozíčkáře

(obr.

doporučuje

se

č.

může

být provedeno z otevřeného postavení je vhodné pro

14b)

hráčům

s dobrou rovnováhou a sílou, ale mohou s ním

experimentovat všichni hráči
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Obr.

č.

14a - 14b Demonstrace bekhendu topspin s alternativním

způsoben

držení

rakety (Lange, 2000)

Používání bekhendu topspin je obtížné z těchto důvodů
změna

držení musí

většinou

nastat

během nápřahu

a to bez pomoci volné

nehrající ruky
hráčova

kolena a vozík můžou bránit pohybu rakety zdola nahoru

topspin vyžaduje velkou sílu v ramenech specielně z pozice v sedě, kde je hodně
míčů

hráno nad rameny

načasování

a nastavení k míči musí být také přesné, aby byl úder úspěšný

Obrat provedený přehmatu

obrat provedený přehmatem se běžně používá při bekhendu
-

je proveden

umístěním

volné ruky na

obruč

pohybuje k míči a připravuje se na úder (obr.

kola na hrající
č.

straně,

když se

15)

používá se, když chce hráč docílit vnitřnibo točení z uzavřené pozice

Obr.

č.

15 Demonstrace přehmatu při obratu (Lange, 2000)
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hráč

Bekhend s uvolněním nehrající volné ruky (další způsob hraní bekhendu)
i když se běžně

doporučuje,

stabilitu a rovnováhu,

aby

hráči

hráči často

nechali jednu ruku na vozíku pro dobrou

užívají bekhend s uvolněním volné nehrající

ruky
nehrající volní ruka se nedoty'ká obruče kola (obr.
většinou

Obr.

č.

č.

16a)

používaný hráči s lepší rovnováhou při čopu (obr.

č.

16b)

16a -16c Demonstrace bekhendu s uvolněním nehrající volné ruky (Lange,

2000)

Shrnutí bekhendu:
čop

bekhend je

nejpoužívanější

úder pro tenisty

takzvanému "push" držení; podílejí se na tom

vozíčkáře,
činitelé

z velké

části

díky

jako je síla tenisty,

obtížnost topspinu a bod úderu
topspin je

složitější

díky

problémům

s

překážejícími

koleny, se

změnou

držení

rakety, sílou v ramenech a s požadavky dobré rovnováhy
topspin bekhend, který je specifický pro

vozíčkáře,

který používá východní

forhendové držení je stále běžněji používaný v tenise vozíčkářů
obrat provedený přehmatem je technika užívaná k provedení vnitřního

točení

na

bekhend
bekhend s uvolněním nehrající volné ruky je možná pro
rovnováhou
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hráče

s lepší

lOPodání
Podání je v tenise jistě
průběh

nejdůležitější

úder. Pokud se podání vydaří,

může hráč

diktovat

hry. Pokud se nestane podání výhodou, ocitá se hráč v roli obránce.

Držení rakety pro podání se používá bekhendové nebo kontinuální držení.

Při

tomto

držení leží ruka na držadle mezi bekhendovou a forhendovou pozicí. Extrémní
forhendové držení je méně vhodné, protože znesnadňuje volný pohyb úderovou plochou
rakety k míči. Nadhoz
úspěšné

podání je

míče je jedním

právě

dobrý a

z nejdůležitějších částí podání.

přesný

nadhoz.

Míč

Předpokladem

pro

musí být ve správném okamžiku

v optimálním bodu zásahu. Správný nadhoz musí mít výšku od 20 - 50 cm, než je dosah
rakety

při

V těchto

vzpažení. Pro kvadruplegiky je nadhoz

případech

míče

je dovoleno zahájit hru tak, že

pro podání prakticky nemožné.

hráč

hodí

míč

na zem a po jeho

odrazu odehraje do soupeřova pole. (Scholl, 2002)
10.1 Vlastní pohyb rakety při podání
Pohyb paže je při podání poměrně jednoduchý, protože odpovídá přirozenému pohybu
při

hodu.

Rozlišujeme tři fáze úderu:
l.

nápřah

2. úderová fáze
3. protažení úderu
Nápřah:

ze základního postavení pro podání vedeme

obě

paže

současně

o kousek

dolů.

Zatímco jde jedna paže s míček do vzpažení, provedeme pohyb druhou paží s raketou
jako kyvadlem dozadu a hned navážeme pohybem nahoru.
polovinu

těla

asi ve výšce
Přitom

a

krátkodobě přeneseme

očí. Volně

Zároveň přetočíme

váhu vzad (do mírného záklonu).

dolů.

uvolníme

přenáší zpět dopředu.

vedeme raketu nahoru a váha se pomalu

se naklání osa ramen dozadu

Míč

horní

Asi ve výšce ramen

pokrčíme

jednu paži

v lokti, hlavu rakety spustíme za záda a vedeme ji nad rameno.
Úderová fáze: poté, co raketa dosáhne nejnižšího dobu smyčky hlava rakety směřuje
svisle k zemi,

zápěstí

je

polovina těla se otáčí ve
ohýbáme

předloktí

a

otevřené,

směru

zahájí se

napřimování těla

k bodu zásahu. Horní

úderu. Rychlost pohybu hlavy rakety se zvětšuje,

zápěstí směrem dovnitř

k tělu. V okamžiku zásahu

přitom

tvoří

horní

polovina těla, paže a raketa šikmo nakloněnou přímku. Úderová plocha rakety má
maximální rychlost a směřuje kolmo k zamýšlenému směru úderu.
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Protažení úderu: po zásahu
otočí

dále ve

dopředu dolů

Obr.

č.

směru

míčku

ohneme ruku v zápěstí

úderu. Paži s raketou vedeme ve

dopředu.

směru

Horní polovina se

úderu a potom

volně

a dále kolem boku.

17 Dráha rakety - podání (Scholl, 2002)

V této kapitole se dále nebudu podrobněji zmiňovat o úderové technice podání, protože
není mým nosným tématem

bakalářské

práce a tato problematika již byla

popsána.
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několikrát

ll Volej
Pokud odehrajeme míč ještě

předtím,

než se dotkne země, jedná se o volej. Díky voleji

je hra rychlejší. Volej se hraje

buď

forhendovým nebo bekhendovým úderem. Volej

není dominantním úderem pro

hráče

čtyr"hře

se

hráči

k volejům

přechodu

na vozíku. Díky pomalému

samozřejmě

při

dostanou. Držení rakety

na

síť.

Ve

forhendovém a

bekhendovém voleji používáme nejlépe kontinentální držení, které leží mezi
forhendovým a bekhendovým. Kontinentální držení se používá právě na voleje, protože
při něm

není nutné

měnit

držení pro voleje forhendem a bekhendem.

Umožňuje

maximální ohnutí zápěstí a udělit míči spodní rotaci. (Scholl, 2002)

Umístění při

odehrání voleje

vozíčkáři provádějí většinu volejů

Tenisté

většina volejů
čárou

se hraje blíže základní

podání a základní

postavení
značného

při

čárou

čáře

než mezi

voleji v těsné blízkosti

z blízkosti

čáry

podání. To znamená, že

než síti z důvodů kratší vzdálenosti mezi

čarou

podání a sítí. Pro tenisty

sítě (před čárou

podání)

vozíčkáře

rizikovější

je

z důvodu

odkrytí dvorce a omezené možnosti návratu na základní čáru. Možnost hraní

volejů před čarou

podání by se ovšem

neměla vylučovat. Hráč

však musí vzít v potaz

svojí pozici na kurtu, oblast pohyblivosti a úder, který protihráč zvolí. (Lange, 2002).

Forhendový volej
Při provádění

času

na

forhendového voleje by hráčova volná nehrající ruka měla být po

obruči

kola. Toto funguje jako stabilizátor a dovoluje

vozíku během přípravy a provedení voleje.
směrem kupředu může hráč

Obr.

č.

Při

hráči změnit

většinu

pozici

správném nasměrování a pohybu vozíku

zlepšit možnost dosažení a přesnost voleje. (Lange, 2002).

18 Popis forhendového voleje (Lange, 2002)
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Bekhendový volej
Při provádění

dozadu a

bekhendového voleje by

částečně

vozík

natočit. Ať

měl hráč

zvolí

hráč

směřují

Obr.

č.

hráči

vozíku

směrem

jakoukoliv variantu pohybu vozíku tak

by se měl posunout do lepší pozice s hrající rukou
postavení by měl

obruč

zatáhnout lehce

umožnit odehrát míč dále

dopředu.
dopředu

Tento způsob pohybování a

jelikož hrající ruka a rameno

k síti. (Lange, 2002).

19 Popis bekhendového voleje (Lange, 2002)

11.1 Vlastní pohyb rakety při voleji
Rozlišujeme tři fáze úderu:
1.

nápřah

2. úderová fáze
3. protažení úderu
Nápřah:

ze základnfho postavení vedeme úderovou plochu rakety dozadu nahoru nad

pravděpodobný

bod zásahu,

přičemž otáčíme

rameno, v kterém hráč nedrží raketu k síti.

horní polovinu

Zápěstí je otevřené,

těla

tak, že

při

voleji

točí

ale pevné.

Úderová fáze: pohyb rakety směřuje dopředu dolů proti míčku. Paži při pohybu k bodu
zásahu

postupně

napínáme,

zápěstí zůstává během

úderové fáze

zpevněné. Při

voleji

zůstává horní polovina těla v postavení bokem. Úder provádíme s mírně otevřenou

úderovou plochou, na míček tedy přeneseme spodní rotaci. Úderová plocha rakety je
v okamžiku zásahu výše než zápěstí.
Protažení úderu: protažení úderu je krátké. Následujeme raketou
protažení uvolněným pohybem dopředu nahoru.
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míč

a poté

zakončíme

12 Pohyb vozíku
Pohyb vozíku při tenisu je rozdělen do 3 kategorií:

12.1 Samotný pohyb vodku
Samotný pohyb vozíku bere v úvahu fyzické elementy, které jsou obsaženy v tlačení
vozíku a

tlačení

přímo ovlivněny

Při

samotném. Pamatujte si, že mnoho z těchto fyzických

elementů

budou

typem hráče a stupněm zranění. (Lange, 2002).

samotném pohybu vozíku bereme v úvahu:
stupeň poranění

funkce

míchy

svalů (většinou

ve spojitosti se stupněm zranění)

sfia a obecné použití
důležitou

svalů

(obecná sfia

speciálně

v ramenech bude hrát

roli v sfie tlačení vozíku)

zdatnost (obecná zdatnost a koordinace oko - ruka hrají
v jakémkoliv sportu,

speciálně

rychlost ruky (rychlý

zpětný

důležitou

roli

v tenise vozíčkářů)

pohyb do základní polohy je

klíčový

k získávání

rychlosti přičemž prodloužené tahy se používají k udržení rychlosti)
rozsah pohybu paží (ti

hráči, kteří

jsou schopni ohnout a

vzpřímit

trup bez

pomoci paží jsou schopni lépe využívat váhy trupu k tlačeru)

Základní svalové skupiny používané při tlačení vozíku:
pletenec ramenní (deltový sval)
svaly paže (trojhlavý a dvouhlavý sval)
zádové svaly
prsní svaly
břišní

svaly

Používání daných svalových skupin se odvíjí od stupně postižení hráče.

12.2 Technický pohyb vozíku
Pro správné odehrání míče potřebuje

hráč

techniku jízdy.
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zvládat nejen techniku úderu, ale také

Jízda vpřed obouruč

Vozík uvádíme do pohybu pomocí
v místě vrcholu velkých kol.

obručí.

Vozíčkář

Ruce

pohánějí obě obruče stejnoměrně

pohodlně opřen

sedí

držet v klidu, pohyby jsou jen nepatmé a plynulými tahy
současně

udržuje rytmickou frekvenci tempa a
obruče,

vypouští

flxují se paže v postavení

směru

tělo

ve vozíku,

oběma

jízdy

vypouštění obručí,

končetinami

horními

přímo.

se snaží

záběru

Po

kdy dochází k mírnému

natažení dopředu se sklonem k zemi. Po tomto krátkém pohybu se ruce dostávají
opět

ruce

volně

do výchozí polohy. Existuje i další technika nácviku, startovní poloha. Trup je

lehce nakloněn
se pohybuje
obručí

dopředu

vpřed

stupňů,

záběrová

síla k posedu

předních koleček

země.

od

energie vkládané do pohybu vozíku. Rytmus
měly tlačit stejnoměrně

plynulý, paže by
nejrychleji
vozík by

hráč

nedotýká se zádové opěrky a mírně

a vzad. Ruce se pokládají na nejvyšší bod

se vyrovnává

velkému zvedání

v rozmezí 60 až 70

na

těžiště,

obručí. Při záběru

tak aby nedocházelo k ph1iš

Tímto se zabrání
záběru

do

by

měl

poháněcí obruče.

zbytečným

být

při

ztrátám

všech fázích

Po každém

záběru

se co

vrací do výchozí polohy. Je dobré dbát na to, aby jízda nebyla klikatá,

neměl zatáčet

nestejnosměrnými záběry
nepřímější směr

kvůli

do stran,
do

obručí

v závislosti na

čase

rychlosti jízdy. Klikatá jízda je

na obou stranách kol. Je nutné se
pohybu

hráče

způsobena

naučit

jezdit co

k míči. K zvládnutí jízdy se

začne

trénovat s raketou v jedné ruce. (Čichoň, 1999).

Jízda vpřed jednoruč

Vozík je

uváděn

do pohybu pomocí jedné ruky

vyžaduje

určitou

fyzickou zdatnost trupu a horních

techniky jízdy jednou
který se

(horní

končetinou).

torzně vytáčí, takzvaně přenáší řídící

směru, mírně
téměř

obručí

přenesením

obruče

obruče mírně

Podstata této jízdy

síly. Trup se vždy

přímé

obruče

a

dolů,

pro zvládnutí

spočívá

vytáčí

v trupu,

do stejného

Tělo je přitom

drženo

vpřed jednoruč

jízdy s raketou nenf snadné. Každý

obruč,

plynulým

až do protažení ruky. Po protažení

pouští, ale pro lepší stabilitu a udržení

techniky jízdy

jízdy již

nebo dozadu. Pletenec ramenní začíná

dotýká. Ruka se pak rychle vrací

záběru. Zručnost

pohybu

dopředu

způsob

končetin hráče,

síly do ruky . Ruka jde do zapažení, uchopuje

táhlým pohybem zezadu k vrcholu
ruky se ruka

Tento

šikmo vpřed, na stranu kola v které drží ruka obruč.

v klidu, pohybuje se jen nepatrně

pohyb,

přes obruč.

zpět

směru přímo dopředu

do výchozí polohy na

je pro tenis velmi
hráč

se

začátek

důležitá. Učení

si musí vyzkoušet

řadu

technik

držení rakety a vybrat ten nejpřijatelnější úchop pro správnou manipulaci vozíku při hře
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a

samozřejmě

rozjíždění

pro hru samotnou.Správná koordinace oko - ruka je nezbytná pro

vozíku,

přesné načasování

pohybu do úderu, kdy hrající paže nemůže ovládat

vozík, ale musí správně uchopit raketu na zvolený úder. (Čichoň, 1999).

Start

Nácvik

startů

rozhoduje o herní
hráč

sedí

činnosti

je z hlediska sportovní (tenisové)

opřen

úspěšnosti.

základním prvkem, který

Rozlišuje se pomalý a rychlý start.
obruče

ve vozíku, rukama uchopí

Při

pomalém startu

na vrcholu a paže se snaží zabrat

takovou silou, která uvede vozík do plynulého pohybu. Po uvedení vozíku do pohybu je
nutné udržet
dopředu,

přiměřenou

ruce jsou

frekvenci

připraveny

snaží rychle a krátce zabírat do

záběrů. Při

na vrcholu
obručí

a

obruče

stejně

byl zachován plynulost pohybu vozíku. Trup

předklonit

rychlý startu je nutné
nebo

mírně

trup

za vrcholem. Ruce se

rychle se vracet do výchozí polohy, aby
zůstává

po celou dobu pohybu vozíku

v předklonu. (Čichoň, 1999).

Uchopení obruče

Správný posed na vozíku má velký vliv pro kvalitní uchopení
hnací síly z horních
hráč

končetin

na velká kola. Jeden ze

obručí

způsobu

kol s přenesením

uchopení

obruče

je, že

položí ruku s lehce otevřenou pěstí na obruč a současně má natažený palec, který je

podél

obruče

plochou

mezi kolem a

obruče,

z možných

obručí. Boční

zavřené

ostatní prsty jsou

způsobů

úchopu

velkého kola tak, aby palec

obruče,

strana

je že

se dotýká co

v pěst a nedotýkají se

hráč

směřoval dopředu

ukazováčku

a

ucJ:lopí rukou
obruč

obruč

se dotýkala

největší

obruče.

Další

v místě vrcholu

vnitřní

strany palce,

hr'bet palce se pak dotýká vzhůru a ven od kola Prsty se neobtáčí okolo celého obvodu
obruče, neboť

hrozí nebezpečí úrazu, jejich dotyk je pouze bříšky.

v ruce používá

hráč

k uchopení

obruče konečky prstů

musí mít takovou velikost, aby byl

současně hráč

Při

pohybu s raketou

a držadlo rakety. Držadlo rakety

schopen držet i

obruč

kola. Odkládat

raketu po každém úderu na klín nebo mezi kolena je pro hráče těžké. Každý hráč by měl
nestále trénovat držení rakety v ruce,

při

volném

ježdění, při změně

stran nebo

při

sbírání míčů. (Čichoň, 1999).

Jízda zpět

Tenis

vozíčkářů

nepreferuje jízdu vzad, protože není časově výhodná Místo jízdy vzad

zařazují hráči do svých pohybových schopností zatáčení a otáčení. (Čichoň, 1999).
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Zatáčení a otáčení
Při zatáčení

vozíku z místa

stačí

uchopit

obruč

v daném

směru

a táhnout

zepředu přes

nejvyšší vrchol dozadu a druhé kolo jen přidržovat. Tím se docílí otáčení vozíku kolem
kola, které je

přidržováno.

Touto metodou se dá také

jízdě hráč přibrzdí, popřípadě

otočení opět obruč
důvodů

poháněnou obruč

zastaví

Přidržování

nebo pro opsání rádiusu při

Při otočení

kola v daném

vozíku

směru

při

a po

nebo zastavení kola se provádí buď z časových

zatáčení.

vozíku je základní podmínkou vyklonění trupu co nejvíce přes zadní opěrku,

aby se hmotnost
otáčení důležité
třeba

uvolní.

otáčet. Při zatáčení

těla

zda

zatáhnout za

hráč

obruč zepředu přes

směru

těžiště. Stejně

kolem

stojí nebo je v pohybu. V

zabírat druhým kolem zezadu
kolo, do jehož

rovnoměrně

rozložila

přes

vrchol

vrchol

má být vozík

případě,

obruče

jako u

že vozík stojí na

se

přidržuje

je u

místě,

dozadu a pro urychlené

obruče směrem dopředu.

otočen, obruč

zatáčení

je

otočení

Za jízdy se brzdí

tak dlouho, dokud není

vozík nasměrován do požadovaného směru. Druhým kolem se manipulovat nemusí.
Zatáčení

je

právě

Děje

nebo

otáčení

se

může provádět

pro tenis, kdy je

se tak,

přehmátnutím

potřeba

také do

kříže.

Tento

způsob zatáčení

v jedné ruce držet raketu a

a

otáčení

současně pohánět

volné ruky přes trup a následnému uchopení

obruče

vozík.

kola na

straně zatočení. (Čichoň, 1999)

Technický pohyb vozíku se dá také rozdělit na vnější a

1. vnější točení:

otočka nasměrovaná

z kurtu,

často

po provedení úderu nebo při útoku se hráč

vnitřní točení:

se je nazývání negativní otočkou

otočí směrem z

mohlo by být považováno spíše za obrané

točení

kurtu

vzhledem k jeho hlubšímu

umístění
obecně

se provádí na bekhendové

straně,

jelikož nehrající volná ruka je

postavená směrem vnějšímu kolu a tak způsobuje otočku tomto

Obr.

č.

20a- 20b

Vnější otočka

(Lange, 2000)
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směru

Obr.

č.21 Vnější otočka

na forhend (Lange, 2000)

r"l· . . -

I

- -- ·--·-1

I

I

L . ~----"-~-_I__.__. _

Situace ve kterých se používá vnější otočka

Návrat
většinou

straně,

se používá na bekendové

protože

hráčova

volná nehrající ruka

je na vnějším kole
při zpožděném přiblížení

k núči a

při

neschopnosti

vytvořit

rotaci úderu

(pohybová síla v opačném směru)
hráč

je donucen se stáhnout do obrané pozice, daleko za základní čáru

používá se také k plynulému návratu dozadu
Útok
pro údery hrané do hloubky kurtu a pro využití druhého odrazu núče (obr. č. 21)
núče

Obr.

hrané za hráče a pro využití druhého odrazu núče (obr.

č.22 Vnější otočka

s ukázkou dvojího dopadu (Lange, 2000)
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•
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'

č.

20a, 20b)

2.

vnitřní točení: otočka nasměrovaná

středu

do

nebo ke kurtu,

často

je nazývána

pozitivní otočkou
po odehrání úderu, hráč točí vozík směrem do kurtu (obr.
je považováno spíše za

útočný přístup

k

míči

č.

vzhledem k

24)

nasměrování dopředu

do kurtu
tato

otočka

bývá preferovaná

při

forhendu díky

vnitřnímu

postavení nehrající

volné ruky a otevřenému postavení při forehandu

Obr.

č.

23a - 23c Popis

vnitřmno točení

provedené z otevřeného postavení (Lange,

2000)

Obr.

č.24 Vnitřní točení

(Lange, 2000)

C" J

•

I )

Situace ve kterých se používá vnější otočka
Návrat
po forhendu a dalších úderech prováděné z otevřeného postavení
při potřebě

rychlejšího návratu do kurtu (to znamená, když

Útok
při

odehrání slabých a krátkých míčů

49

soupeř útočí)

Obrácený pohyb
Obrácený pohyb se týká návratu od středu kurtu k základní čáře.
jelikož je vnitřní rameno

směrem

soupeři,

k

není možné otočení hlavy a zad, toto

je důležité pro hráče s horší rovnováhou (obr.
při otáčení

je hrací ruka

pro lepší stabilitu (obr.

umístěna směrem

č.

25c),

hráč

č.

25a)

do kurtu a

přidržuje

se

obruče

kola

je v takové pozic, která mu dovolí využít

prodloužený dosah na bekhendové straně k

Obr.

č.

míči

(obr.

č.

25d)

25a - 25d Popis obráceného pohybu (Lange, 2000)

12.3 Taktický pohyb vozíku
Aspekty spojené s taktickým pohybem jsou podobné jak u

tenistů

na vozíku tak u

chodících hráčů; význam postavení pokrývání dvorce a nepřetržitý pohyb jsou společné
rysy taktického pohybu.

Základní postavení pro tenistu vozíčkáře
Základní postavení pro tenistu vozíčkáře je hluboko za základní čarou, toto postavení je
výhodné a takticky správné. Z této pozice je možné využít pravidla dvou
které hráči dávají dostatek času reagovat na
je velmi

důležité

sledovat

první krok v pohybu k
Mnoho

míč,

míči.

tenistů vozíčkářů

soupeřův

který opouští

dopadů míče,
dopředu.

úder pohybem do stran i

soupeřovu

raketu, protože

Zkušení hráči dovedou odhadnout kam

má problém neustále sledovat hru

v těchto okamžicích ztrácí cenné okamžiky. Pro tenistu

hráč

tím

soupeř míč

učiní

zahraje.

například při otáčení,

vozíčkáře

je

výhodnější

se

neustále pohybovat s vozíkem a sledovat hru, tak nebudou mít problém s dojížděním a
odehráním míče

soupeře.

Další taktika pro

tenista v neustálém pohybu ve smyslu
Dojde-li k zastavení vozíku a
vyvinout mnohem

větší

úspěšné

ježdění

opětovnému

a správné odehrání

tak zvaným

osmiček

je, když je

na základní

čáře.

rozjetí, dochází k časové ztrátě a je zapotřebí

startovací síly. Všechny tyto faktory mají

správný pohyb, vystartování k míči,

míče

včasnému

základního postavení.
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značný

vliv na

dojetí a následnému vrácení do

Souhrn pohybu vozíku:
pohyblivost v tenisu

vozíčkářů

se skládá z fyzických, technických a taktických

prvků
setrvačný

díky

a stálý pohyb jsou klíčem k zachování efektivm'ho tlačení vozíku

vnitřním

a

vnějším otáčkám,

které využívají

setrvačnosti

se

rychleji do základního postavení, i přestože dráha pohybu je delší

51

hráč

dostane

13 Návrh pro sestavení tréninku
13.1 Krátkodobý tenisový plán - návrh obecné tréninkové jednoty

Tréninková jednotka je základním organizačním celkem tréninkového procesu. základní
je proto, že existují ještě další formy tréninku,
na

základě

uskutečňují

úkolů,

individuálních
v konkrétní

podobě

například doplňková cvičení prováděná

regenerace a besedy. V tréninkových jednotkách se

dlouhodobé tréninkové

záměry.

třeba

Proto je

dbát na

návaznost obsahu jednotek. Tréninková jednotka musí vždy ovlivnit sportovce
komplexně,

ovlivní

že tréninkové zatížení se projeví i v rozvoji psychických schopností a

výchovně

trenér z hlavních

i osobnost sportovce.

úkolů,

Při

plánování tréninkové jednotky vychází

které rozpracovává tak, aby

komplexně působily

na sportovce.

Strukturu optimálm1m zatížení se stanoví tak, aby se v ní odrážely všechny požadavky
tréninku,

například

nácvik techniky a taktiky, rozvoj pohybových nebo psychických

schopností, rozvoj nebo udržení celkové

kondiční připravenosti.

tréninková jednotka má na sportovce kladný, pozitivní
jednotka dělí na tři části:
Přípravná část

připravit

přípravnou,

účinek.V zásadě

se tréninková

hlavní a závěrečnou. (Choutka, Dovalil, 1999).

příznivé předpoklady

má zajistit

Promyšlená a cílená

pro

průběh

celé tréninkové jednotky,
plnění

organismus i psychiku sportovce na tréninkové zatížení a

úkolu

jednotky. Sportovec musí být seznámen s úkolem, musí pochopit jeho podstatu, proces
zatížení a jeho nároky a musí být schopen koncentrace. Úkoly přípravné části jsou
značně různorodé
přípravné části

a plní se v měnících se

vnějších

podmínkách. Obsah a struktura

záměru

tréninkové jednotky. (Choutka,

musí vycházet z celkového

Dovalil, 1999).
lllavní část je zaměřena na rozvoj sportovní výkonnosti nebo udržení dosaženého stavu
po delší době. Úkoly této části jsou značně různorodé, protože jsou závislé na různých
faktorech. Variabilita této

části

tréninkové jednotky je

značná

a pro motivaci a zaujetí

sportovce potřebná. (Choutka, Dovalil, 1999).
Závěrečná

část

zajišťuje

plynulý

přechod

od vysokého tréninkového zatížení

k postupnému uklidňování a návrat všech funkcí k normálnímu stavu. V této fázi
zotavná fáze tréninku. Její správné organizování
procesů. Obsah závěrečné části

přispívá

k urychlení

začíná

regeneračních

je přirozeně závislý na charakteru zatížení v hlavní části

jednotky a musí být vždy stanoven v souladu s ním. (Choutka, Dovalil, 1999)
Struktura a obsah tréninkové jednotky
mění

nemůže

být stereotypní a proto se

s ohledem na dané cíle. (Choutka, Dovalil, 1999).
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pochopitelně

Návrh obecné tréninkové jednoty:
Obecná tréninková jednotka je dlouhá
přesunem

přibližně

začínat

60 - 90 minut,

tenisty z normálního vozíku na vozík speciální (tenisový) a

na trénink (sport). Každá tréninková jednotka by
hráč před

si trenér a

měla

být

zaměřená

by

přípravou

měla

tenisty

na určitý cfi, která

tréninkem stanoví a budou se snažit cfie dosáhnout. (Choutka,

Dovalil, 1999).
Tréninková jednotka je rozdělena do několika fází:
Přípravná část:

•

rozcvičení,

protažení na vozíku

protažení horních končetin (ramenní kloub, loketní kloub,

zápěstí,

prsty)

protažení krční páteře
protažení svalů trupu
správný posed a upevnění na vozík
•

rozježdění

po dvorci

pomalé rozježdění po celém dvorci s raketou i bez rakety
frekvenční jízdy

•

rozehrání
rozehrání na "malém" dvorci

(hráč

i trenér stojí na servis

čáře)

-

hráč

si

rozehrává forhend a bekend s úmyslem správného rozcvičení úderů
hráče

variace : pro namotivování
dvorci

zařadit

ohraničené

hru na body,

je dobré na konci rozehrání na "malém"

například

do deseti

bodů

na polovinu dvorce

singlovou a servis čarou

rozehrání od základní

čáry,

rozehrání všech základních

úderů, postupně

se

dostávat do pohybu
lllavní část:
•

nácvik a zdokonalení jednotlivých úderů či herních variací
trenér rozehrává z koše a

hráč

se snaží drilovat jednotlivé údery

například

forehand, backhand
při těchto

drilovacích

cvičení

technika jízdy a postavení
úderů (umístění míče

všechna

cvičení

úderu) a

klademe

při

odehrání

míče

na techniku

úderů,

a v neposlední

následuje

řadě přesnost

do dvorce)

by se nejprve

následně

důraz

přidat

měla

zkusit bez

větších

herní variace v pohybu
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pohybu (technika

(různá

cvičení

na

zdokonalení úderů)
následuje trénink volejů a

smečů

dril podání, trénink prvního a druhého podání,

přesnosti umístění míče

do

dvorce
Závěrečná část:

•

závěr

tréninku

závěr

jednotky by mohl být

věnován například

hraní

bodů

od základní

čáry

v různých podobách
cílem tohoto

cvičení

je

zúročit

natrénované údery, které se

tréninkové jednotky naučil
zhodnocení tréninkové jednotky zda byly dané cíle splněny
závěrečné

protažených svalových skupin viz.
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přípravná část

hráč

v

průběhu

13.2 Ukázka tréninkových jednotek pro děti a začínající tenisty

Téma: Ovládání míče a rakety
Cíl jednotky: Seznámení
přehledu

ruka" a získání

žáků

s jejich

náčiním, cvičení

o pohybových schopnostech

na rozvoj koordinace "oko-

hráčů,

který je nutný pro jejich

rozvoj.
Rozcvička: Dvě
míč doprostřed
míč uprostřed

družstva se rozdělí proti

mezi

dvě

družstva a

sobě.

členové

Každý

hráč

má

svůj míč.

Trenér umístí

družstev se postupně kutálením míčů snaží

trefit.

Cvičení: Žáci odráží míč raketou směrem nahoru, s hr'betem ruky nahoře, s hřbetem

ruky dole, jedno odrážení, jedno odrážení po dopadu
raketou

směrem

nahoru, opakované odrážení

míče

míče

raketou po dopadech

odrážení míče raketou za jízdy, odrážení míče raketou se
- jednou nahoře, jednou dole,

střídavé

na zem, opakované odrážení

střídáním

míče

na zem,

polohy hr'betu ruky

odrážení míče raketou -jednou bez dopadu míče

na zem a jednou s jeho dopadem. (Ten, kdo vydrží bez přerušení odrážet míč nejdéle, se
stává králem.)
Variace:
místě,

Individuálně:

opakované odrážení

míče

o zem,

buď

rukou nebo raketou, na

za jízdy, s chycením po odrazu od země, driblování s míčem.

Obr. č. 26 Ovládání míče a rakety (Zlesák, 1998)
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Téma: Ovládání míče a rakety ve dvojicích (spolupráce s partnerem)
Cíl jednotky: Seznámení

hráčů

s jejich

náčiním,

rozvoj koordinace "oko - ruka" a

získání přehledu o pohybových schopnostech hráčů, který je nutný pro jejich rozvoj.
Rozcvička: Hráči

předem určení hráči
místě,

začfuá,

se rozmístí po dvorci nebo po vymezené ploše. Když hra
se snaží pochytat ostatní a každý, koho se dotknou

zůstává

stát na

dokud ho jiný z pronásledovaných dotekem ruky neosvobodí.

Cvičení: Přihrávání míče: hráči
přihrát míč postupně

družstvu

jsou

rozděleni

do dvou družstev. Cílem je raketou

všem spoluhráčům a poté odehrát míč

soupeře. Míč

přes síť

na druhou stranu ke

lze odehrát po dopadu na zem. Družstva mezi sebou

soutěží

a

počítají body.

Variace: Ve dvojicích: opakované odrážení
místě,

Obr.

o zem,

buď

rukou nebo raketou, na

za jízdy, s chycením po odrazu od země.

č.

27 Ovládání míče a rakety ve dvojicích (spolupráce s partnerem) (Zlesák, 1998)

~

Téma: Rozehrání,

příjem

výměn přes překážku

Uvědomění
nejsnadněji

a odehrání

míče,

důležitosti

pohyb a spolupráce s partnerem: hraní

spolupráce a ohledu na partnera

si významu tvaru dráhy letu

míče

při

- oblouková dráha letu

hraní

výměn.

míče umožňuje

odehrát míč zpět.

Rozcvička: Hráči
číslo

~

s dopadem míče na zem

Cíl jednotky: Pochopení

jedno

míče

a

hráč

se rozmístí do tvaru kruhu. Trenér jim
s tímto

číslem

vyvolá další číslo a hráč s tímto

přidělí čísla.

vyjíždí a jede okolo kruhu

číslem

(vnějškem), vzápětí

se snaží prvně vyvolaného
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Trenér vyvolá

hráče

trenér

dohonit. Trenér

vyvolává různá čísla.
Cvičení: Hráči

Směr jízdy je určen dopředu.

ve dvojicích hrají určitou dobu výměny přes

síť

s dopadem míče na zem.

Dvojice s největším počtem úspěšných úderů v jedné výměně vítězí.
Variace: Odehrávání míčů po dopadu na zem s cílem dosáhnout nějakého
míče

na raketu před jeho odehráním zpět na druhou stranu dvorce.

Obr.

č.

28 Rozehrání,

výměn přes překážku

příjem

a odehrání

míče,

terče,

chytání

pohyb a spolupráce s partnerem: hraní

s dopadem míče na zem (Zlesák, 1998)

~

IU1/

Téma: Hraní výměn a spolupráce s partnerem: ovládání směru míče
Cíl jednotky:

Naučit hráče

ovládat

směr

letu

míče při výměnách

se

spoluhráčem

(soupeřem).

Rozcvička: Hráči

se

různými způsoby

a

různou

rychlostí pohybují na omezeném

prostoru a snaží se navzájem se vyhýbat.
Cvičení: Hráči

druhý

hrají výměny od základní čáry ve dvojicích. Jeden z nich hraje po

křížem. Hráči

lajně

a

se tak musí pohybovat z jedné strany dvorce na druhou, aby byli
míčů

bez

Oba hráči hrají od základní čáry, jeden od základní čáry a druhý od sítě, oba jsou u

sítě,

schopni odehrát následující

míč.

Dvojice, která zahraje

úspěšně

delší sérii

chyby, vítězí.

jeden hraje po

lajně,

druhý

křížem

a

obráceně, změny směru uprostřed výměny

podobně.
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a

Obr.

č.

29 Hraní výměn a spolupráce s partnerem: ovládání směru míče (Zlesák, 1998)

Téma: Podání a příjem podání
Cíl jednotky: Zdokonalení obou úderů, kterými začíná každá výměna.
Rozcvička: Hráči

jsou ve dvojicích a jsou k

sobě

zády. Kolem dokola si navzájem

podávají raketu a postupně se od sebe vzdalují.
Cvičení: Hráči

jsou ve dvojicích. První z dvojice podává do vymezené

druhý podání přijímá a

rovněž

podávajícího. Když se dvojici

se snaží zahrát
podaří

míč

do vymezené

zahrát jak podání, tak

prostoru, získává bod. Dvojice s nejvyšším

Obr.

č.

Střídání umístění

a razance podání a příjmu podání.

30 Podání a příjem podání (Zlesák, 1998)
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příjem

dvorce,

dvorce na

straně

do vymezeného

počtem bodů vítězí. Hráči

podávajícího a přijímajícího.
Variace:

části

části

si

mění

role

14 Diskuze
K výběru tématu této
při

nabytých

bakalářské

práce mě inspirovalo možné spojení a využití znalostí

mé práci s handicapovanými sportovci a dlouholetá aktivní

činnost

v oblasti hraní tenisu.
Díky

fakultě tělovýchovy

zaujal.

Při

a sportu jsem se dostala k tenisu na vozíku, který

mě

velmi

sledování hry jsem zjistila, že tenis na vozíku je velmi podobných tenisu

chodících a začala jsem přemýšlet o tom jak bych mohla svými zkušenostmi k tenisu na
vozíku přispět.
Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat veškeré obecné informace týkající se tenisu
vozíčkářů
části

a popsat a rozebrat úderovou techniku forehandu a backhandu. V teoretické

jsem se snažila prostudovat dostupné zdroje vztahující se k problematice tenisu

vozíčkářů

jako celku. Kapitoly historie tenisu

vozíčkářů

napovídají, že tento sport se pohybuje velmi rychle
tak i v herních dovednostech

hráčů.

míče.

kupředu,

Kapitola o vybavení

Speciální sportovní (tenisový) vozík je nech1nou
raketa a

a tenisové asociace a turnaje

Všechny tyto tenisové

součásti

jak po stránce popularity

tenistů

je

neméně důležitá.

součástí hráče stejně

jako tenisová

prochází neustálým technologickým

vývojem, výrobci se snaží obohatit trh novými výrobky a tím se tento sport rychle
rozvíjí. Pravidla tenisu
první pohled jsou

vozíčkářů

rozdělení

právě rozdělení

potřebný

nástroj na pochopení tohoto sportu. Na

do zdravotních kategorií

která jsou daná a v určitém
protože

je

směru

společně

s pravidly tenisu témata,

se o nich nedá diskutovat. Realita je ovšem jiná,

do zdravotních kategorií je v tenisové

společnosti vozíčkářů

velmi diskutované téma.
Nyní jsou zdravotní kategorie
skupiny

kvadruplegiků

se

pohyb je

značně

končetin,

ale také každý

rozděleny

řadí hráči

paraplegiků

a

kvadruplegiků.

s postižením dolních i horních

limitován. Do skupiny
hráč,

na skupinu

paraplegiků patří hráči

končetin,

Do

jejichž

s postižením dolních

který se rozhodne z jakéhokoliv

důvodu

usednou na

vozík. (Čichoň, 1999).
Praktická

část

práce obsahuje informace o úderové technice forhendu a bekendu, jež

jsem se snažila popsat a rozebrat. Tenis jako celek není tvořen nejen správným úderem,
ale bezpochyby sem

patří

i správný pohyb na vozíku po dvorci a
Kromě

tenisové rakety a nastavení sportovního vozíku.
vozíku po dvorci jsem do praktické
ukázky herních

cvičení.

Tato

část

části

práce

práce pro
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mě

i

výběr

úderové techniky a pohybu na

zařadila

byla

samozřejmě

i návrh na herní jednotku a

obtížnější

i

přesto,

že se tenisu

věnuji.

Setkala jsem se s problémy

rozbrání tenisových

úderů vozíčkářů

při shánění materiálů

týkajících se popsání a

v českém jazyce, proto jsem z velké

části čerpala

z anglicky psaných publikací a to nejvíce z LANGE, E. Wheelchair Tenis Coaches
Manual. London, 2000.
Anglicky psané publikace obsahovaly slangové výrazy, které mi práce
znepříjemňovaly. Právě

z tohoto

důvodu

se domnívám, že se mi

nepodařilo

značně

popsat a

rozebrat úderovou techniku forehandu a backhandu zcela dopodrobna. Doufám však, že
díky budoucí spolupráci s tenisty na vozíku se mi podaří tyto techniky lépe rozvinout a
následně

popsat.
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15 Závěr
Tenis je velice

přínosným

sportem pro všechny

poznat aspekty individuálního sportu a

věkové

současně

být

Umožňuje

skupiny.
členem

jedinci

týmu. Tato hra se

v posledních letech stala velmi oblíbenou a vyhledávanou pohybovou aktivitou pro
handicapované sportovce. Díky svému

společenskému

rázu a dobré dostupnosti se

k tomuto sportu i přes mírnou fyzickou náročnost hlásí stále více lidí.
Po nastudování veškerých informací o tenisu
obecné informace a v praktické

vozíčkářů

části bakalářské

techniky forhendu a bekhendu, s následným

jsem v teoretické

práce jsem se

vytvořením

části

zaměřila

popsala

na úderové

návrhu herních jednotek pro

nácvik a zdokonalení těchto úderů a ukázkou některých herních cvičení.
Ráda bych se

věnovala

tomuto tématu v mé magisterské práci.

Chtěla

bych podrobněji

rozebrat úderové techniky, taktiku hry a podHet se na aktivním tréninkovém programu
tenistů

na vozíku s jejím následným rozborem.

Každý sport, tenis nevyjímaje, by
pohybu, odreagování od

měl hráčům

běžných

s tělesným postižením

starostí, motivaci k dalším

přinášet

radost z

činnostem

(mimo-

sportovní činnosti nevyjímaje) a napomáhat jejich lepšímu začlenění do

společnosti.

Domnívám se, že každý handicapovaný, který se rozhodne hrát v České republice tenis
na vozíku, má možnost věnovat se mu v plném rozsahu,
jsou u nás na dobré úrovni.
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neboť

podnúnky pro tento sport
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