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"' 1 UVOD 

Podání a příjem podání hrají v současném moderním tenise nenahraditelnou roli a z pěti 

herních situací, kam řadíme podání, příjem, hru od základní čáry, prohoz a přechod k síti, jsou 

nejčastěji používané. Podáním vždy začíná rozehra a příjmem, druhým úderem rozehr):'( 
, 

eventuelně pokračuje. Oba dva údery tvoří průměrně 40% všech úderů ve dvouhře 

(Schonborn, 2006). Tady dobře vidíme, jakou mají v tenise důležitost. Tenis je sport, který, 

jako mnoho ostatních sportů, prochází vývojem. Vývoj bílého sportu ovlivňují takové faktory, 

jako je například i používání nových materiálů. Nové technologie výroby rámů raket zrychlují 

hru, hlavně pak podání. Tenisté jsou vyšší, svalnatější, fyzicky výborně připraveni. Z tohoto 
. / 

důvodu se hra ~/celkově zrychluje a nabírá na agresivitě. Soupeři jsou blíže k sobě a již 

nečekají jen na chybu, popřípadě slabší soupeřův úder, ale zkouší, co nejrychleji udělat přímý 

bod nebo přinutit soupeře k chybě. Na základě těchto změn se pevně etablovali do tenisu 

například nové údery, jakými jsou lifrované voleje1
• 

Světový tenis je divácky atraktivní. Turnajová klání sledují tisíce diváků v hledišti a 

miliony před televizními obrazovkami. Pro mladé tenisty jsou přední světoví hráči velkými 

vzory. Tenis se začíná prosazovat i v takových destinacích, kde před nedávnem byl pouze 

v ústraní. Turnaje se přesouvají stále více na ekonomicky sílící asijský kontinent. Jejich počet 

stále vzrůstá a rozšiřuje se i konkurence předních světových hráčů. Současná kvalita 

vrcholných výkonů v tenise vyžaduje dokonalé zajištění komplexu podmínek, na kterých je 

dokonalá a úspěšná příprava přímo i nepřímo závislá. 

V současné době se turnajový kalendář skládá z turnajů, které se nehrají pouze na 

jednom povrchu, ale různorodost povrchů je pestrá. Z tohoto důvodu výkony nejsou 

ovlivňovány pouze hráčem samotným a soupeřem, ale také prostředím. Tam řadíme 

povětrnostní podmínky, vliv diváků, rozhodčích, ale hlavně vlivy povrchu dvorců. Tenisový 

povrch hraje již významnou roli v raném věku začínajícího tenisty. Rychlost povrchu a s tím 

spojené odskoky míče mají velký význam pro celkové formování herního stylu hráče. Výběr 

povrchu hraje také jednu z důležitých rolí při utkáních v týmových soutěžích. Z historie Davis 

Cupu jsou známy případy, kdy povolená volba povrchu pro domácí tým vedla k opravdu 

nečekaným výsledkům. Dodatečná úprava povrchů vedla někdy až skoro k neregulérním 

podmínkám pro hostující hráče, zatímco domácí tým byl na povrch řádně připraven. 

1 voleje s horní rotací 
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U světových hráčů se stále zvyšuje jejich fyzická připravenost a herní vyrovnanost. 

S tím souvisí zvyšující se role taktiky při stále se měnících se podmínkách v průběhu roku na 

turnajích na různých površích. Je tedy obrovská zodpovědnost, připravit hráče v dnešní době 

po taktické stránce. Právě třeba jen to může být posledním závažím na misce vah, které se 

nakloní na vítěznou stranu. 

Tohle vše mě vedlo k tomu, že se v této diplomové práci zabývám vlivem tenisových 

povrchů na tenisovou taktiku dvou nejčastěji opakujících se úderů v tenise- podání a příjmu. 

Právě touto prací chci vnést světlo do této málo popisované problematiky a pomoci tak při 

efektivnější práci trenérům a následně pak i hráčům. 
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I V I 

2 TEORETICKA CAST 

2.1 Historie taktiky 

Základy dnešnímu tenisu daly hry, které se hrály ve starověkém Řecku a Římě pod 

názvem schairistike respektive trigon. V Itálii v 1l.století se rozšiřuje hra zvaná ginoco del 

pallone J(:ve Španělskujuego de pelata a ve Francii ve 14.stoletíjeu de paume. V začátcích se -... 
odpalovalo holou rukou, pak rukavicí, poté se začaly vyvíjet pálky a v zápětí i rakety. U 

španělského předchůdce tenisu se hrálo dokonce o stěnu. Taktika, taktické rozhodování bylo a 

je určováno pravidly. Ve Francii v 15.století je předchůdce tenisu poprvé přesunut do 

míčoven se sítí uprostřed a počítání je dnešnímu velmi podobné. Rozvoj taktiky byl ale 

poněkud bržděn, protože kratší nebo prudký míč byl tehdy považován za trestuhodnou 

neslušnost, a proto vždy, když došlo k tomuto nemilému nedopatření, následovala série 

vybraných omluv (Chvátal, Kreuz, 1993). Také vznik druhého podání je královského původu, 

protože jeden z francouzských panovníků se prý samovolně rozhodl podávat ještě jednou, 

když se mu první podání nezdařilo. Poté, co Angličané převzali hru od Francouzů, přivedli ji 

také z míčoven s kamennými či dřevěnými podlahami ven pod širé nebe na své nesčetné 

trávníky. 

Doslova mezníkem ve vývoji tenisu se stal rok 1874, kdy britský major Walter Elopton 

Wingfield přihlásil na londýnském patentovém úřadě pravidla hry, nazvané sféristika. V roce 

1875 byla hra vyzkoušena s pozměněnými pravidly a pojmenována lawn-tennis (Rokosová, 

1996). Dvorec byl už pravoúhlého tvaru, pole pro podání byla na obou stranách, podávající 

musel stát za základní čarou a podávat úhlopříčně. Což dávalo impuls pro hráče k rozvoji 

taktiky podání a příjmu. V roce 1883 se ještě připojilo pravidlo o opakovaném podání, jestliže 

se míč dotkl sítě a dopadl přitom do správného pole. V prvních letech byl tenis zdlouhavá hra 

od základní čáry, při které se podávalo spodem. A však již od zahájení wimbledonských 

turnajů obohacovali tenisté hru o nové technické prvky, což se odráželo v širším výběru 

taktických možností v zápase. Hned při prvním ročníku Wimbledonu v roce 1877 jeho vítěz 

S.W. Gore užíval volejů. Volej a podání značně zdokonalily Angličané v W. a E. 

Renshawovi. Podání se silnou rotací začali používat Američané H.Ward a F. Davis, zakladatel 

daviscupové soutěže. Tyto technické novinky vyvolávaly odpor u konzervativních Angličanů, 

takže se např. jednalo o zákazu voleje a smeče. Nakonec zvítězil názor, že útok má v tenisu 

opodstatnění a že obohatí hru. To vedlo ke snížení sítě do dnešních rozměrů. Tímto byl 

zdůrazněn trend útočné hry. 
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Před rokem 1900 se užívalo převážně úderů se spodní rotací (Hohm, 1970). To se týkalo 

i příjmu a podání. Od tohoto roku se začínají při hře používat údery se silnou horní rotací. 

Naprostá většina míčů byla hrána až po kulminaci. Oba systémy vystřídala hra přímých úderů, 

hraných zcela pevným zápěstím. 

Mezi první, kteří založili svou hru výhradně na dělovém podání, riskantním podání a 

činnosti u sítě řadíme kaliforňana Mc Loughlina. Následná generace spolu s W.T.Tildenem 

vytváří tak zvanou celodvorcovou hru, která propojuje hru ze základní čáry s přechodem k 

síti. Hráči hrají údery pestře, používají všechny varianty rotací a úder hrají i brzy po odskoku. 

Obouručný bekhend, tedy i jako příjem podání začali používat kolem roku 1939 jako první 

vrcholoví hráči australané Bromwich, McGrath a Quist (Hohm, 1970). 

V současnosti existují pravidla až na malé detaily skoro nezměněna. Vývoj materiálů i 

samotní hráči zrychlili hru a hrají blíže k sobě. Tomu se přizpůsobilo i technické provedení 

úderů. Světoví hráči se řídí heslem: jsi tak dobrý, kolik míčů "uhraješ" (vyhrát míč svou 

vlastní aktivitou) ty sám. Míče jsou hrány před nebo v kulminačním bodu. Rozhodující je 

především rychlost a přesnost druhého podání a příjmu. Dříve velmi používaná taktika 

podání-volej ustupuje do pozadí díky výborně zvládnutým prohozům se silnou horní rotací a 

bezchybné a rychlé práci nohou. Dnešní špičkoví hráči dokáží velmi dobře zvládat přechody 

mezi různými povrchy, což jim umožňuje konstantní výkonnost v průběhu celé sezóny a 

přední pozici na žebříčku A TP2
• 

2.2 ffistorie povrchů 

Ve starověké Řecku a Římě se předchůdce tenisu hrával na dvorcích s písečným 

podkladem. Povrch v míčovnách, kam se tenis později přesunul, býval tvořen z prken nebo 

z kamenných destiček. Když v 17.století přestěhovali Angličané tenisovou hru z míčoven pod 

širé nebe, mysleli si, že tento povrch nebude mít až tolik nevýhod. Zápasy se konaly na 

posekané louce, kterých bylo v Anglii nesčetně. Každý vynález probíhá evolucí a i tento 

přírodní povrch byl zlepšován. Pod povrchem byla zabudována drenáž kvůli lepšímu odtoku 

vody po bouřce, či dešťové přeháňce. Se vzrůstajícím zájmem o tenis byl travnatý povrch 

přetěžován až ničen, proto se začaly používat odolnější směsi trav. Jenže ani odolnější trávy 

nevydržely nápor tenisových nadšenců. Vysoká herní intenzita způsobovala vyšlapávání 

trávníku na základních čarách. Následně se pak hra neodehrávala pouze na trávě, ale na hlíně. 

2 asociace tenisových profesionálů 
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Kdo by neznal hnědé pásy podél čáry, které se objeví ve druhém týdnu 

Wimbledonského turnaje. Pořadatelé Wimbledonu celý rok připravují tenisové dvorce pro 

čtrnáct dnů slávy. Takové nadšení už ale vyprchalo u organizátorů dvou dalších Grand Siamů 

US Open a Australian Open. Několik prvních ročníků se na obou turnajích odehrálo na trávě, 

ostatní ročníky až do současnosti se odehrávají na tvrdém povrchu. 

V důsledku nepraktičnosti travnatých dvorců vyzkoušel jistý pan Becker v Německu 

dvorec antukový. Tento dvorec tvoří mouka z rozemletých střešních tašek z vypáleného jílu. 

Oproti travnatému dvorci antukový dobře pohlcuje vodu, samozřejmě je-li také zabudovaná 

drenáž, která je položena ve vrstvách pod antukou. Za suchého počasí je nutno z důvodu velké 

prašnosti dvorce kropit. I antukový dvorec je náročný na údržbu. Po každém utkání je třeba 

dvorec rohoží nebo kartáčem uhladit. V našich zeměpisných podmfukách jsou venkovní 

antukové dvorce od listopadu do března uzavírány z důvodu absorpce vody do povrchu a 

následnému zvednutí povrchu mrazem. Velké pozitivum antukového povrchu je šetrnost vůči 

našemu pohybovému aparátu. Tělo neabsorbuje díky kluzkosti antuky tolik nárazů při 

pohybu. V zemích, kde je nedostatek vody na zajištění soudržnosti povrchu, se začaly stavět 

dvorce s tvrdými povrchy z betonu nebo asfaltu, které mají hlavní přednost v tom, že jsou 

nenáročné na údržbu. Aby se alespoň psychologicky přiblížil původnímu tenisovému hřišti, 

bývá natírán dynamickou elastickou zelenou barvou, ale i přesto je tvrdý jako kámen a 

představuje velkou zátěž pro náš pohybový aparát. I přes tuto nepříznivou skutečnost se tento 

typ povrchu začíná rychle prosazovat ve všech koutech světa a postupně nahrazuje travnaté i 

antukové povrchy. V důsledku nepříznivého vlivu betonových a asfaltových povrchů na naše 

tělo, byli výrobci a organizátoři turnajů nuceni vyrobit pružný, měkčí povrch. Tak vznikají 

povrchy pod názvy Rebount Ace, Decoturf a jiné, které sice mají podklad betonový nebo 

asfaltový, ale nejsvrchnější vrstvu tvoří elastický a odpružený nátěr. Tyto povrchy spolu 

s betonovými řadíme mezi středně rychlé a označují se souhrnně tvrdé povrchy( hard courts ). 

Díky klimatickým podmfukám a tradicím nelze hrát všude na stejném povrchu. 

V Evropě se v letní sezóně hrají turnaje na antuce a tradičně na trávě. V Jižní Americe je 

tradičním povrchem antuka. Severní Amerika pořádá turnaje na tvrdých površích a 

americkém druhu antuky, zelené antuce, takzvané green clay. V Africe, Asii a Austrálii je 

dominantní tvrdý povrch. Tam, kde není možné hrát celý rok pod širým nebem, jsou v halách 

využívány opět především tvrdé povrchy. 
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2.3 Tenisové povrchy 

Důležitou součástí hráčovy taktiky v zápase je pochopení nejen odrazových vlastností 

povrchu, ale i možností pohybu na něm. Každý hráč si zvyká na změnu povrchu různě 

dlouho. Někomu stačí dva hodinové tréninky před turnajem, jiný potřebuje 14 dní na úplné 

sžití s povrchem. Během jednoho soutěžního období se pod hlavičkou ATP koná 68 turnajů 

(údaj z r.2007). Aby hráči nepřekonávali neustále dlouhé vzdálenosti, konají se turnaje vždy 

v určité sérii turnajů. Tyto série pak mají identický povrch. Základní dělení tenisových dvorců 

je dělení na vnitřní (indoor) a venkovní (outdoor) dvorce. Z tohoto popisu však ještě 

nepoznáme, o jaký povrch se jedná. Další, již konkrétnější dělení, je podle odskoku míče 

z tohoto povrchu. Většina odborné literatury se přiklání k rozdělení tenisových povrchů do tří 

hlavních skupin (Rich, 2006): 

• Pomalé povrchy - asfaltové, porézní betonové, ale především antukové 

• Středně rychlé povrchy- betonové a syntetické 

• Rychlé povrchy - travnaté, parkety, hladké syntetické 

Samozřejmě, že ATP nevyužívá všechny zde uvedené povrchy při turnajích. 

Z pomalých povrchů se využívá jen antuka. Středně rychlé povrchy zastupuje beton a 

syntetický povrch. Tyto povrchy jsou pokládány také do hal při halových turnajích. Rychlý 

povrch je zastoupen pouze při turnajích organizovaných na trávě. Tento povrch se využívá jen 

jako venkovní. Leckdo by mohl namítnout, že viděl brát světové hráče v hale na antuce. Ano, 

tahle varianta sice existuje, nicméně se nejednalo o turnaj ATP. Jednalo se o utkání v Davis 

Cupu, kde má domácí tým možnost volby povrchu. Ostatní rychlé povrchy se při dnešních 

turnajích nevyužívají. 

2.3.1 Pomalé povrchy 

Mužský profesionální tenis série ATP pořádá turnaje na pomalých površích pouze na 

antuce. Antuka je povrch na úpravu a celkový provoz velmi náročný. Vyrábí se z mletých 

pálených střešních tašek červené barvy. Povrch je pružný a dobře absorbuje srážkovou vodu. 

Vyžaduje spoustu času na údržbu po každém hraní i předtím. Investice v podobě neustálého 

kropení povrchu v teplých měsících a doplňování odfoukané antuky je nekonečná. Přednost 

mají antukové dvorce v tom, že jsou velmi šetrné na náš pohybový aparát. Maximálně tlumí 
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otřesy, způsobené pohybem hráče po dvorci. To zmenšuje přetížení kloubů na dolních 

končetinách a následné možnosti zranění. 

Ve Spojených Státech se používá ještě jedna varianta antuky. Je to takzvaná zelená 

antuka, užívaná pod označením American Clay. Tento typ je odlišný od červené antuky 

v tom, že je vyráběn uměle. Obecně platí, že červená antuka je pomalejší na odskok míče než 

antuka zelená,která má však výhody zejména ve výborných hydroskopických vlastnostech. 

Na zelené antuce se hraje pouze jeden mužský turnaj v polovině dubna v Houstonu. Tento 

turnaj navazuje na sérii turnajů na severoamerickém kontinentu a tvoří přechod na antukové 

turnaje v Evropě. Evropské turnaje, již na červené antuce tedy začínají v polovině dubna ve 

V alencii a s menšími přestávkami (série turnajů na trávě s vrcholem ve Wimbledonu a série 

turnajů na amerických betonech s vrcholem na US Open) pokračují až do konce září, kdy se 

hraje poslední turnaj v roce na antukovém povrchu v Italském Palermu. V novém roce, první 

týden v únoru, začíná pak jihoamerická série antukových turnajů trvající jeden měsíc. Jako 

příklad turnajů na červené antuce vybírám grandslamový turnaj French Open. Tento turnaj je 

považován za neoficiální mistrovství světa na červené antuce. Díky dlouhým rozehrám, 

způsobených antukovým povrchem a mužským zápasům dvouhry hraným často na pět sad 

bez tiebreaku v páté sadě, je také označován nejnáročnějším turnajem vůbec. 

Mezi další významné antukové turnaje, které jsou označovány jako podniky série ATP 

Masters (druhá nejvyšší kategorie pod grandslamy) řadíme: Masters Series Monte Carlo, 

Telecom Italia Masters Roma a Masters Series Hamburg 

Během celého roku 2007 se odehrálo z celkových 68 turnajů 24 na antuce, z toho byl 

jeden na antuce zelené. 

Vlastnosti odskoků míčů a pohyb po kurtu: při dopadu míče na povrch vzniká větší 

tření, míč odskakuje pomaleji a výše. Pohyb po kurtu je kombinací běhu a doklouzávání se 

(Crespo, Miley, 1998). 

2.3.2 Středně rychlé povrchy 

Mezi středně rychlé povrchy, na kterých se hrají ATP turnaje, řadíme povrchy 

syntetické a betonové. Obě varianty se používají jak při turnajích pod širým nebem. tak i 

halových turnajích. Opět hodně záleží na tradicích v dané oblasti, klimatických podmínkách 

atd. V této kategorii bývala rozdílnost v rychlosti povrchů opravdu veliká. Existovaly 

povrchy, které byly stejně rychlé jako tráva, i povrchy, které dosahovaly rychlost antukových 

dvorců. Trendem moderního tenisu je, omezovat velmi rychlé povrchy v kategorii středně 
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rychlých, z důvodu již zmiňované tendence zrychlujícího se mužského tenisu. Cílem 

organizátorů je, přitáhnout do ochozů co největší počet diváků. Ty by právě odrazovala 

monotónní hra, bez pestrosti a delších rozeher, omezená jen na podání a příjem, což je 

divácky velmi neatraktivní. 

Tvrdý betonový povrch je jednoznačně nejvíce rozšířen ve Spojených státech 

amerických. Díky své nenáročnosti na údržbu, dlouhé životnosti a svým středně rychlým 

odskokům je velmi oblíbený. Obecně lze říci, že betonové povrchy jsou rychlejší než 

antukové. Musíme brát v úvahu také stáří dvorce, které má také vliv na rychlost odskoku 

míče. Nové dvorce jsou díky svému drsnějšímu neopotřebovanému povrchu pomalejší. 

Všechny dvorce s betonovým povrchem výrazně zatěžují naše dolní končetiny. Pohyb není 

klouzavý, jako tomu je na antuce. Absorpce nárazů při pohybu je malá. Tenisté na tomto 

povrchu dbají na kvalitní obuv, která tvrdé otřesy tlumí. 

Dalším druhem povrchu v kategorii středně rychlé je povrch umělý. Je určen pro hru na 

otevřených či krytých dvorcích. Položení umělého povrchu vyžaduje naprosto rovnou 

podkladovou plochu, která je ve většině případů tvořena asfaltem nebo betonem. Syntetická 

vrstva je pak lita na tento rovný podklad a vystěrkovaná. Předností těchto dvorců je opět 

poměrně snadná údržba a daleko větší šetrnost na náš pohybový aparát, než je tomu u 

betonových povrchů. Zástupci této kategorie mají různé označení od svých výrobců. Záleží 

obecně však jen na poměru a množství přísad v té nejsvrchnější vrstvě. lllubší vrstvy mají 

samozřejmě také vliv na vlastnosti, nicméně menší. Umělé povrchy vystupují pod označením 

Rebound Ace, Greenset, Supreme, Pulastic, Deco Turf a další. 

Mezi nejvýznamnější turnaje na středně rychlém povrchu patří grandslamy Australian 

Open a US Open. Oba dva turnaje byly v počátcích hrány na travnatém povrchu. V případě 

australského grandslamového turnaje byla tráva nahrazena tvrdým povrchem, známým jako 

Rebound Ace. Tento povrch byl po dvaceti letech nahrazen novým, který nese výrobní název 

Plexicushion. Tento povrch byl vybrán pro jeho lepší konsistenci při vysoké teplotě, která jak 

je známo je při prvním grandslamovém turnaji v roce opravdu vysoká. Druhý důvod byl 

celkové zpomalení hry, prodloužení rozeher mezi hráči a tudíž lepší atraktivnost pro diváka. 

Dva ústřední dvorce Melbournského areálu (Rot Laver Arena a Vodafone Arena) jsou jako 

jediné z hlavních dvorců na grandslamových turnajů vybaveny posuvnou střechou, takže 

dvorec může být uzavřen v případě deště nebo extremního horka. V případě zatažení střechy 

se Australian Open stává jediným grandslamovým turnajem hraným v hale. Čtvrtým 

grandslamovým turnajem v pořadí je New Yorský US Open. Turnaj vystřídal povrchy od 

trávy přes akrylový betonový povrch, zelenou antuku až po současný Deco Turf. Tentýž 
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povrch byl i na tenisovém areálu při olympiádě v Athénách. Povrch je složen ze směsi 

pružné gumové hmoty, akrylové pryskyřice, křemene a dalších materiálů, které zajišťují 

pružnost povrchu a šetrnost hrací plochy na pohybový aparát hráče. Oproti povrchu Rebound 

Ace míč méně a pomaleji odskakuje. 

V roce 2007 se odehrálo z celkových 68 turnajů celých 38 na středně rychlých površích. 

14 z toho bylo v hale. Zde je vidět dominantní převaha středně rychlých povrchů v celkovém 

ročním porovnání mužských turnajů ATP. V lednu začíná série turnajů na středně rychlém 

povrchu v Austrálii a Asii, které vrcholí koncem ledna prvním grandslamovým turnajem 

Australia Open. Turnaje se pak přesouvají na severoamerický kontinent, kde sérii zakončují 

dva turnaje Masters v Indian Wells a Miami. Další série turnajů na tvrdých površích začíná 

koncem srpna opět na Severoamerickém kontinentu a končí přesunutím hráčů na turnaje 

v Asii. Nejdůležitější turnaje této série jsou opět Masters turnaje v Torontu a Cincinnati. Celý 

říjen a listopad se hrají po celé Evropě turnaje v hale. Zde jsou opět nejvýznamnějšími turnaji 

Masters v Madridu a Paříži. 

Vlastnosti odskoku míčů a pohyb po kurtu: menší tření míče způsobuje rychlejší odskok 

a střední výšku odskoku (Crespo, Miley, 1998). Na tomto povrchu nelze doklouzávat, každý 

míč je třeba doběhnout. Někteří hráči viz. Lleyton Hewitt se k míčům, které hrají pod velkým 

tlakem někdy krátce doklouznou. V těchto případech hrozí riziko zranění. 

2.3.3 Rychlé povrchy 

Mužský profesionální tenis pořádá v dnešní době v této kategorii turnaje již jen na trávě 

z důvodu trendu zpomalování tenisových povrchů se od hry na površích jako jsou parkety či 

rychlé syntetické povrchy upustilo. Dnešní travnatý kurt je složením podobný greenu na 

golfovém hřišti, kde roste tráva z extrémně tvrdé zeminy. Kvalita travnatého kurtu se pozná 

podle četnosti správných odskoků. Čím je tráva kratší, tím se odskoky na travnatém povrchu 

zrychlují. Obecně převládají velmi rychlé dvorce. 

Travnaté dvorce jsou po celý rok náročné na údržbu. To bylo hlavním důvodem proč 

z mnoha turnajů tento povrch vymizel. Při velké vytíženosti povrchu vznikají nerovnosti a 

hnědá místa, která mají zásadní vliv na odskoky míčů a následně kvalitu celkové hry. 

Přednost travnatého povrchu je v šetrnosti na klouby dolních končetin. 

Třetím grandslamovým turnajem v roce je Wimbledon. Tento nejvýznamnější a 

nejstarší turnaj je s trávou spojen již od začátku tj. od roku 1877. Velkým nepřítelem 

travnatých kurtů na britských ostrovech je déšť a ranní rosa, které způsobují kluzkost a 
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nekontrolovatelnost pohybů na travnatém povrchu. Z tohoto důvodu pořadatelé přikrývají 

v průběhu deště dvorec plachtou. Dvorce sice mají systém odvodnění, ale přikrytím dvorce se 

čekání po dešťové přeháňce zkrátí. 

Série turnajů na trávě začíná každý rok ihned po French Open turnaji Gerry Weber 

Open Halle, The Stella Artois Championship's London, Ordina Open Hertogenbosch, The 

Nottingham Open. Vrcholí Wimbledonem a končí turnajem Campbell 's Hall of Fame Tennis 

Championship's Newport. 

Tenisové turnaje na trávě jsou nejméně zastoupeny v tenisovém kalendáři ATP. 

V průběhu roku se hraje pouze šest turnajů. 

Vlastnosti odskoků míčů a pohyb po dvorci: malé tření míčů způsobuje rychlý a nízký 

odskok míče (Crespo, Miley, 1998). V průběhu turnaje na trávě se povrch často pohybem 

hráče poškodí až tak, že v následujících zápasech na tomtéž kurtu můžeme vidět mnoho 

nepravidelných až neočekávaných odskoků. Ač hráči hrají ve speciálních botách, určených na 

travnatý povrch, kroky jsou doporučeny dělat kratší a rychlejší, jinak hrozí riziko 

podklouznutí. 

···- ----
u~, 
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Obr. 1 - Rozdílnost odrazli míčli na jednotlivých površích. Červená-antuka, modrá-tvrdý povrch, zelená

tráva.(Rich, 2006) 

2.4 Taktika 

Taktikou obecně se rozumí způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných 

v souladu s pravidly tenisu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických a taktických 

úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými aspekty, takže realizace taktických 

záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky. Výběr řešení se promítá v individuálním 

taktickém jednání sportovce. Důležitým předpokladem taktiky je hráčská inteligence (Severa, 

15 



1997). Její podstatou je schopnost postřehnout a předvídat souvislosti, účelně se podle toho 

chovat a vědět, jak se přizpůsobovat měnícím se podmínkám hry, to jest v našem případě 

měnícím se povrchům dvorců v průběhu sezóny. 

Strategie se chápe jako určitý předem připravený plán, rámec rozhodování, návod na 

jednání v konkrétním zápase. Taktika tento plán dále zpracovává, ukazuje na možnosti řešení 

jednotlivých zápasových situací a zaměřuje se na praktickou realizaci těchto situací v rámci 

dané strategie. Je nutné zdůraznit, že jde o naučené řešení. Situace, které vznikají při 

zápasech, je nutné při trénincích opakovat a naučit se je (Dovalil, Marvanová, 2002). Těmto 

tréninkům zápasových situací se odborně říká situační trénink. 

V moderním tenise na vrcholové úrovni můžeme pozorovat 3 nejdůležitější součásti 

strategie v utkání (Crespo, Reid, 2007): 

nemít strach rozhodovat důležité body 

mít vysoké tempo hry a případně ho obměňovat 

v co největším počtu rozeher využívat co největší počet svých předností 

Další strategické principy dvouhry, týkající se podání a příjmu (Crespo, Miley, 1998): 

využívat, kdykoli je to možné, své nejsilnější zbraně ( podání ) 

hrát slabší údery tak, aby neumožnily soupeři zaútočit (příjem hluboko do pole soupeře) 

nerozmyslet si plánovaný úder na poslední chvíli ( umístění a rotace podání) 

v utkání efektivně kombinovat razanci a kontrolu 

Taktické rozhodování hráče v zápase ovlivňují primárně 3 základní faktory (Crespo, 

Miley, 1998). 

1. Je to hráč samotný a jeho herní úroveň, pochopení taktického záměru, jeho hráčská 

inteligence, technické schopnosti, fyziologický vývoj, mentální charakteristiky, 

zkušenosti, herní styl a úroveň tréninků a soutěživost. 

2. Soupeř. Tento faktor obsahuje tytéž charakteristiky jako u hráče, ale dále také mají vliv 

na hru: směr, výška, délka, rychlost letu míče a rotace. Vliv na hru má i volba úderu 

z hlediska pozice míče, pozice hráče a taktického záměru. 

3. Vliv prostředí. Sem spadá vliv povrchu dvorce na hru, povětrnostní podmínky jako jsou 

vítr, déšť, slunce a nadmořská výška a i další vlivy, mezi které řadíme diváky, rozhodčí, 

čas a psychologické faktory. Příklad vlivu diváků velmi tvrdě pocítila i naše mužská 

tenisová jednička Tomáš Berdych na turnaji v Madridu v závěru sezóny 2006, kdy ve 

čtvrtfinále porazil domácího favorita Rafaela Nadala. Celý zápas měl Nadal skoro až 
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neúměrnou podporu diváků po bodech, které vyhrál. Berdych, aby diváci viděli, jak je to 

až nefér, si po jednom svém vyhraném bodu zatleskal. To vzbudilo u diváků takovou 

vlnu nevole,že ač Nadala porazil, druhý den v zápase proti Fernandu Gonzálesovi ho po 

celý zápas doprovázel místo potlesku pískot. Po prohraném zápase pak Berdych na 

tiskové konferenci neskrýval své emoce ani zklamání z vlivu diváků. 

Je nutné dodat, že vrcholoví hráči světové úrovně mají charakteristiky herní úrovně, 

technických schopností, mentální charakteristiky a fyzické připravenosti podobné. Proto hraje 

velkou roli reakce na směr, výšku, délku, rychlost a rotaci míče v závislosti na pozici míče, 

hráče a taktice soupeře. To vše je pak ještě ztěžováno vlivem odskoků míčů na rozmanitých 

površích. PodH na taktice nese také styl hry soupeře. 

Zápas si klade nároky na technickou, taktickou, mentální i kondiční připravenost. 

Koordinace, obratnost, rychlost a výbušná sila jsou považovány většinou trenérů za 

nejdůležitější komponenty kondičních nároků v zápase. Následují pak vytrvalost, maximální 

síla, rychlost reakce a dynamická rovnováha. Světoví hráči dokáží například koordinačně 

skloubit vysokou rychlost pohybu s precizností zahraného míče. Na techniku a taktiku 

pohlížíme dohromady. Technika kteréhokoli úderu závisí především na taktickém záměru 

v určité zápasové situaci. Na techniku v moderním tenise pohlížíme jako na uplatnění 

biomechanických principů během pohybového jednání a jako prostředek efektivní realizace 

taktického záměru. Mentální výkon v zápase vyžaduje určitou míru motivace, koncentrace, 

kontrolu emocí a sebedůvěru. Nervozita se může například projevovat velkým svalovým 

napětím, což vede k dřívější únavě. Při výběru určité taktické varianty se může tenista dostat 

až do vysokého psychického tlaku, který může být dán nejen důležitostí zápasu jako celku, ale 

třeba také pouze důležitostí některých bodů, které se většinou odehrávají na konci gamů, sad 

nebo i utkání. Jak již bylo řečeno, všechny komponenty jdou hráčovým zápasem paralelně, 

doplňují se nebo na sebe navazují. Při častém střídání povrchů pak do popředí vystupuje větší 

důraz na taktiku. To znamená udržení efektivity hráče. Myslím, že citát několikanásobné 

wimbledonské vítězky Billie Jean Kingové hovoří za vše:" Je jistě pěkné mít hezký styl, ale 

ještě lepší je uhrát bod." 

2.4.1 Herní styly 

Herní styl řadíme mezi faktory ovlivňující taktiku a zároveň i průběh celého utkání. 

Tenista si vytváří svůj herní styl již od dětství a z velké části je ovlivněn povrchem, na kterém 

hráč trénuje. Hráčovo osvojování stylu hry je založeno na jeho individuálních technických, 
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fyzických, taktických a psychických předpokladech. Vliv na to, jaký typ herního stylu si hráč 

osvojí, má v mladém věku rovněž volba hráčského vzoru. Již zmíněný povrch má velmi 

podstatný vliv na utváření herního stylu hráče. Vezmeme-li v úvahu herní styl většiny 

jihoamerických a španělských tenistů, kteří mají podmínky celý rok trénovat pod otevřeným 

nebem na antukovém povrchu, je vidět, jak tito hráči preferují hru dlouhých výměn od 

základní čáry s velkým množstvím úderů hraných s horní rotací. Naopak Australané či tenisté 

Spojených států, kteří od malička vyrůstají na travnatých respektive tvrdých površích, 

upřednostňují daleko útočnější hru, založenou na kvalitním podání, příjmu a volejích. Tyto 

povrchy si přímo vynucují útočné pojetí hry. Australané díky tomuto útočnému pojetí hry 

slavili úspěchy převážně na turnajích s rychlým povrchem, a to jak ve dvouhře, tak i ve 

čtyr"hře. 

Z předcházejícího tedy vyplývá, že vlivem hry na určitých površích a ambicích uspět na 

nich se utvořily tyto čtyři následující skupiny hráčů (Crespo, Miley, 1998), vyznávajících jiný 

herní styl. 

• Hráči nabíhající k síti, preferující taktiku podání-volej. 

• Hráči hrající agresivně od základní čáry s dobrým příjmem 

• Obranáři 

• Univerzální, celodvorcoví hráči 

Hráči nabíhl\iící k síti, preferující taktiku podání-volej 

V tomto případě hraje podání rozhodující roli. Spolu s kombinací s volejem dokáže 

perfektně využívat taktiky podání-volej3
, popřípadě náběh-volej dostává protihráče pod tlak 

tím, že ho nutí neustále prohazovat. Tito hráči dosahují vysokého procenta úspěšnosti prvního 

podání a obvykle jsou úspěšnější na turnajích s travnatým povrchem a rychlém povrchu 

v hale. Díky rychlému a nízkému odskoku míče nedávají soupeři dostatek času připravit se na 

úder. Na travnatém dvorci umocňuje výhodu tohoto stylu ještě to, že tito hráči hrají míče 

často bez dopadu. Tím se vyhýbají nepřesnostem způsobených špatným odskokem od 

nerovností, kterých je na trávě spousta. 

Přijímající hráč je nucen hrát obecně proti tomuto stylu příjem nízký pod nohy. Jelikož 

tendence zrychlování hry v moderním tenisu je fakt, hráčů s tímto herním stylem razantně 

ubývá. Přijímajícím nedělá rychlost odskoků takové problémy, jsou daleko lépe rychlostně 

3 podávající postupuje ihned po podání k síti 
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vybaveni a na příjem mají tedy i více času. Tím pádem nabourávají tento styl velmi úspěšným 

příjmem. 

Hráči hri\jÍCÍ agresivně od základní čáry s dobrým příjmem 

Tito tenisté mají hru založenou na tvrdých úderech od základní čáry z jakékoli pozice. 

Obvykle disponují silným forhendem, to znamená i obíhaným4
. Což je forhend hraný na 

bekhendové straně. Snaží se dosáhnout vítězného úderu ze základní čáry nebo liftovaným 

volejem. Jejich hra bývá účinná na všech typech povrchů, ale zejména na těch pomalejších. 

Hráči mají dobrý příjem podání, zatímco jejich podání není příliš účinné. Což se ale zlepšuje. 

V dnešním tenise hraje největší část hráčů tímto stylem. 

Obranáři 

Jsou to hráči zaměřeni na obrannou hru od základní čáry. Obvykle nediktují rozehru a 

čekají, co udělá protihráč. Reagují tedy na způsob hry protihráče. Mají stabilní a konzistentní 

údery od základní čáry se silnou horní rotací, které mají vysokou a dlouhou dráhu letu. 

Společným znakem těchto tenistů je namáhavá hra dlouhých rozeher, založená na výborné 

kondici. Tato hra slavila úspěch na dvorcích s pomalým povrchem. Taktika proti tomuto stylu 

obsahovala trpělivost, hraní krátkých míčů a úhlů. Pak následoval vždy útok. Vzhledem 

k současnému stylu a tempu hry v mužském tenise hráčů hrajících defensivním stylem hry 

ubývá. 

Univerzální, celodvorcoví hráči 

Tento styl je kombinací všech již zmíněných. Hráč se snaží o aktivní pojetí své hry, kdy 

využívá k úspěšnému zakončení výměny všech úderů. Na rychlých površích často hrají po 

úspěšném prvním podání taktiku podání-volej. Na pomalejších površích upřednostňují 

agresivní hru od základní čáry, nicméně s častějším postupem k síti, než je tomu u hráčů, kteří 

hrají pouze agresivním stylem od základní čáry. Tito tenisté hrají nejlépe na středně rychlých 

površích. Také často slaví svou hrou úspěchy na trávě, kde soupeře přehrávají díky pestrosti 

hry, která soupeři ztěžuje společně s rychlostí povrchu zahrát přesný úder zpět. Tento herní 

4 jestliže míč z druhé strany dvorce směřuje do bekhendové strany a hráč při odehrání místo bekhendu použije 
forhend (oběhne si úder) 

19 



styl je optimální v dnešním mužském tenise v kontextu s velkým množstvím turnajů na 

rozličných površích. 

2.4.2 Taktické principy hry na jednotlivých površích 

Hra na jednotlivých površích dvorců se vyznačuje typickými taktickými řešeními 

jednotlivých situací v utkání. 

mavní taktické principy hry na travnatém povrchu 

• Hrají se častěji údery se spodní rotací, přímé a mírnou horní 

• Hráč je po psychické stránce připraven na velmi krátké výměny, vyžaduje se vysoká 

úroveň koncentrace a pozornost 

• Uplatňuje se více celodvorcová hra, než dříve pouze prosazovaná taktika chodit neustále 

k síti. Při podání se spíše než razance uplatňuje umístění 

• Nápřahy na údery se zkracují, příjem je často jen blokovaný 

• Upřednostňuje se odehrávat míče bez dopadu 

mavní taktické principy při hře na středně rychlém povrchu 

• Užívají se všechny druhy rotací, převážně pak rotace horní 

• U podání se doporučuje střídat rotace, ale i rychlost 

• Uplatňuje se celodvorcová hra a agresivní hra od základní čáry 

• Předpokládá se zvýšené tempo hry 

• Snižuje se účinnost stopbolů 

• Při příjmu se užívá jak blokovaných úderů, tak i úderů se spodní i horní rotací 

mavní taktické principy při hře na antuce 

• Hrají se převážně dlouhé míče výše nad sítí s horní rotací 

• Hráč je po psychické stránce připraven na dlouhé rozehry, je trpělivý 

• U podání se upřednostňuje boční a kombinovaná rotace 

• Doporučuje se hrát soupeři do protipohybu 

• Využívá se stopbolů 
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• Je vyžadována důkladná kondiční připravenost, z důvodu delších rozeher. Při příjmu se 

převážně využívá horní rotace z důvodu dostatečného času na nápřah 

• Dominuje agresivní hra od základní čáry 

Z těchto hlavních taktických bodů je více než zřetelné, že vliv povrchu na hráčův 

technicko-taktický projev je značný. V důsledku toho, že tenis byl neustále rychlejší 

(převážně mužský) a tím pádem na rychlých površích pro diváky neatraktivní, udělaly 

mezinárodní tenisové asociace opatření proti dalšímu zrychlování hry. Zápasy na trávě se 

hrají s míči, které jsou pomalejší a větší. Středně rychlé povrchy ještě zpomalují výměnou za 

jiný, pomalejší nebo drsnější. Tato výměna povrchů proběhla například na obou 

grandslamových turnajích Australian Open i US Open. Ale nejen těch. Naopak extrémě 

pomalá antuka byla zrychlena menšími míči. Obecně řečeno, tenis je směrován z obou 

krajních poloh do agresivnějšího středu, líbivého hlavně pro diváky. 

2.4.3 Význam podání a příjmu ze zápasových statistik 

Zrychlení hry v posledních letech v mužském tenisu se projevilo také v analýzách 

utkání, týkajících se například délky, doby rozeher v jednom bodu, počtu úderů během 

jednoho bodu nebo délky celého zápasu. 

Délka rozehry 

Pod S s 

Pod lOs 

Nad lOs 

Tráva 

80-86% 

11-15% 

0-1% 

Tvrdý povrch 

56-65% 

22-24% 

8-10% 

Tabulka 1- Délka rozehry dle typu povrchu (Schonbom, 2006) 

Antuka 

42-56% 

30-32% 

17-22% 

Je patrné (viz tab.1), že s rostoucí rychlostí povrchu, klesá doba jedné rozehry. Tím 

pádem se zvyšuje poměr podání a příjmu vůči ostatním úderům a zároveň jejich význam. 

Časovým dimenzím doby jedné výměny odpovídá četnost úderů. V době rozehry pod 5 

sekund hráči zahrají 1-4 údery. V rozmezí mezi 6 až 10 sekundami trvání rozehry hráči 

zahrají 5-8 úderů.A v rozehrách nad 10 sekund se četnost úderů pohybuje nad číslem 9. Tato 

čísla také ukazují, že 72-99% všech bodů trvá pod 10 sekund, ve kterých je hráno nanejvýš 8 

úderů (4 na jednoho hráče). Obecně tedy platí, že minimálně 20% úderů z celkové rozehry 

tvoří podání a příjem. 
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V porovnání statistik z utkání čtvrtého grandslamového turnaje roku US Open z roku 

2003 a 1988 se zjistily značné rozdíly, které potvrzují současný trend moderního tenisu. 

Průměrná doba jedné rozehry se zkrátila z původních 12,2 na 5,99 sekund. Průměrná doba 

celého utkání se zkrátila z 294 na 101,46 minut (Schonborn, 2006). Jinými slovy: Během 

posledních 15 let se tenis dramaticky proměnil. Je rychlejší, tvrdší, agresivnější a význam 

prvních dvou úderů v rozehře velmi zřetelný. 

Ačkoli může tenisové utkání trvat i několik hodin (utkání na 3 vítězné sady může trvat i 

S hodin, utkání na 2 vítězné sady trvají průměrně 130 minut), jsou jejich efektivní hrací doby 

velmi malé. Na travnatém povrchu je tento podíl 7-8%, na antuce může dosáhnout až hranice 

30%. 

Uváděná statistická data (viz tab.2) se mohou zdát divákovi až neuvěřitelná. Myslí si, že 

tenisové rozehry trvají rozhodně delší dobu. Tento mylný dojem se zakládá na tom, že těch 

málo delších rozeher, ve kterých je hráč déle v akci a na dvorci se "opravdu něco děje", se 

uchovají více v paměti. 

Povrch 

Antuka 

Tvrdý povrch 

Tráva 

Průměrná doba bodu 

8,3 s 

6,5 s 

2,7 s 

Četnost úderů jednoho bodu 

6,8 

5,1 

2,1 

Tabulka 2- Průměrná doba bodu a četnost úderů jednoho bodu (Schllnbom, 2006) 

Tabulka ukazuje, že rozehry nejsou vůbec tak dlouhé, jak si myslíme. U četnosti úderů 

jednoho bodu z údaje můžeme vyvodit, že hráč v průměru jen 3,4 popřípadě 2,55 a 1,05 úderu 

na jednu rozehru. Tento malý počet úderů vede samozřejmě k tomu, že musí využít každou 

příležitost už s podáním nebo s příjmem, mít převahu a soupeře již s prvním úderem dostat 

pod tlak. S přibývající rychlostí povrchu se tento požadavek zvyšuje. 

Průměrná doba jedné rozehry se mezi muži pohybuje kolem 2,7 sekund na trávě. Na 

tvrdých površích je průměr již 6,5 sekund a na antuce trvá jedna rozehra průměrně 8,3 

sekund. Záleží také na tom, jaké herní styly proti sobě nastoupí. Když proti sobě nastoupí 

například Coria s Hewittem, kteří praktikují takzvané tenisové šachy na dvorci, na rozdíl od 

Federera, Safma nebo Roddicka, kteří chtějí rozehru rozhodnout ihned. 

Na tvrdých površích je dle Schonborna (2006): 

• 37-42% všech bodů rozhodnuto nejpozději druhým úderem (příjmem) 

• 17% třetím úderem 
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• ll% čtvrtým úderem 

• 9% pátým úderem 

• 5% šestým úderem 

• 79% všech bodů je rozhodnuto nejpozději šestým úderem, to znamená, že při třech 

úderech na hráče, představuje podání a příjem 113 výměny. 

Na antuce je: 

• 30-33% všech bodů rozhodnuto nejpozději druhým úderem (příjmem) 

• ll% třetím úderem 

• 6% čtvrtým úderem 

• 7% pátým úderem 

• 8% šestým úderem 

• 62% všech bodů je rozhodnuto nejpozději šestým úderem 

Čím je četnost rozeher vyšší, tím méně míčů se rozhoduje. Rozhodující význam má 

začátek každého bodu. A to jsou podání, přfjem, první volej popřípadě prohoz nebo vítězný 

míč. 

2.5 Efektivita podání a příjmu 

V moderním tenise slýcháme často pojmy, jako jsou efektivní úder, efektivní hra a jiné. 

Tenista je tak dobrý, jak si sám umí uhrávat body, jak je efektivní. Jak jsou jeho údery účinné. 

Údery jsou účinné, jestliže je hráč hraje ekonomicky a hlavně bez rizika zranění. Musí také 

stát na pevných základech biomechanických principů. Efektivita je vázaná na taktické řešení 

určité situace v utkání. Jestliže je situace řešena správně, byl také výběr taktické varianty 

správný a efektivita vysoká. 

Moderní tenisová literatura udává tyto hlavní prvky efektivity tenisové hry (Crespo, 

Miley,l998): 

• Razance, prudkost 

• Umístění 

• Jistota hry (rotace) 

• Nečitelnost 

• Tempohry 

• Pokrytí dvorce 
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Razance, umístění a jistota hry jsou prvky, které tvoří u podání a příjmu na ATP 

turnajích nejdůležitější charakteristiky úderů. Nečitelnost úderu nebo míče závisí na tom, aby 

hráč nedal protihráči možnost v dostatečném předstihu předvídat jeho záměr. Skrývat při 

podání svůj záměr znamená to, že protihráč podle nadhozu podávajícího nepozná rotaci a 

směr podání. Nadhazuje si tedy přibližně stejně. Při příjmu (více se používá při rozehře po 

příjmu) pak přijímající klame tělem, zastírá směr letu míče. Tempo hry znamená hrát míče 

brzo po odskoku, ubírat protihráči tímto způsobem čas na pohodlnější přípravu a například 

také využívat rychlosti míče při příjmu podání. Pro pokrytí dvorce je vhodné stát při příjmu 

uprostřed úhlu, který je dán krajními podáními soupeře. Na pomalejší druhé podání stojí 

přijímající blíže, než na první. Z důvodu lepší výchozí pozice pro útočný příjem. Postoj při 

podání je individuální. 

2.5.1 Razance 

Moderní tenis je značně rychlejší, než ten, který se hrál ještě v 80. či první polovině 90. 

let. Příčiny zrychlení vidíme v moderní tenisové technice (silné rotace těla během úderu, 

extrémní na pomalých površích), dnešní technologii raket a tvrdosti míčů. V nové strategii 

{hráči jsou blíže k sobě), technické virtuozitě hráčů, zvládajících obtížnější situace jistěji a 

především s vysokou rychlostí rakety, v lepší kondici a trvale stoupající výšce těla u 

špičkových hráčů (Schonborn, 2006). 

Dnes většina hráčů ovládá své podání perfektně. Rekord v rychlosti nyní drží Andy 

Roddick s 249,35 kilometry za hodinu. Rychlost druhého podání má také vzrůstající tendenci. 

V roce 2006 byla naměřena Andymu Roddickovi a Maratu Safinovi shodně průměrná 

rychlost 168 kilometrů za hodinu. Takové hodnoty byly ještě před patnácti lety 

nepředstavitelné. Podle Schonborna (2006) z výzkwnů na turnaji Australian Open se 

nezměnila jen rychlost podání, ale také počet těch, kteří podávají rychle. V roce 1989 měli jen 

dva hráči podání o rychlosti 210 kmih. V roce 1994 podávalo touto rychlostí 9 hráčů a o pět 

let později jich bylo již 29. Konečně v roce 2004 byl počet 104. V roce 2005 přibylo dalších 

15 hráčů s rychlostí už 225 kmih a jeden hráč podával241 kmih. 
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Rok Nejvyšši rychlost podání (kmih) 

1989 210 

1994 218 

1999 230 

2004 244 

2006 249 

Tabulka 3- Vývoj nejvyšší rychlosti podání 

Míče samozřejmě nepřicházejí k soupeři touto rychlostí. Odporem vzduchu, rotací míče 

a s tím spojenými zákonitostmi, gravitací a ztrátou tření při odrazu se počáteční rychlost sníží. 

Tak zpomalí například při podání 190-200 kmih na raketě rychlost míče ve fázi letu do 

dopadu na průměrných 175 kmih, ve fázi letu po dopadu do zásahu přijímajícího na 

průměrných 80 kmih (Schonborn, 1999). 

Stále se zvyšující rychlosti míčů jsou také spojovány s tělesnou výškou tenistů. Výšky 

tenistů i tenistek se kontinuálně zvyšují, což odpovídá obecnému vývoji lidstva (viz graf 1). 

Nadprůměrná výška (nad průměrem běžné populace) je pro tenis velmi výhodná, zejména pro 

rychlost a větší možnost umístění podání, vykrývání dvorce při příjmu a na síti. Délka kroku 

se zvětšuje, tím pádem dosažení rychlejšího a vzdálenějšího míče se usnadňuje. 

195 1 
100 1 

~~ I 
1ao I 

! i 
I 

175-

1 
170 

1611 

155 
70 B3 87 91 04 

7 

• Herren 
Damen 

Graf 1 - PrOměrná výška tenistů ve srovnání s běžnou populací, muži (tmavá), ženy (světlá).(SchOnbom, 2006) 

2.5.2 Rotace 

Rotace je využívána pro lepší kontrolu míče, snížení chybovosti, vytváření si dalších 

taktických zápasových variant, odpovídajících modernímu tenisu. Dnešní rakety a odlišné 
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povrchy dvorců pomáhají pak k jejímu efektivnímu využití. Zásadní využití je tedy ve změně 

dráhy letu míče a v jeho odrazu. 

Rotace u podání 

Podání, jakožto první úder rozehry, dělíme v dnešním tenise na 3 základní druhy podle 

rotace (Knudson, 2006): 

• Podání přímé 

• Podání s boční rotací 

• Podání s kombinovanou rotací 

Přímé podání (power serve) je v tenise podání s maximální rychlostí a minimální rotací. Míč 

je udeřen v plném vytažení a napnutí těla a paže kolmou hlavou rakety ke směru letu míče a 

následnému umístění ( obr.2). Ačkoli je hlava rakety kolmá a pohybuje se směrem na cíl více 

než při jiných podáních, nikdy se nedocílí toho, že míč letí vzduchem zcela bez rotace. 

Minimální pohyby rakety při úderu míče do stran jsou při každém přímém podání a přechází 

tak do nepatrných horních a bočních rotací míče. Trajektorie přímého podání z pohledu ze 

shora je zcela rovná. Odskok míče je ovlivněn pouze povrchem. 

Obr. 2 - Zásah míče u přímého podání 

Podání s boční rotací (slice serve) zapříčiňuje, že se míč stáčí doleva (u leváka doprava). Při 

úderu míče je hlava rakety vytočená vlevo, na rozdíl od podání přímého a dráha rakety 

pokračuje také více vpravo (obr.3). Boční rotace a stupeň boční rotace je závislý na úhlu 

hlavy rakety, trajektorii pohybu rakety a na rychlosti hlavy rakety při zásahu. Při zásahu se 

míč roztáčí po jeho pravé straně zezadu dopředu. Míč má po úderu podání nižší dráhu letu, 
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která se stáčí doleva. Po dopadu má menší rychlost a nižší odskok, po kterém míč opět nabírá 

směr doprava (bráno z pohledu přijímajícího). 

Při podání zprava doleva ven z dvorce si podávající vynucuJe otevření dvorce 

přijímajícího, při podání zleva má pak lepší kontrolu umístění podání ke středové čáře. 

Nejčastěji se podání s boční rotací využívá při hře leváka proti pravákovi a opačně, při 

druhém podání, které je ponejvíce směřováno do slabšího úderu (bekhendu). 

Obr. 3 -Zásah míče u podání s boční rotací 

Podání s horní rotací (liftované podání) je v dnešním moderním tenise využíváno zřídka. 

Obsahuje pouze horní rotaci, hlava rakety se zvedá zdola nahoru a zezadu dopředu. Dráha 

míče kulminuje za bodem odehrání. Míč je hrán díky rotaci výš nad sítí, dopadá rychleji 

(snižuje se procento chyby) a odskakuje výše, což znesnadňuje soupeři jeho příjem. Ze 

světových hráčů ho využíval například Stefan Edberg. Podání s horní rotací je pomalejší, než 

přímé (pohybuje se ve vzduchu delší dobu). Toho právě využíval k dokonalém přechodu k 

síti, kdy hrál první volej blíže u sítě a vykrýval tak lépe svou polovinu dvorce. 

Podání s kombinovanou rotací (twist) je výsledek spojení podání s horní rotací a podání 

s boční rotací. Míč se zasahuje níže, než při přímém podání. Po odehrání tedy ještě míč stoupá 

vzhůru. Raketa udeří míč zespodu zleva doprava nahoru (obrA). Díky boční rotaci míč po 

odskoku směřuje doprava a následkem horní rotace odskočí výš (z pohledu přijímajícího). 

Stupeň udělené rotace závisí na úhlu hlavy rakety, trajektorii pohybu rakety a rychlosti hlavy 

rakety při zásahu. Toto podání je také pomalejší, než přímé. U praváků se využívá k podáním 

do bekhendové strany. Při podání zleva doprava ven z dvorce přinutí podávající přijímajícího 
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hrát příjem zcela na okraji a někdy i mimo dvorec, tím si vynucuje otevření dvorce. U leváků 

proti pravákům tato varianta platí při podání doleva ven z dvorce. 

Obr. 4- Zásah míče u podání s kombinovanou rotací 

Rotace u příjmu 

Příjem podání je dovednost, která slouží již jako odpověď na soupeřovo podání. Dle 

udělení rotace druhému úderu výměny můžeme rozdělit příjem následovně (Knudson, 2006): 

• Přímý příjem 

• Příjem s horní rotací 

• Příjem se spodní rotací 

Pod pojmem přímý příjem řadíme všechny forhendové a bekhendové příjmy, hrané 

s mírnou horní rotací. Také jako přímé podání není absolutně bez rotace, má i přímý forhend a 

bekhend hraný jako příjem mírnou horní rotaci. Při nápřahu se raketa pohybuje vodorovně 

nebo mírně šikmo vzhůru vzad. Před zásahem míče se raketa po nápřahu vrací opět 

vodorovně nebo se mírným obloukem dostává pod míč, zasahuje míč se svislou plochou 

rakety a následuje protažení, které je vedeno mírně vzhůru. Tento příjem je využíván 

převážně k příjmu rychlého prvního podání, kde přijímající nestihne provést dostatečně 

velkou nápřahovou fázi a příjem jen "narazí". 

Mezi příjem s horní rotací řadíme forhendy a bekhendy, při kterých raketa zahajuje 

pohyb dole a končí nad místem jejího kontaktu s míčem. Výhodou této rotace je, že napomáhá 

urychlit dopad letícího míče, což umožňuje hrát příjmy výše nad sítí a bez rizika autu. Také 

umožňuje míči prudký pokles s větším úhlem dopadu, což vede následně k vyššímu a 

rychlejšímu odskoku, než je tomu u úderů přímých. I když se většina úderů zpomaluje při 
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dopadu, u příjmů podání s horní rotací není zpomalení tak výrazné, protože míč je roztočen ve 

směru, do kterého letí. To vede k menšímu tření při kontaktu míče s povrchem. Stupeň horní 

rotace je závislý na trajektorii hlavy rakety (čím ostřejší úhel švihového pohybu rakety 

zezdola nahoru, tím větší je rotace) a rychlosti hlavy rakety v momentu zásahu. Dobře se 

touto rotací přijímají podání na pomalých a středně rychlých površích a i druhá podání na 

travnatých dvorcích. 

Příjmy se spodní rotací jsou takové údery, kdy raketa začíná nahoře a končí pod 

místem jejího zásahu. Řadíme sem i takové příjmy podání, které jen blokují vodorovným 

pohybem míč, ale jelikož v době nárazu je hlava rakety otevřená, dostávají posléze rotaci 

spodní. Spodní rotace a nízká dráha letu způsobuje sklouznutí míče při současném nízkém 

odskoku míče, což stěžuje soupeři vrácení. Spodní rotace má menší časovou náročnost a 

uděluje se úderu po rychlém či dobře umístěném podání, kdy nemá hráč dostatek času na 

přípravu pro příjem s horní rotací. Nevýhodou příjmů se spodní rotací je to, že je lze hrát 

pouze s omezenou prudkostí. Na pomalých a středně rychlých dvorcích míč se spodní rotací 

při odskoku zpomalí, čímž je soupeři usnadněno jeho vrácení. Více také míč se spodní rotací 

plachtí ve vzduchu, což usnadňuje soupeři použít taktiku podání-volej. 

Stupeň spodní rotace je určen ostřejším úhlem švihu trajektorie rakety shora dolů, 

rychlostí hlavy rakety při zásahu míče (rychlejší pohyb znamená větší rotaci) a úhlem hlavy 

rakety v momentu zásahu míče (čím je raketa otevřenější, tím je rotace větší). 

2.5.3 Umístění 

Je to jedna z velmi důležitých komponent efektivity podání a příjmu. V literatuře 

existuje spousta rozdělení dvorce na určité zóny, kam je podání a příjem možné co nejlépe 

z taktického hlediska umisťovat. Velice smysluplné rozdělení dvorce na jednotlivé zóny 

vytvořil Richard Schonbom, kterou zdokonalil Ales Filipcic (2004)(obr.5,6). Rozdělení 

dvorce odpovídá takticky a efektně hraným směrům jednotlivých úderů. Nejen tedy podání a 

příjmu. Tyto zóny se využívají jako cílové plochy pro jednotlivé údery v trénincích. 

• Zóna 4 slouží jako cílová plocha pro příjem prvního podání. 

• Zóna 3 slouží jako cílová plocha pro příjem prvního i druhého podání. 

• Zóna 2 slouží jako cílová plocha pro příjem prvního i druhého podání, prohoz z příjmu 

druhého (i prvního) podání, jestliže podávající uplatňuje taktiku podání-volej. Při této 

taktice je velice efektivní další umístění příjmu - pod nohy nabíhajícího hráče. 
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• Zóny 6,7,8 jsou cílové plochy pro podání. Ze zóny 6 směřuje podání po odskoku ven 

z dvorce. Ze zóny 7 odskakuje míč směrem na přijímajícího hráče a ze zóny 8 směřuje 

míč do středu dvorce. 

L3 4 R3 

f?. R2 ..... -C.. 

5 I 
; 

L1 Ri 

R1 L1 

R2 
;:; .. , 

L2 

R3 4 L3 

Obr. 5- Rozdělení dvorce pro příjem (Filipcic, 2004) Obr. 6- Rozdělení dvorce pro podání (Filipcic, 2004) 

2.6 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část týkající se problematiky taktických variant podání a příjmu podání na 

třech základních površích by nám měla pomoci přiblížit, jaké rotace, umístění a taktické 

varianty týkající se těchto dvou úderů jsou využívány v kontextu třech základních povrchů. 

Seznamuje nás s historií taktiky i povrchů a dále s vlastnostmi povrchů a taktickými principy 

hry na nich. Dále nás seznamuje se statistikami utkání, které se zaměřují na rozdílnost 

povrchů z hlediska celkové struktury utkání a z pohledu taktiky podání a příjmu. Ve 

výzkumné části pro rozbor taktických variant pak za nejdůležitější považujeme a využíváme 

k výzkumu: rotace, umístění a četnosti jednotlivých taktických variant spjatých s podáním a 

příjmem. Po přečtení teoretické části by mělo být pro čtenáře snazší navázat a předevšún 

porozumět části výzkumné, v níž se zabývám podrobněji problematikou porovnávání taktiky 

podání a příjmu při hře na základních typech povrchů. 
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3 VYZKUMNA CAST 

3.1 Cíl a úkoly práce 

Cílem této práce je analýza rozdílů taktického využití podání a příjmu podání v tenise 

při hře na travnatých, středně rychlých a antukových površích u předních světových hráčů 

s následným doporučením pro trenérskou praxi. Mezi úkoly této práce řadím: 

1. Určit indikátory efektivity podání a příjmu ve vztahu k povrchu dvorce 

2. Porovnání výsledků analýzy v kontextu rozdílnosti třech základních povrchů u podání 

3. Porovnání výsledků analýzy v kontextu rozdJ.1nosti třech základních povrchů u příjmu 

podání 

Vědecká otázka: 

Jaké rozdíly jsou v taktickém využívání podání a příjmu podání na rychlých, středně rychlých 

a pomalých površích dvorce? 

3.2 Výzkumný soubor 

Vzhledem ke struktuře výzkumu a jeho plánovanému průběhu je sledován jeden 

výzkumný soubor. Soubor tvoří 30 vylosovaných sad z 30 tenisových utkání mužské dvouhry 

turnajů ATP. Deset sad tvoří utkání na travnatém povrchu, deset sad utkání na středně 

rychlém povrchu a deset sad utkání na pomalém povrchu. Při výzkumu bylo použito jen těch 

utkání, respektive sad, kde vystupovali hráči klasifikovaní do 100. místa mezinárodního 

žebříčku ATP pro dvouhry. V rámci pozorování utkání v jedné kategorii povrchu nesměl být 

hráč zkoumán více než jedenkrát, což vedlo ke komplexnější závěrům z výsledků. Utkání byla 

nahrávána v průběhu roku 2006 a 2007. Travnatý povrch zastupují vybraná utkání z turnajů 

v Hertogenboshi, Londýně a Wimbledonu, středně rychlý povrch utkání z turnajů v Doha, US 

Open a Australian Open a antukový povrch utkání z French Open a Hamburku. 

Omezení souboru 

V případě daného souboru sad se jedná o reprezentativní výběr. Kromě určených 

indikátorů výkonu u vybraných sad byl zaznamenáván i výsledek sady, celého utkání, jméno 

hráče a hrající paže. Pokud bylo zřejmé, že utkání bylo ovlivněno okolnostmi, jako je 
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například zranění hráče, což může výsledek pozorování značně zkreslit, nebyly tyto výsledky 

dále použity a sada byla nahrazena další. 

3.3 Vymezení výzkumného projektu 

Výzkum byl realizován formou deskriptivně-komparační analytické studie podání a 

příjmu podání na třech typech povrchů tenisového dvorce v průběhu utkání. Bylo využito 

metody nepřímého- strukturovaného pozorování. Na zpracování analýzy utkání byla použita 

popisná metoda. Na porovnávání výsledků byla nadále použita metoda komparativní 

(srovnávací). 

3.4 Organizace sběru a zpracování dat 

Výzkum proběhl v období od 14.5.2006, kdy začfuá antukový turnaj v Hamburku a 

končil28.1.2007, kdy končí turnaj na tvrdém povrchu Australian Open. Dle možností v tomto 

období jsem zachytil dostatečné množství jednotlivých utkání, ze kterých jsem pak vybral 

třicet sad. Deset sad bylo vybráno z turnajů na rychlém povrchu, deset sad z turnajů na 

středně rychlém povrchu a deset sad tvořily zápasy z turnajů na pomalém povrchu. Při výběru 

hráčů byl kvótním výběrem zohledňován styl hráčů. Protože mužská tenisová špička zahrnuje 

hráče dvou základních stylů - hráče s agresivní hrou od základní čáry a hráče 

s celodvorcovým pojetím, bylo vybráno do každých z deseti utkání respektive setů na jednom 

ze tří základních povrchů vždy z každého stylu po deseti hráčích (viz příloha 1-3). 

Vlastní analýza všech utkání byla provedena deskriptivní metodou vybranými způsoby 

statistických záznamů (viz příloha 4-6) v průběhu jednotlivých sad utkání, které byly 

nahrávány na videozáznam, aby bylo možno opakovaně posoudit případné sporné momenty. 

Sledovány byly jen takové charakteristiky, které bylo možno z videozáznamu průkazně 

odečíst. U podání a příjmu byly sledovány a objektivně zaznamenávány vybrané položky 

taktiky, které byly následně vyhodnoceny pomocí základních statistických ukazatelů. 

3.5 Předpokládané využití výsledků 

Výsledky by měly vnést světlo na využití taktických možností podání a příjmu podání 

na jednotlivých typech povrchů. Mají obohatit jak hráče tak i trenéry o nejčastěji používané 
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taktické situace a jejich řešení s ohledem na povrch dvorce. Předpokládá se, že práce poslouží 

jako studijní materiál pro studenty specializace a trenérské školy. 

3.6 Sledované indikátory podání a příjmu podání 

Ve statistickém hodnocení tenisových zápasů je základním statistickým znakem podání. 

Indikátory, které byly zvoleny, jsou z videozáznamu dobře pozorovatelné. Dovedou nám 

přiblížit rozdíly v taktických řešeních hry, ovlivněné prostředím, tedy povrchem dvorce. Tyto 

indikátory jsou v úzkém vztahu s efektivitou úderu. Rychlost a způsoby odskoků na 

jednotlivých površích mění celkové pojetí hry to znamená i dílčí taktické varianty, jako jsou 
' 1/ 

obíhaný forhend a~ taktika ~podání - volej. Celkově má i vliv na charakteristiky účinnosti a 

úspěšnosti. Indikátor rychlosti je sice také rozhodující, zejména u podání, z videozáznamu 

bohužel nešlo odečíst, jakou rychlostí je podáváno. Se stále se vylepšující videotechnikou je 
j ~ 

např.toto impuls pro výzkum v této oblasti. 

U podání byly sledovány tyto položky na všech třech površích: 

1. Rotace prvního i druhého podání 

2. Umístění prvního i druhého podání 

3. Účinnost prvního podání - počet podání, které vedly bezprostředně k zisku bodu, ku 

celkovému počtu podání 

4. Četnost taktické varianty podání - volej u prvního i druhého podání v poměru 

k celkovému počtu podání 

5. Vítězné body po prvním a druhém podání - určují jakou úspěšnost má v rozehře 

podávající hráč, jestliže zahraje první respektive druhé podání do pole na podání 

6. Úspěšnost prvního a druhého podání- poměr počtu prvních a druhých podání odehraných 

bez chyb, ku celkovému počtu prvního a druhého podání 

7. Rozbor chybovosti u prvního a druhého podání 

I ---· 

U příjmu podání byly pozorovány tyto položky na všech třech površích: 

1. Rotace příjmu prvního a druhého podání 

2. Umístění příjmu prvního a druhého podání 

3. Četnost "obíhaného forhendu" jako příjmu prvního a druhého podání 

4. Vítězné body po příjmu prvního a druhého podání - určují jakou úspěšnost měl přijímající 

v rozehře, jestliže úspěšně podání přijal 
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5. Úspěšnost přfjmu prvního a druhého podání - poměr počtu příjmu prvního a druhého 

podání odehraných bez chyb, ku celkovému počtu příjmu prvního a druhého podání 

Rotace byla sledována z pohybu rakety při úderu. Vzniklo tedy následující rozdělení 

moderního tenisu: 

Rozdělení u podání: podání přímé, podání s boční rotací, podání s kombinovanou rotací 

Rozdělení u příjmu podání: bekhend a forhend se spodní rotací, přímý forhend a 

bekhend, forhend a bekhend s horní rotací. 

Mnohem komplikovanější bylo rozlišování úderů podle umístění. Vůbec nejdříve jsem 

musel rozhodnout, jak rozdělit dvorec a na jak velké části. Existuje mnoho rozdělení. 

Například celé hřiště je rozděleno na obdélníky- pět obdélníků na šířku hřiště, pět obdélníků 

na polovinu hřiště. Toto rozčlenění je spíše vhodné pro analýzu pomocí počítače z důvodu 

velkého množství polí. U tohoto rozdělení bohužel chybělo rozčlenění polí pro podání. 

Nakonec jsem vybral rozdělní dvorce podle Filipcice (2004). Rozdělení polí na podání 

je přehledně vyznačené a odpovídá taktickému použití při zápase (obr.6). Totéž lze říci i o 

rozdělení dvorce na ostatní údery, v našem případě tedy na příjem podání ( obr.5). Evidence 

umístění míčů do jednotlivých zón byla prováděna odhadem, sporné momenty jsem se snažil 

řešit opakováním záznamu na videokazetě a naznačením si hranic zón lehce na obrazovce. Při 

sporných umístěních míčů na hranici mezi středem a ostatními částmi a mezi ostatními částmi 

navzájem jsem bral v úvahu, z kterého směru opačné strany dvorce míč přiletěl. Při sporných 

umístěních míčů mezi středem a okraji dvorce se přikláním k umístění na okraj dvorce. Při 

sporných umístěních na hranice mezi okraji dvorce jsem se vždy přiklonil k umístění do zóny 

s vyšším číslem. Hranici mezi zónou 4 a 3 jsem rozhodoval ve prospěch zóny číslo 3. U 

podání při sporných umístěních míče na hranici mezi střední části a postranní částí jsem 

rozhodoval ve prospěch postranních zón. 

3.7 Evidence a zpracování dat 

Na základě toho, že lidské oko není přesné jako počítač napojený na televizi, který 

snímá dopady úderů, musíme při srovnávání výsledků počítat s chybou. Pro určení reliability 

pozorování jsem provedl s odstupem času Giž jsem si nepamatoval do jakých kolonek jsem 

zaznamenával záznamy o úderu) retest formou pozorování utkání (respektive jedné sady) na 

středně rychlém povrchu Haas: Ginepri, podle kterého byla vypočítána míra shody 95,4%. 

Neshoda ve všech záznamech mezi testem a retestem nastala tedy ve 4,6%. 

34 



S touto chybovostí jsem dále pracoval jako s 5% hladinou významnosti u statistických 

evidencí. Tato hladina je standartní hladinou významnosti ve statistice. Podle následujících 

vzorců lze pro zjištěný statistický údaj (u nás procentuální průměr) zjistit, ve kterém rozmezí 

hodnot se budou pohybovat výsledky, které budou mít hladinu významnosti 5%: 

~ ~ p (1- p) ~ ~ p {1- p) 
Pt :::: p-ul--'l • Pz :::: p+ut_/L • 

2 n 2 n 

kde p1 , p 2 představují dolní a horní mez námi sledované hodnoty, p je odhad četnosti, 

u je kvantil normovaného normálního rozdělení, a= 5% je hladina významnosti a n je 

celkový počet případů, u kterých se mohl vyskytovat sledovaný jev. 

Bohužel v případech, kdy frekvence četnosti v určité pozorované kategorii je malá, 

interval četností na hladině významnosti a= 5% je obrovský. Z tohoto důvodu se přikláníme 

orientovat se ve statistických výsledcích dle věcné významnosti. To znamená konkrétně 

stanovit, kdy je určitý jev (náš výsledek) pro tenisové trenéry a odborníky již zajímavý -

významný a kdy to říct nemůžeme. 

Z videozáznamu bylo odpozorováno 7 položek u podání a 5 položek u příjmu podání. 

Četnosti tedy v průběhu pozorování nabíraly určitých hodnot, které byly nakonec zobecněny 

k určitému povrchu. Vzhledem k rozd!1ným rozsahům výběrových šetření nebylo možné pro 

průměrné hodnoty použít postup průměrování průměrů četností sledovaného jevu obou hráčů 

v utkání, ale celkový průměr bylo třeba vypočíst z kumulovaných hodnot. 

V indikátorech týkajících se rotace a umístění podání a příjmu podání levoruký hráč 

zrcadlově využívá opačné strany. To by ve statistickém hodnocení porušovalo základní smysl 

hodnocení, proto jeho údaje byly vyhodnoceny samostatně. Do ostatních statistik byl zařazen 

mezi ostatní hráče. Výsledky leváků jsou zastoupeny v každém sledování určitého jevu na 

antuce a tvrdém povrchu vždy jedním utkáním a na travnatém povrchu dvěma. Jsem si 

vědom, že jedno utkání nezobecňuje totéž, co osm nebo devět utkání praváků, ale je nutno 

dodat, že na tenisových dvorcích hráčů do 100. místa ATP se pohybuje pouze sedm leváků 

(ATP žebříček leden 2007). 

Dle studie (Filipčič, 2004) připadá bez ohledu na povrch dvorce průměrně šedesát bodů 

v utkání v jedné sadě. Vybraná utkání na antuce a travnatém povrchu obsahují shodně 61 

bodů na sadu. Utkání hraná na tvrdém povrchu průměrných 58 a 59 bodů v jedné sadě. 

Z čehož vyplývá, že každý hráč podával průměrně první podání 30x za sadu. To je náhled na 

jednu sadu z hlediska četnosti podání. Studie také dokazuje, že vítěz se od poraženého liší 
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v počtu vyhraných bodů v jedné sadě a to o čtyři až osm bodů na všech površích. Zde je 

patrné, chová-li se hráč ve třech rozehrách jinak (rozhodne je pro sebe), je rozdfi šest bodů. 

Potřebných šest bodů, které rozhodují průměrnou sadu na jakémkoliv povrchu. 

Pro posouzení věcného významu potřebujeme tedy měřítko, abychom zjistili, zda se liší 

rozdíl četností u námi sledovaných položek u dvorců s rychlými, středně rychlými a 

pomalými povrchy. Na základě výše uváděných údajů považujeme za věcně významný rozdfi, 

pokud se zjištěné údaje budou lišit v průměru alespoň o 3 míče za sadu. Což je 5% všech 

rozehraných míčů. 

3.8 Výsledky pozorování 

V následujícím textu jsou v první části uváděny výsledky sledovaných položek u podání 

a v druhé výsledky sledovaných položek u příjmu. U jednotlivých položek podání jsou 

výsledky prvních podání řazeny vždy před výsledky druhých podání. To samé řazení je u 

výsledků příjmu. Výsledky sledovaných položek u příjmu prvního podání předchází vždy 

výsledkům podání druhého. U výsledků je zohledňována jen věcná významnost. 

Rotace prvního podání 

Jako první zpozorovaných indikátorů byla rotace u podání (graf 2). U rotací prvního 

podání můžeme vysledovat, že rotace kombinovaná se nejvíce využívá při utkáních na antuce 

(51,7%). V porovnání mezi kombinovanou rotací na trávě a tvrdém povrchu nebyla věcná 

významnost dostačující. Z toho usuzujeme, že na pomalých dvorcích je využíváno jistějších 

prvních podání, hraných výš nad sítí, které mění po odskoku ještě směr. Po prvním podání je 

získávána na dvorci převaha postupně. 

Boční rotace u prvního podání je velmi významná na travnatém povrchu ( 44,4% ), kde je 

pro přijímajícího velice nepříjemný skluz míče do strany a následný nízký odskok míče. Na 

tvrdých površích je boční rotace také velmi využíváno, což potvrzuje obecně velkou pestrost 

rotací na tomto povrchu. Nejméně je boční rotace využíváno na antuce (27,6%), kdy odskok 

nemá takové účinky, jako na předchozích dvou površích. A tak tento typ podání je využíván 

ke změně rytmu pro přijímajícího. 

Přímé podání je nejvíce zastoupeno na tvrdých (45,2%) a travnatých (38,5%) površích, 

kde je potřeba, aby podání mělo razanci. Vždyť podání na těchto površích tvoří podstatnou 

část rozehry. Odskoky na těchto površích se tolik nezpomalují, jako na antuce (20,7%). Přímé 

podání je tedy součást aktivní nátlakové hry na rychlých a středně rychlých površích. 
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Jestliže podává levák na praváka, přímé první podání využívá nejvíce na travnatém 

povrchu (35,1 %). U boční rotace nebyla zjištěna věcná významnost. V porovnání všech třech 

povrchů je ale patrné, že leváci velmi často využívají boční rotace při podání proti pravákům, 

protože toto podání umisťují pak do bekhendové strany, která v porovnání s forhendovou 

neznamená pro podávajícího leváka takové riziko. U kombinované rotace je věcná 

významnost pouze u porovnání travnatého povrchu (2,7%) a antuky (29,4%), kde hraje 

významnou roli pestrost umístění. 

Jestliže podává pravák na leváka, bylo ve sledovaných zápasech procentuální 

zastoupení přímého podání na všech površích se nelišilo. Boční rotace byla často využívaná 

jak na travnatém povrchu (50%) tak i na tvrdých površích (57,2%). Vysoké procento tvoří 

také na antuce (36,8%), jelikož pravák podává v tomhle případě levákovi do bekhendu, 

relativně slabšího úderu. Kombinovaná rotace významně vládne antukovému dvorci (21,1%) 

oproti travnatému a tvrdému povrchu. 
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Graf 2- Porovnání rotace l.podání na třech základních površích 

Rotace druhého podání 

Při sledovaných utkáních nebylo použito ani v jednom případě přímého druhého 

podání (graf 3). Tato varianta je vidět pouze tehdy, kdy podávající chce riskantně a s dávkou 

překvapení řešit počátek rozehry. 

Boční rotace je nejvíce využívána na travnatém povrchu (36, 1% ), kde je využíváno 

rychlého sklouznutí a nízkého odskoku míče. Méně se pak využívá na tvrdém povrchu 

(18,4%), kde potvrzuje druhé podání s boční rotací pestrost podání a na antuce (9,7%), kde 

průměr ukazuje druhé podání s boční rotací jako nejméně využívané. Důvod vidíme v tom, že 

je pomalé a po odskoku směřuje převážně do účinnějšího úderu praváků, kterým je forhend. 

Kombinovaná rotace se liší také významně na všech třech typech povrchů. S postupným 

zrychlováním dvorce se snižuje využívání druhého podání s kombinovanou rotací. Tato rotace 
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je na antuce velmi účinná a s rychlostí povrchu tento účinek klesá. Na antuce se dokonce 

podává touto rotací 90,3% všech druhých podání. 

Jestliže podává levák proti pravákovi, hraje boční rotace významnou roli, jelikož 

podává do bekhendové, relativně slabší, strany soupeře. Tím pádem nebude z příjmu na 

praváka vyvíjen takový tlak, jaký by byl z forhendové strany. Nejvíce (83,3%) druhého 

podání s boční rotací je hráno na antuce, méně pak na travnatém povrchu (65,2%) a nejméně 

na tvrdém povrchu (28,6% ). 

Pravák na leváka podává také převážně s podáním s boční rotací. Největší účinek a 

nejvíce využívané je opět na trávě (76,5% ), kde byla zjištěna věcná významnost v porovnání 

s tvrdým povrchem (66,6%) a antukou (56,3% ). Kombinovaná rotace je nejvyužívanější na 

antukovém povrchu (43,7%) díky zrychlení a změně směru míče po odskoku. Se zvyšující se 

rychlostí povrchů se tato četnost snižuje. 
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Graf 3-Porovnání rotace 2.podání na třech základních površích 

Umístění prvního podání 

Druhým pozorovaným indikátorem u podání je jeho umístění. Jedno pole pro podání je 

rozděleno na tři zóny a tyto zóny odpovídají taktickému záměru podávajícího (viz obr.6). 

Do pole R6 na travnatém povrchu je směřován největší počet podání ze všech povrchů 

(příloha 7, tab.4). Je to dáno tím, že se do této zóny podává nejčastější využívanou rotací na 

travnatém povrchu-boční rotací. Významnost umístění do tohoto pole je patrná také na 

tvrdých površích (23,3%) v porovnání s antukou (14,7%). Do pole R7 je směřován na antuce 

největší počet podání (11,6%) v porovnání s travnatým (3,3%) a tvrdým povrchem (4,1 %). Do 

zóny R8 je rozdíl v četnosti podání významný. Významný rozdíl je sledován i u podání do 

zóny L6 mezi antukou (24,8%) a travnatým (17%) s tvrdým povrchem (19,2%). Do této zóny 

je na antuce podáváno s úmyslem otevřít si dvorec do relativně slabší (bekhendové) strany 
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hráče. První podání do pole L7 je směřováno na každém ze tří základních povrchů bez 

významného rozdílu. Rozdíl shledáváme v zóně L8, kam jsou umisťována první podání na 

antuce (14,7%) a travnatém povrchu (17%) v menší míře, než je tomu u tvrdého povrchu 

(22,9%). 

Sledování u leváků při hře proti pravákům potvrzuje, že jsou nejvíce využívány zóny R8 

a L6, kde mají praváci relativně slabší bekhendový úder. V důsledku pozorování dvou sad ( 

v případě travnatého povrchu) a jedné sady (antukový a tvrdý povrch) nejsou četnosti podání 

značné, proto budou dále uvedeny jen ty údaje, které mají velkou praktickou významnost. Do 

zóny R6 je nejvíce (11,7%) podáváno na antuce. Tam levák používá kombinovanou rotaci 

nebo přúné podání a mění tak rytmus umístění, které převládá na pravé straně do pole R8. Do 

zóny R8 se nejvíce podávalo na tvrdém povrchu (48%) oproti antuce (35,3%) a trávě 

(29,7%). U pole L6 je zřetelný rozdíl mezi travnatým (32,4%) a tvrdým povrchem (24%). Na 

trávě se zdůrazňuje účinek podání s boční rotací a následného otevření dvorce. 

Při utkáních praváků proti levákům se využívá nejvíce zón R6 a L8, kde mají leváci 

bekhend. Na zónách 7 lze vypozorovat, že je hráno více podání, které směřuje přímo na hráče, 

na tvrdém povrchu 

Umístění druhého podání 

S účinností boční rotace a zrychlováním povrchu roste četnost druhého podání do zóny 

R6 (přt1oha 7, tab.5). Do zóny R7 se využívají druhá podání na všech třech površích podobně 

a rozdíl nacházúne až v porovnání druhých podání do zóny R8 mezi travnatým povrchem 

(20,5%) a antukovým (30,5%) s tvrdým povrchem (28,4% ). Toto zdůvodňujeme tún, že na 

antuce a tvrdém povrchu využívají hráči často druhé podání s kombinovanou rotací, která na 

trávě účinek ztrácí. Umisťování do zón L6 a L 7 žádnou významnost v kontextu porovnání 

povrchu nemá. V zóně L8 je zajúnavé, že je tam směřováno dvakrát častěji podání na tvrdém 

povrchu a trávě, než na antuce. To zdůvodňujeme tím, že antuka druhé podání tak zpomalí, že 

podávat druhé podání do forhendu je pro podávajícího nevýhodné, protože přijímající může 

svým lepšún úderem ihned zaútočit. 

Zápas leváka proti pravákovi je jistě ovlivněn stylem hry praváka, který přijímal. 

Nicméně obecně lze říci, že se na jakémkoli povrchu podává do relativně slabší bekhendové 

strany praváka. V utkáních praváka proti levákovi je tomu stejně. 
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Účinnost prvního podání 

Tento údaj vyjadřuje procentuální poměr počtu prvních podání, které vedly 

bezprostředně k zisku bodu, ku celkovému počtu prvních podání (příloha 10, graf 4). 

V utkáních na travnatých (18,2%) a tvrdých površích (15,9%) vychází podobné průměry. O 

méně než 10% je sledována účinnost prvního podání na antuce (5,4%). Rychlost odskoku 

míče po podání hraje v tomto případě významnou roli. Přijímající hráč má na trávě a tvrdém 

povrchu daleko méně času na reakci a rozhodnutí. To vede k častějším přímým bodům 

z prvního podání na rychlých a středně rychlých površích. 

Četnost taktické varianty první podání - volej 

Tato četnost se udává v poměru ke všem úspěšným podáním (graf 5). Na travnatých 

površích tato taktická varianta tvoří celých 22,5% případů po všech úspěšných prvních 

podáních, což je velmi významné z hlediska našeho výzkumu v porovnání s tvrdým povrchem 

(3,9%) a antukou (2,0% ). Hráči se touto taktikou snaží vyvarovat špatných odskoků z příjmu, 

které způsobují nerovnosti travnatého dvorce a využívají také krátkého času na přípravu 

příjmu, který má přijímající hráč na tomto povrchu k dispozici. Dříve toto procento bylo ještě 

vyšší. Díky zrychlení tenisu a tím pádem znevýhodnění hráčů hrajících stylem podání- volej 

(příjem je na podávajícího straně rychleji zpět, nestačí doběhnout zcela k síti a tím pokrýt 

svoji polovinu hřiště) tato taktická varianta ustupuje. Ještě nedávno praktikovali tento styl hry 

po každém svém podání například Rusedski s Henmanem, který ale na sklonku kariéry i na 

travnatých dvorcích přešel k celodvorcovému pojetí hry. Na antukových a tvrdých površích 

slouží tato taktická varianta jako moment překvapení a oživuje celkový stereotyp úderů od 

základní čáry. 

Četnost taktické varianty druhé podání - volej 

Tato četnost se udává ke všem úspěšným druhým podání (graf 5). Velmi významný 

rozdíl je vidět opět mezi travnatými povrchy (20,6%) a ostatními. Samozřejmě druhé podání 

má menší rychlost a tím pádem je riskantnější využívat tuto taktiku u druhého podání než u 

prvního. Všechny charakteristiky této varianty hrané na trávě jsou stejné jako u prvního 

podání. Na antuce dokonce nenastal ani jeden případ ze všech deseti utkání, kdy hráč využil 

této taktické varianty. Je to příliš riskantně zvolená taktika. Na středně rychlých a pomalých 

dvorcích lze lehce tyto hráče prohazovat z důvodu toho, že přijímající hráč má daleko více 

času na přípravu příjmu. 
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Graf S-Porovnání používání taktické varianty podání-volej na třech základních površích 

Vítězné body po prvním podání 

Tato položka ukazuje jaký vliv má úspěšně zahrané podání na zbytek rozehry. Přesněji 

řečeno kolik vyhraných míčů bylo po úspěšném prvním podání (graf 6). Po porovnání této 

položky na všech třech površích je zřetelný rozdH mezi výsledky. Nejvíce vyhraných bodů po 

prvním podání je na travnatém povrchu (75,5% ). Se zpomalováním povrchu klesá i počet 

vyhraných bodů po úspěšném podání. Na tvrdém povrchu je to 67,4% a na antuce 61,1 %. Zde 

je vidět, že na rychlém travnatém povrchu je klíčem k úspěchu a k úspěšnému dokončení 

rozehry úspěšné první podání. Se zpomalováním povrchu je pak pro podávajícího náročnější 

vyhrát rozehru i po úspěšném prvním podání. 

Vítězné body po druhém podání 

Zde sledujeme jaký byl procentuální průměr vítězných míčů po úspěšném druhém 

podání (graf 6). Mezi výsledky na antuce (50,0%) a tvrdém povrchu (50,4%) neexistuje žádný 

významný rozdíl. Rozdíl je ale mezi oběma jmenovanými povrchy a travnatým dvorcem 

(55,6% ). Můžeme říci, že rychlost odskoku na travnatém dvorci napomáhá k vítězství míče po 

úspěšném druhém podání více, než je tomu na tvrdých a pomalých površích. 
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Graf 6-- Porovnání vítězných bodů po úspěšném l.a 2.podání na třech základních površích 
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Úspěšnost prvního podání 

Úspěšnost v této položce udává, poměr počtu prvních podání odehraných bez chyb, ku 

celkovému počtu prvního podání- vyjádřeno v procentech (příloha 10, graf 7). Úspěšnost na 

travnatém povrchu (64,4%) a antuce (64,7%) je bez rozdílu. Rozdíl shledáváme mezi výše 

uvedenými a účinností prvního podání na tvrdém povrchu (58,5%). Tento rozdíl si bohužel 

neumíme vysvětlit. Na tvrdém povrchu bylo chyb při prvním podání více než na antuce a 

travnatém povrchu. To mohly zapříčinit například i jiné vlivy jako je vítr, slunce atd. Ovšem 

to jsou jen spekulace. 

Úspěšnost druhého podání 

Úspěšnost druhého podání udává poměr udávaný v procentech počtu druhých podání 

odehraných bez chyby, ku všem druhým podání (příloha 10, graf 7). Chyby z druhého podání 

znamenají dvojchyby a následně ztráty bodu. Na základě krátkých rozeher a důležitosti 

prvního úderu v nich (v našem případě druhého podání) lze vypozorovat z výsledků, že hráči 

na travnatém povrchu hrají druhá podání s větším rizikem a dopouštějí se více chyb. Méně 

chyb z druhého podání se dopouští hráči na antuce (91,2% úspěšnost) a nejméně chyb a tedy 

nejvyšší úspěšnost mají hráči na tvrdých površích. 

Rozbor chybovosti prvního podání 

Tento rozbor ukazuje, kolik procent chyb prvního podání skončilo v síti a kolik v autu 

(příloha ll, graf 8). Chyby u prvního podání na travnatém povrchu (39,0% v síti, 61,0% 

v autu) a tvrdém povrchu (38,6% v síti, 61,4% v autu) vykazují stejné charakteristiky. Rozdíl 

je významný v chybovosti na antuce. V síti končí pouze 27,3% všech chybných prvních 

podání a v autu 72,7%. Z toho usuzujeme, že na antuce se podává více s kombinovanou rotací 

a míče tím pádem létají výše přes síť. Kdežto první podání na travnatých a tvrdých površích 

obsahují méně kombinované rotace (přímé podání a podání s boční rotací letí níž nad síti) a 

končí tedy více v síti. 

Rozbor chybovosti druhého podání 

Tento rozbor ukazuje, kolik procent chyb druhého podání skončilo v síti a kolik v autu 

(příloha ll, graf 9). U chyb na tvrdém povrchu (42,9% v síti, 57,1% v autu) a antuce (47,1% 

v síti a 52,9% v autu) převažují o jeden či dva míče chyby v autu, v čemž nevidíme žádný 

výrazný rozdíl. Zajímavé je porovnání chybovosti na travnatém povrchu (32,0% v síti a 

68,0% v autu). V autu skončilo 17 podání z 25, což se domníváme potvrzuje, vyšší tlak na 
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podávajícího při druhém podání. Jelikož podání je jeden z rozhodujících úderů na travnatém 

povrchu, vyúsťuje tento tlak v dvojchyby. Chyby v autu si vysvětlujeme tím, že druhé podání 

létá zpravidla výše nad sítí a končí tedy s větší pravděpodobností v autu. 

Rotace příjmu prvm'bo podání 

První pozorovaný indikátor příjmu byla rotace (graf 1 0). Ve srovnání spodní rotace 

příjmu prvního podání je nejčastěji používaná na travnatém povrchu (48,2%). Na příjem 

prvního podání na trávě nemá přijímající dostatek času, míč rychle a nízko odskočí. Nápřahy 

na příjem se spodní rotací jsou krátké a pro příjem rychlých podání vhodné. Na středně 

rychlých površích je příjmů prvního podání se spodní rotací významně méně (35,0%) a 

nejméně pak na antuce (19,5%). Zpomalování míčů po odskoku podání na antuce dává 

přijímajícím možnost dostatečně dopředu napřáhnout a zahrát příjem s horní rotací (63,5% ). 

Se zrychlováním povrchu a zkracováním času na přípravu příjmu, příjem prvního podání 

s horní rotací ustupuje - tvrdý povrch (41,2%) a travnatý povrch (14,8%). Přímý příjem, 

neboli příjem s mírnou horní rotací, je využíván nejvíce na travnatém povrchu (37,0%) 

v porovnání s tvrdým povrchem (23,8%) a antukou (17,0%). Tyto údery se hrají pod časovým 

tlakem a s kratším nápřahem. 

Antuka Tvrdý povrch Tráva 

ID Spodní 

O Horní 

I!I Přímá 

Graf 10-- Porovnání rotace příjmu !.podání na třech základních površích 

Rotace příjmu druhého podání 

Významný rozdíl sledujeme v porovnání spodní rotace příjmu druhého podání (graf ll). 

Na antuce se hraje tímto způsobem pouze 6,0% příjmů druhého podání v porovnání 

s travnatým (25,5%) a tvrdým povrchem (25,5%). Příjem druhého podání s horní rotací má 

stejnou tendenci jako při příjmu prvního podání. Na antuce výrazně dominuje (89,3%) a se 

zrychlováním povrchu opět využívání této rotace ustupuje- tvrdý povrch 67,3% a travnatý 

povrch 46,8%. Druhé podání je pomalejší, než podání první. Tím pádem je na přípravu příjmu 
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více času a celkový počet příjmů s horní rotací stoupá a příjmy se spodní rotací ustupují. 

Významný rozdíl lze vypozorovat u příjmů přímých, kde na nejrychlejším povrchu má tato 

varianta příjmu největší zastoupení (27,7%) oproti tvrdému povrchu a antuce. 

Antuka Tvrdý povrch Tráva 

[;!I Spodní 

O Horní 

lil Přímá 

Graf ll- Porovnání rotace příjmu 2.podání na třech základních površích 

Umístění příjmu prvního podání 

Umístění příjmu prvního podání směřují hráči ve většině případů bez rozdílu povrchu 

do zón 4, 5, R3 a L3 (příloha 8,tab.6-8). Nejvíce tedy do zón 4 a 5, kde poměr četnosti 

umístění přfjmu prvního podání mezi těmito zónami je přibližně stejný. Podle Schonboma 

(2006) je ideální umístění prvního podání do zóny 4. Z výsledků vidíme, že z rychlého 

prvního podání je velice těžké zahrát přesný míč. Proto přijímající se snaží v mnoha případech 

(nejvíce na travnatém povrchu) zahrát příjem pouze přes síť co nejvýhodněji a nejjistěji 

v rámci dané situace a mnoho míčů pak dopadá do zóny 5. To samé se potvrdilo i u leváků. 

Umístění příjmu druhého podání 

Umístění příjmu druhého podání se odvíjí z pomalejšího druhého podání. Přijímající 

hráči mají již více času na přípravu na úder a tím i větší přesnost. Nejčastěji dopadají míče do 

zóny 4 (př11oha 9, tab.9-ll). Zóna 5 je v četnosti umístění příjmu až na druhém místě. Ve 

větší míře se začínají využívat zóny R3 a L3, než tomu bylo u prvního podání. Jestliže podává 

pravák, je více příjmů umisťováno do zóny L3. Když podává levák, více míčů je umisťováno 

do zóny R3, to znamená oběma podávajícím do bekhendové strany. Z výsledků lze 

vypozorovat rozdíl v četnosti zásahů v porovnání travnatých a antukových povrchů. Na 

antukovém povrchu mají přijímající daleko více času na přípravu úderu, než na travnatém 

povrchu, proto jsou míče častěji umisťovány do zón L3 a R3, ale i L2 a R2. 
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Četnost obíhaného forhendu jako přijmu prvního podání 

Četnost obíhaného forhendu jako příjmu prvního podání ukazuje, jaké procento ze 

všech úspěšných příjmů prvního podání tvořila varianta obíhaného forhendu (přt1oha 10, 

tab.12). Významné zjištění je u této varianty po prvním podání na antuce, kde při podání 

zprava doleva hráči praktikovali tuto variantu v 6,6% případů. Při obíhaném forhendu 

z tohoto směru (při podání zprava doleva) přijímající hráč se po odehraném příjmu nachází 

přibližně v oblasti středu základní čáry a vykrývá tak dostatečně celý dvorec. Při obíhaném 

forhendu při podání zleva doprava se po odehraném příjmu nachází hráč zcela na levé straně 

dvorce a otevírá celý dvorec. Proto se při podání zleva doprava tato taktická varianta 

nevyužívá v takové míře. Jestliže přijímají leváci, prakti.\.-ují obíhaný forhend více při podání 

zleva doprava ze stejných důvodů jako praváci. Nicméně z výsledků obíhaných forhendů na 

antuce vyplývá, že je to povrch, na kterém přijímající je schopen zahrát forhend na 

bekhendové straně. Během tohoto pozorování nezahrál ani jeden levoruký hráč obíhaný 

forhend z prvního podání. 

Četnost obíhaného forhendu jako příjmu druhého podání 

Četnost obíhaného forhendu jako příjmu druhého podání ukazuje, jaké procento ze 

všech úspěšných příjmů druhého podání tvořila varianta obíhaného forhendu (příloha 10, 

tab.12). V procentech při podání z levé i z pravé strany vidíme významný nárůst této varianty 

příjmu závislé na snižování rychlosti povrchu. Praváci upřednostňují obíhaný forhend při 

podání zprava doleva vždy o více než 100% než při podání zleva doprava na všech třech 

površích. U leváků jsou výsledky zrcadlově otočeny. 

Vítězné body po přijmu prvního podání 

Tato kategorie udává jaký vliv má úspěšný příjem na konec rozehry. Přesněji řečeno, 

jaké procento vítězných míčů bylo po úspěšném příjmu (graf 12). Nejnižší procento vítězných 

bodů po úspěšném příjmu prvního podání je na travnatém povrchu (23,8% ), pak následuje 

tvrdý povrch (32,6%) a největší počet bodů po úspěšném příjmu prvního podání udávají 

výsledky na antuce (38,9%). Rozdíly shledáváme v tom, že příjmy s rostoucí rychlostí 

povrchu ztrácí na rychlosti a přesnosti. I když jsou úspěšně zahrány, podávající hráči mohou 

tyto údery snadněji atakovat. Tedy úspěšněji než příjmy na antuce, na které má přijímající 

více času (na přípravu), a proto mají větší rychlost a přesnost. 
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Vítězné body po příjmu druhého podání 

Vítězné body po příjmu druhého podání udávají, jaké procento vítězných míčů bylo po 

úspěšném příjmu druhého podání (graf 12). Výsledky ukazují významný rozdíl pouze mezi 

travnatým povrchem (44,4%) a tvrdým povrchem (49,6%) s antukou (50,0%). Příjem na 

tvrdém povrchu a antuce druhého podání je snazší pro delší dobu přípravy na úder. Z toho 

vyplývá, že efektivněji přijímá hráč druhé podání na středně rychlém a pomalém povrchu. 

40 

30 

20 

10 

Antuka Tvrdý 
povrch 

Tráva 

[J Vítězné body po přijmu 
1.podání 

Cl Vítězné body po přijmu 
2.podání 

Graf 12- Porovnání vítězných bodů po úspěšném příjmu l.a 2.podání na třech základních površích 

Úspěšnost přijmu prvního podání 

Úspěšnost příjmu prvního podání vyjadřuje poměr udávaný v procentech počtu příjmů 

prvního podání odehraných bez chyby, ku všem příjmům prvního podání. Významnost 

potvrzují výsledky na všech třech površích (graf 13). Nejmenší úspěšnost příjmu druhého 

podání mají utkání na travnatém povrchu (55,9%). Se zpomalováním povrchu úspěšnost 

příjmu prvního podání stoupá. Na tvrdém povrchu je úspěšnost již 65,0% a na antuce je to 

přes 79,4%. Toto vypovídá o tom, že čím pomalejší povrch je, tím je lépe příjem umístěn, 

není jen blokován a přijímající hráč vyvíjí proti podávajícímu více tlaku již z příjmu. 

Úspěšnost příjmu druhého podání 

Vyjadřuje poměr udávaný v procentech počtu příjmů druhého podání odehraných bez 

chyby, ku všem příjmům druhého podání. Významnost potvrzují všechny výsledky (graf 13). 

Úspěšnost příjmu druhého podání je nejmenší na travnatých površích (73,0%), což jsme 

očekávali. Nedovedeme si ale vysvětlit, proč je na tvrdém povrchu (90,3%) větší úspěšnost 

příjmu druhého podání než na antuce (84,7%). Podání na travnatém povrchu je v porovnání 

s druhým podáním na tvrdém povrchu a antuce riskantněji hrané, s nepravidelným a nízkým 

odskokem. Tohle jsou faktory, které ztěžují přijímajícím odehrát úspěšně příjem. 
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Graf 13-- Porovnání úspěšnosti příjmu l.a 2.podání na třech základních površích 
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4 DISKUSE 

Z vlastních zkušeností z profesionálního tenisu jsem mohl okusit pouze hru na 

pomalých a středně rychlých površích. I když některé "středně rychlé" povrchy podle mého 

názoru rychlostí spadaly do kategorie rychlých povrchů. Nicméně charakteristiky, které mají 

odrazy míčů jako na trávě, tyto povrchy neměly. Z rozhovorů s hráči, kteří na travnatém 

povrchu hráli, se potvrzují mé výsledky. Převážná většina podání je hrána s boční rotací 

z důvodu skluzu míče a nízkého odskoku do strany. Hráči se nepouštěli do delších rozeher a 

snažili se vyvarovat špatných odskoků tím, že chodili více k síti. Na středně rychlých površích 

jsem sám praktikova! jak nátlakovou hru od základní čáry, tak i taktiku podání- volej. Rotace 

jsem využíval v plné míře u podání i příjmu. Na pomalém povrchu je velice důležitá trpělivost 

a postupné vypracovávání tlaku proti soupeři. Antukový povrch ovládají příjmy s horní rotací, 

jsou využívány úhly hřiště. To znamená, že údery (i příjem) nejsou hrány pouze do hloubky 

hřiště (zóny 4, R3 a L3), ale jsou hrány i ven z kurtu pod větším úhlem (L2 a R2). Toto jsou 

postřehy z mé závodní činnosti. 

Dříve byla často využívána jedna taktická varianta příjmu. Byla to varianta stopbolu na 

pomalém povrchu jako příjmu druhého podání. Tuto variantu praktikova! náš daviscupový 

reprezentant Bohdan Ulihrach. Se zrychlením tenisu tato taktická varianta však úplně 

vymizela. Ze všech dvaceti hráčů, které jsem pozoroval, byla zahrána tato varianta pouze 

v jednom jediném případě. 

Samozřejmě, že povrch dvorce nemá jako jediný vliv na taktiku v utkání. S používanou 

taktikou úzce souvisí aktuální fyzický i psychický stav, který v tomto výzkumu zohledňován 

nebyl. Před porovnáváním výsledků jsem si byl jistý, že z deseti sad jako vzorku jednoho 

povrchu budu mít víc než dostatek informací vztahujících se k četnosti rotací, umístění a 

různým taktickým variantám podání a příjmu podání. U kategorií jako jsou první podání a 

příjem prvního podání je těchto informací dostatek. U kategorií týkajících se druhého podání, 

příjmu druhého podání a hlavně všeho, týkajícího se levorukých hráčů pro přesnější 

informace z výsledků, by bylo vhodnější pracovat s většími počty zápasů. Z toho by také 

vyplývala obrovská časová náročnost na potencionálním výzkumu v této oblasti. Všechny 

vlivy, které mohly narušit výzkum, jsem se snažil od počátku eliminovat. Takto jsem 

například ošetřil taktické jednání leváků v určitých sledovaných položkách, které by vlastně 

vykazovalo zcela opačné hodnoty, než u praváků. Vyřazena byla i utkání, kde bylo zřetelné, 

že je jeden z hráčů zraněný, což by mělo za následek určité zkreslení výsledků. Myslím si, že 

výsledky, které z výzkumu vyšly, dokazují opravdu změnu taktiky podání a příjmu závislé na 
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změně povrchu. Vztahují se jen na mužskou kategorii a vyšší postavení na žebříčku ATP 

podtrhuje tyto výsledky. Junioři a hráči nižší úrovně budou mít trochu odlišné charakteristiky 

taktiky podání a příjmu, než námi pozorovaní elitní hráči. Vždyť i hlavní strategické cíle pro 

tyto skupiny jsou odlišné. Tento výzkum byl ale cílen na to "nejlepší", co v mužském tenise je 

a cílem všech ostatních hráčů je se do této elitní úrovně propracovat. Elitní hráči tedy nejsou 

jen osobnostními vzory, ale také ukazují těmto hráčům cestu, jak zlepšit účinnost taktiky 

podání a příjmu. 

Myslím si, že tenista při vývoji do elitní úrovně tréninkem a utkáními na jednotlivých 

površích přijde postupem času na optimální taktiku podání a příjmu sám. Jenže na elitní 

úrovni je potřeba znát tyto taktiky vhodné k určitému povrchu co nejdříve. Tenhle problém by 

měl vyřešit trenér. Každá stagnace výkonnosti je nepříjemná a neznalostí taktiky spojené 

s hrou na určitém povrchu může hráč často setrvat výkonnostně na jednom místě i delší dobu. 

Proto bych chtěl touto prací vnést světlo do této problematiky a pomoci tak hráčům i 

trenérům, kteří s taktikou podání a příjmu na třech základních površích mají málo nebo 

nemají žádné zkušenosti. 
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5 ZAVER A DOPORUCENI PRO PRAXI 

Tato práce se zaměřuje na porovnávání taktického využívání podání a příjmu na 

rychlých, středně rychlých a pomalých površích dvorců. U taktiky podání bylo sledováno 

sedm položek a u taktiky příjmu položek pět. Každá položka byla pak porovnávána podle 

jejího využívání na třech základních typech povrchů. 

Za nejdůležitější skutečnosti zjištěné pozorováním taktických variant podání a příjmu u 

elitních hráčů v kontextu rozdílnosti hry na jednotlivých površích, lze považovat následující: 

• U rotace prvního podání bylo pozorováním zjištěna převaha v používání boční rotace na 

travnatých dvorcích. Kombinovaná rotace u prvního podání se nejvíce využívá na 

antuce a přímé podání se využívá nejčastěji na středně rychlém povrchu. Všechny 

taktické varianty rotací vycházejí z vlastností odskoků míčů na jednotlivých površích. 

Účinek rotace po podání ještě pak znásobuje povrch. U rotace druhého podání bylo 

zjištěno následující. Se zrychlováním povrchu dvorce stoupá využívání podání s boční 
. 

rotací a klesá četnost podání s rotací kombinovanou. 

• Při umisťování prvního podání na travnatém povrchu jich nejvíce směřuje do zóny R6, 

kam se nejvíce podává s boční rotací. Při podání zleva doprava je nejčastěji podáváno 

do zóny L6 a L8. Na tvrdém povrchu je vidět velká pestrost umístění, zóny R7 a L7 jsou 

méně využívány. Na antuce jsou nejčastěji zasahované zóny R8 a L6, kde má přijímající 

bekhend. Obecně můžeme říci, že se zpomalováním povrchu jde více prvního podání do 

relativně slabší bekhendové strany. A opačně, čím je povrch rychlejší, tím jsou podání 

umisťována více do účinnějšího forhendového úderu. Totéž se potvrdilo ještě výrazněji 

při pozorování druhého podání. 

• Účinnost prvního podání je vysoká na tvrdém a travnatém povrchu. To dokazují častější 

přímé body z prvního podání. 

• U sledování četnosti taktické varianty první podání - volej jsem zaznamenal výrazně 

nejvyšší hodnotu na travnatém povrchu a to i při druhém podání. Tato taktika je známka 

útočného tenisu na rychlých površích. Se zpomalováním povrchu se varianta podání -

volej stává pouze momentem překvapení. U druhého podání je četnost na antuce a 

tvrdém povrchu mizivá. 

• U vítězných bodů po úspěšném prvním podání zkoumáním shledáváme, že se 

zpomalováním povrchu klesá i počet vítězných bodů. Totéž lze vidět i u podání 
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druhého, kde je na rozdíl od prvního podání úspěšnost v případech antukového a 

tvrdého povrchu stejná. 

• Při zjišťování úspěšnosti prvního podání i druhého podání jsem zjistil při porovnávání 

této položky, že odlišnost nastala pouze na tvrdém povrchu (nižší úspěšnost) oproti 

ostatním. Tento výsledek neumím bohužel vysvětlit. U druhého podání je odlišná 

úspěšnost (nižší) oproti ostatním na travnatém povrchu, což lze vysvětlit kratšími 

rozehrami na rychlých površích a tedy větší důležitostí druhého podání. Hráči pak hrají 

druhé podání s větším rizikem, ale i větší šancí bod vyhrát. 

• U rozboru chybovosti prvního podání jsou výsledky na travnatém a tvrdém povrchu 

stejné (39% podání v síti, 61% podání v autu). Protože na antuce je využíváno více 

prvního podání s kombinovanou rotací a míč při tomto podání letí výš nad sítí, poměr 

chyb v autu (27,3%) a v síti (72,7%) je výrazně odlišný, než u předchozích dvou. 

• U rotace příjmu prvního podání byla pozorováním zjištěna převaha horní rotace na 

antuce. Přímý příjem a příjem se spodní rotací dominují na rychlých površích. Se 

zpomalováním povrchů jsou příjmy hrány méně se spodní rotací a přímé, naopak 

přibývá příjmů s horní rotací. Vše závisí na rychlosti odskoků na jednotlivých površích. 

Jestliže má přijímající relativní dostatek času na přípravu příjmu (pomalé povrchy), je 

obvykle hrán příjem s horní rotací. Se zrychlováním povrchu se čas na přípravu 

zkracuje a přijímající je schopen zahrát méně příjmů s horní rotací a více se spodní a 

přímé, které nejsou tak časově náročné na přípravu. Jelikož je druhé podání celkově 

pomalejší, užívá se i celkově více příjmů s horní rotací. Samozřejmě se zpomalováním 

povrchů se toto procento zvyšuje. 

• Z pozorování a porovnávání příjmu prvního podání jsem zjistil, že nejvyšší počet příjmů 

byl umístěn do zóny 5. Umístění do této zóny vyplývalo z úmyslu zahrát rychlé a 

umístěné první podání v dané situaci co nejjistěji a nejvýhodněji zpět. U příjmu prvního 

podání vliv povrchu nebyl významný. U příjmu druhého podání má přijímající více času 

na přípravu a tím je zaručena větší přesnost. Nejvyšší počet umístění byl již do zóny 4. 

Se zpomalováním povrchu dvorce byly příjmy často umisťovány nejen do zón L3 a R3, 

ale i R2 a L2. 

• Četnost obíhaného forhendu nám z pozorování potvrzuje možnost oběhnutí úderu 

v závislosti na povrchu dvorce. S klesající rychlostí povrchu dvorce, lze podání snáze 

přijmout na bekhendové straně forhendem. U příjmu druhého podání je tato taktická 

varianta ještě častější, neboť druhé podání nemá již takovou rychlost jako první a tím 

51 



pádem má přijímající více času na oběhnutí si úderu. Dále bylo zjištěno, že četnost je 

vyšší při podání zprava doleva, jelikož přijímající hráč se po oběhnutí úderu nachází 

okolo středu základní čáry a vykrývá tím dostatečně celý dvorec. 

• U vítězných bodů po úspěšném prvním a druhém podání pozorování potvrzuje vliv 

rychlosti povrchu dvorce na tuto položku. Pouze u příjmu druhého podání mezi antukou 

a tvrdým povrchem se neprokázal významný rozdíl. U vítězných bodů po úspěšném 

příjmu prvního i druhého podání je prokazatelné, že s rostoucí rychlostí povrchu dvorce 

je nižší ta možnost, že po úspěšném příjmu prvního a druhého podání, vyhraje 

přijímající bod. 

• U úspěšnosti příjmu prvního podání, která udává poměr počtu prvních podání zahraných 

bez chyby k celkovému počtu prvních podání lze vypozorovat, že se vzrůstající 

rychlostí povrchu klesá úspěšnost přfjmu. Vše závisí na rychlosti a charakteru odskoku 

míče po podání. První podání na travnatém povrchu se přijímají v daleko větším 

časovém tlaku a tím pádem vzniká více chyb při příjmu. U úspěšnosti příjmu druhého 

podání je podle očekávání nejnižší procento u nejrychlejšího povrchu. 

Za nejdůležitější po přečtení celého obsahu této práce považuji to, aby si čtenář obohatil 

znalosti z této problematiky, nebo naopak konfrontoval své zkušenosti a mohl vést případnou 

diskusi. Jak již víme z teoretické části, význam podání a příjmu podání stoupá spolu se 

zrychlováním povrchu dvorce. Nicméně i na antukových dvorcích je potřeba již těmito údery 

začínat vyvíjet tlak na soupeře. Proto musí být v tréninkovém procesu kladen důraz na jejich 

časté zařazování. Na základě toho, na kterém povrchu hráč "vyroste", se odvíjí i budoucí 

herní styl hráče. Jestliže hráč odmala střídá tréninky na různých površích stává se pak 

v budoucnu všestrannějším tenistou. Vždyť dnešním ideálním tenistou je hráč 

s celodvorcovým pojetím, který umí vítězit na jakémkoli povrchu. V trénincích při nácviku 

taktických variant (situační trénink) by se měla především věnovat pozornost těm herním 

situacím, které odpovídají reálným situacím v utkání. Hráč by měl nacvičovat všechny 

taktické varianty podání a příjmu, ale hlavně ty, které odpovídají těm nejpoužívanějším 

vzhledem k povrchu, na kterém trénuje nebo hraje turnaj. V přípravě na turnaje na rychlém 

povrchu by měli trenéři klást důraz na podání s boční rotací, přímý příjem i příjem se spodní 

rotací, nátlakovou hru již od podání a taktiku podání- volej. V přípravě na turnaj na středně 

rychlém povrchu by měl trenér preferovat celkovou pestrost podání příjmu i následné rozehry 

a v přípravě na turnaj na pomalém povrchu klást důraz na podání s kombinovanou rotací, 
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přfjmem s horní rotací a připomfuat taktickou variantu obíhaného forhendu. Je na trenérovi 

nebo hráči jak trénink uspořádá, ale především je důležité trénink neustále obměňovat. 
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Příloha 1 

Sledované zápasy na rychlém povrchu 

Tučně zvýrazněné sady byly u všech následujících utkání použity ve výzkumu. 

1. Berdych 

Hernych 

2. Gonzales 

6 6 7 

3 4 5 

4 6 6 6 6 

Safin 6 7 4 4 4 

3. Federer 

Nadal 

4. Murray 

Baghdatis 

5. Roddick 

Srichapchan 

6. Henman 

Soderling 

7. Ljubičič 

Lopez 

8. Ančič 

Sanguinetti 

9. Mimyj 

Johansson 

lO.Lee 

6 7 6 6 

o 6 7 3 

3 4 6 

6 6 7 

7 6 

6 3 

6 6 6 1 

7 3 2 6 

6 6 5 3 

3 4 7 6 

6 6 6 

4 2 1 

7 3 7 

6 6 6 

6 6 

Clement 4 4 

6 

3 

ll 

9 

Wimbledon 2006 l.kolo 

Wimbledon 2006 l.kolo 

Wimbledon 2006 finále 

Wimbledon 2006 4.kolo 

Queens Club London 2006 3.kolo 

Wimbledon 2006 l.kolo 

Wimbledon 2006 1.kolo 

Wimbledon 2006 2.kolo 

Queens Club London 2006 1.kolo 

Hertogenbosh 2006 l.kolo 



Příloha 2 

Sledované zápasy na středně rychlém povrchu 

Tučně zvýrazněné sady byly u všech následujících utkání použity ve výzkumu. 

1. Gonzales 6 6 6 

Nadal 2 4 3 

2. Roddick 

Federer 

3. Nalbandian 

Grosjean 

4. Ferrer 

Štěpánek 

5. Daviděnko 

Murray 

6. Haas 

Ginepri 

7. Hewitt 

Gasquet 

4 o 2 

6 6 6 

5 4 7 

7 6 6 

6 4 6 

7 6 o 

5 2 

7 6 

7 6 3 

6 4 6 

6 6 4 

4 4 6 

8. Kohlschreiber 4 5 

Baghdatis 6 7 

9. Monfils 4 2 

Južnyj 6 6 

10. Ljubičič 3 6 7 

Soderling 6 4 6 

Australian Open 2007 čtvrtfinále 

Australian Open 2007 semifinále 

6 6 Australian Open 2007 3.kolo 

4 1 

6 6 Australian Open 2007 3.kolo 

4 3 

Doha 2007 semifinále 

3 7 US Open 2006 3.kolo 

6 6 

3 6 US Open 2006 4.kolo 

6 3 

Doha 2007 1.kolo 

Doha 2007 2.kolo 

Doha 2007 semifinále 



Příloha 3 

Sledované zápasy na pomalém povrchu 

Tučně zvýrazněné sady byly u všech následujících utkání použity ve výzkumu. 

1. Djokovič 

Monfils 

2. Federer 

7 7 6 

6 6 3 

6 6 6 

Ančič 4 3 4 

3. Nalbandian 2 5 6 6 6 

Tursunov 6 7 4 2 4 

4. Ljubičič 

Nadal 

5. Moya 

Južnyj 

6. Berdych 

Volandri 

4 2 6 

6 6 7 

6 6 6 

3 4 2 

6 6 6 

3 1 1 

7. Ferrero 6 2 6 6 

Del Potro 3 6 2 4 

8. Daviděnko 6 6 3 6 

Gaudio 

9. Robredo 

Ferrer 

10. Mathie 

3 4 6 3 

7 6 

6 4 

6 6 

Vliegen 2 4 

French Open 2006 4.kolo 

French Open 2006 čtvrtfinále 

French Open 2006 3.kolo 

French Open 2006 semifmále 

French Open 2006 2.kolo 

French Open 2006 2.kolo 

French Open 2006 l.kolo 

French Open 2006 4.kolo 

Hamburg 2006 čtvrtfinále 

Hamburg 2006 2.kolo 
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Jméno hráče 

1 d' , .po aru 

R6 

R7 

RS 

L6 

L7 

LS 

CHYBY SIT 
AUT 

POČET l.PODÁNÍ 
ÚSPĚŠNÉ l.PODÁNÍ 
VÍTĚZNÉ l.PODÁNÍ 

R 
Přímá 

VÍTĚZNÉ BODY PO l.PODÁNÍ 

2 dá , .po m 

R6 

R7 

RS 

L6 

L7 

LS 

CHYBY SIT 
AUT 

POČET 2.PODÁNÍ 
ÚSPĚŠNÉ 2.PODÁNÍ 
VÍTĚZNÉ 2.PODÁNÍ 

R 
Přímá 
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Turnaj 
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E Podání-volej 
Kombinovaná 

E Podání-volej 
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Příloha 7 

Praváci Levák proti praváku Pravák proti leváku 

Travnatý Tvrdý 
Antuka 

Travnatý Tvrdý 
Antuka 

Travnatý Tvrdý 
Antuka 

povrch povrch povrch povrch povrch povrch 

R6 27,6 23,3 14,7 5,5 4 11,7 26,3 21,4 31,6 

R7 3,3 4,1 11,6 8,1 4 5,9 5,3 7,2 5,3 

RS 24,9 21,6 24,2 29,7 48 35,3 18,4 21,4 15,8 

L6 17 19,2 24,8 32,4 24 29,4 15,8 14,3 15,8 

L7 10,2 8,9 10 13,5 20 o 5,3 14,3 5,3 

LS 17 22,9 14,7 10,8 o 17,7 28,9 21,4 26,2 

Tabulka 4- Četnost umístění prvního podání v % 

Praváci Levák proti praváku Pravák proti leváku 

Travnatý Tvrdý Antuka Travnatý Tvrdý Antuka Travnatý Tvrdý Antuka 

povrch povrch povrch povrch povrch povrch 

R6 14,4 6,9 3,9 13 o o 29,3 36,4 37,5 

R7 13 16,5 18,2 17,4 28,6 o 11,8 9,1 o 
RS 20,5 28,4 30,5 39,1 o 33,3 11,8 o 12,5 

L6 23,3 26,1 22,1 4,3 28,6 50 5,9 9,1 31,3 

L7 18,5 13,3 19,5 17,4 28,6 16,7 5,9 18,2 o 
LS 19,3 8,7 5,8 8,8 14,2 o 35,3 27,2 18,7 

Tabulka 5- Četnost umístění druhého podání v % 



Příloha 8 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
R6 povrch povrch R7 povrch povrch 

Ll Rl Ll Rl 

L2 6,25 6,5 L2 16,7 8,6 

R2 5 6,25 6,5 R2 10,5 2,8 

L3 6,25 12,9 L3 8,6 

R3 3,25 6,5 R3 5,3 5,7 

4 65 46,8 35,5 4 50 36,8 42,9 

5 30 31,3 32,1 5 33,3 47,4 31,4 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
R8 povrch povrch L6 povrch povrch 

Ll Rl 6,7 6,25 3,3 Ll Rl 5,9 6,45 1,7 

L2 3,3 4,2 8,2 L2 9,7 9,8 

R2 6,7 2,1 1,6 R2 17,6 3,2 

L3 3,3 8,3 8,2 L3 11,8 16,1 18 

R3 6,7 4,2 1,6 R3 5,9 6,45 3,3 

4 26,6 20,8 26,2 4 29,4 19,4 27,9 

5 46,7 52,15 50,9 5 29,4 38,7 39,3 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
L7 povrch povrch L8 povrch povrch 

Ll Rl 5,6 5,6 4,8 Ll Rl 5,7 5,7 

L2 11,1 5,6 4,8 L2 6,3 

R2 5,6 4,8 R2 2,9 

L3 9,5 L3 12,5 14,3 5,7 

R3 4,8 R3 6,3 2,9 5,7 

4 50 27,6 19 4 31,3 28,5 34,3 

5 27,7 61,2 52,3 5 43,6 45,7 49,6 

Tabulky 6-8 - Četnost umístění příjmu prvního podání v % 



Ph1oha9 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
R6 povrch povrch R7 povrch povrch 

Ll Rl Ll Rl 

L2 6,7 16,6 L2 22,2 8,3 

R2 6,7 16,6 R2 10 11,1 8,3 

L3 6,7 16,6 L3 10 3,7 16,6 

R3 11,2 13,3 R3 4,1 

4 66,6 26,7 16,6 4 60 48,1 16,6 

s 22,2 39,9 33,3 s 20 14,9 45,8 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
R8 povrch povrch L6 povrch povrch 

Ll Rl Ll Rl 3,4 

L2 10,5 10,9 10,3 L2 14,3 3,9 10 

R2 5,3 5,5 7,7 R2 4,8 7,8 3,3 

L3 31,6 9,1 10,3 L3 9,5 13,7 10 

R3 5,3 5,5 2,6 R3 9,5 11,8 10 

4 36,8 43,6 56,3 4 23,8 27,5 30 

s 10,5 25,4 12,8 s 38,1 35,3 33,3 

Podání do Travnatý Tvrdý Antuka Podání do Travnatý Tvrdý Antuka 
L7 povrch povrch L8 povrch povrch 

Ll Rl 3,8 Ll Rl 

L2 5 16,1 34,6 L2 

R2 R2 5,3 

L3 15 9,7 19,2 L3 10,5 

R3 9,7 3,8 R3 10 15,8 

4 60 29 26,8 4 70 47,3 25 

s 20 35,5 11,5 s 20 21,1 75 

Tabulky 9-11 -Četnost umístění příjmu druhého podání v % 



Přiloha 10 

Travnatý povrch Tvrdý povrch Antuka 

Při podání Při podání Při podání Při podání Při podání 

zprava zleva zprava zleva zprava 

doleva doprava doleva doprava doleva 

Obíhaný forhend o o 0,9 o 6,6 
- přijem l.podání 

Obíhaný forhend 4,8 1,6 9,4 5,9 28 
-přijem 2.podání 

Tabulka 12- Četnost obíhaného forhendu jako příjmu l.a 2.podání v % 

Antuka Tvrdý povrch Tráva 

Graf 4- Účinnost l.podání 

Antuka Tvrdý povrch Tráva 

je účinnost 1.podání I 

Cl Úspěšnost 1.podání 

D Úspěšnost 2.podání 

Graf 7 - Úspěšnost l.a 2. podání 

Při podání 

zleva 

doprava 

0,8 

9,4 



Antuka 

Antuka 

Tvrdý 
povrch 

----l 

Tráva 

D Chyby 1.poclání do sítě 

D Chyby 1.podání do autu 

Graf 8 - Rozbor chybovosti l.podání 

Tvrdý 
povrch 

Tráva 

D Chyby 2.podání do sítě 

D Chyby 2.podání do autu 

Graf 9 - Rozbor chybovosti 2.podání 
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