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 ABSTRAKT 

 

 

 Název práce: Evaluace tenisového forhendu pomocí povrchové 

elektromyografie. 

 

 Cíle práce: Popsat a charakterizovat strukturu zapojování vybraných svalů do 

pohybu při tenisovém forhendu a specifických cvičení u dvou hráčů. 

 

 

 Metoda: Povrchové elektromyografické měření v kombinaci s plošnou 

kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. 

 

 Výsledky: Pořadí zapojení svalů při forhendu a specifických cvičeních je 

rozdílné. Specifické cvičení s tenisovým a softbalovým míčem je svým pořadím 

zapojení svalů bližší forhendu než specifické cvičení s medicinbalem. Pořadí 

zapojení svalů při forhendech hráčů bylo také rozdílné.  

 

 Klíčová slova: Tenis, forhend, specifická cvičení, elektromyografická analýza, 

kinematická analýza. 
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ABSTRACT 

 

 Title of disertation: Evaluation of tennis forehand due to surface EMG. 

 

 Objectives of dissertation: To measure and describe the structure involving 

specific muscles of two tennis players. The muscles are going to be measured 

during the tennis forehand and specific exercises.  

 

 Method: Surface electromyography combinated with kinematic analysis used 

synchronized video recording. 

 

 Results: The order of muscle involving durig the tennis forehand and the 

specific exercises is different. The order of muscle involving during the specific 

exercises with using a tennis ball and a softball is more similar to the muscle 

involving during the tennis forehand than the order of muscle involving of the 

specific exercise with using a medicinball. The order of muscle involving during 

the tennis forehand is different between both of the tennis players, too. 

 

 Key words: Tennis, forehand, specific exercises, EMG analysis, kinematic 

analysis. 
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1 ÚVOD 

 

            Tenis je po desetiletí označován jako bílý sport, sport gentlemanů. Jeho obliba 

ve světě neustále roste. Hraje se jak na profesionální úrovni, tak na úrovni rekreační. 
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Patří mezi sportovní síťové hry. Soutěžní disciplíny, ve kterých se pořádají turnaje a 

soutěže družstev žen i mužů, jsou dvouhra, čtyřhra a čtyřhra smíšených dvojic. 

Každoročně se pořádají čtyři největší mistrovské turnaje – Australian Open 

v Melbourne, Wimbledon v Londýně, French Open v Paříži a poslední Grand Slam roku 

US Open v New Yorku. Důležitou událostí roku je pro hráče také soutěž družstev, pro 

muže Davisův pohár a pro ženy Pohár federace.          

            Tenis patří mezi olympijské sporty již od roku 1896. Avšak po olympijských 

hrách v Paříži v roce 1924 byl na celých čtyřiašedesát let vyňat z programu. Tenis se na 

olympijské hry vrátil opět v roce 1988. V tomto sportu má naše země široké zastoupení 

kvalitních hráčů, o čemž vypovídá i loňská účast družstva mužů ve finále v Davisově 

poháru.  

            Dnešní tenis se neuvěřitelně zrychlil ve srovnání s tenisem minulého století. 

Velkou zbraní hráčů je jednoznačně podání, kdy hráči dokážou míč poslat přes síť 

rychlostí až 250 km/hod. Tenisový úder forhend je hned vedle podání druhou největší 

zbraní většiny hráčů a hráček. Forhend je využíván na třech čtvrtinách kurtu a získávají 

se jím potřebné vítězné body z rozehry od základní čáry. Protože forhend hraný křížem 

hluboko do dvorce k základní čáře je dle mnoha statistik jedním z nejčastěji 

využívaných úderů během zápasu, vybrala jsem tento úder k hlubšímu prozkoumání a 

doufám, že tento výzkum přinese lepší porozumění průběhu pohybu a načasování úderu 

a pomůže rozhodnout o vhodnosti zařazení specifických cvičení do tréninkové přípravy 

hráčů. 

 

 

 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Historie tenisu 
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            Již v antice byly známy hry s odrážením malého míčku přes síť rukou či později 

pálkou. U Římanů to byl trigon, při kterém hráči odráželi těžkými pálkami míče 

naplněné fíkovými zrny. Ve 14. století se ve Francii rozšířila hra dlaní – jeu de paume. 

Tato hra byla vítaným protikladem tvrdých rytířských turnajů, dávala příležitost ke 

galantním projevům a smíšené hře mužů a žen. Hře se nejdříve věnovala pouze šlechta, 

proto dvorce vznikaly na upravených dvorech zámků. Při zakládání hřišť se stavěla 

okolo jedna až tři stěny, později i kryté míčovny, které byly rozděleny na poloviny sítí 

(Hohm, 1992). 

            V 15. století se začaly poprvé užívat malé dřevěné rakety oválného tvaru, které 

se postupně zdokonalovaly stejně jako materiál strun (Hohm, 1992). 

            Na knížecí dvory střední a západní Evropy se hra rozšířila z Francie v 16. století. 

Mezi prostý lid pronikla jeu de paume až v 17. století. Angličané jako první zamýšleli 

převést hru z míčoven pod širé nebe na své nesčetné trávníky. Překážkou pro 

uskutečnění tohoto záměru byly míče, vlastně jejich materiál. Dosavadní kožené nebo 

korkové míče na trávníku neodskakovaly. Teprve v 19. století se začaly vyrábět gumové 

míče, které tuto překážku odstranily (Hohm, 1992).  

            První pravidla síťové hry s raketou a míčem si nechal patentovat britský major 

Wingfield a nazval tuto hru sféristikou. Roku 1875 byla sféristika přejmenována na 

lawn-tennis. S úpravami rozměrů a tvaru kurtu se vyvíjela současně i pravidla hry a z 

čistě společenské zábavy se stal plnohodnotný sport. Zdokonalovalo se náčiní a měnilo 

se tím pojetí hry. Zvyšoval se počet konaných turnajů mužů a žen, vznikaly tenisové 

kluby, svazy a organizace (Hohm, 1992).  

            První turnaj se hrál v roce 1877 ve Wimbledonu. Od té doby se hraje 

wimbledonský turnaj každoročně, až na dvě přestávky zapříčiněné světovými válkami. 

První klub v českých zemích byl založen v Praze roku 1893 pod názvem I. Český Lawn 

Tennis Club (I. ČLTK), který se nachází na Střeleckém ostrově. Od tohoto roku se 

datuje organizovaný tenisový sport v Čechách. Postupně vznikaly další tenisové oddíly 

a kluby, zejména na Moravě. První turnaj v tenise na našem území se konal v roce 1879 

v Chocni v zámeckém parku knížete Kinského. V roce 1918 vznikla Československá 

tenisová asociace zaštiťující závodní i výkonnostní tenis u nás. 
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2.2  Současný tenis 

 

            Tenis se v posledních desetiletích radikálně změnil. Jeho vývoj šel příliš rychle 

kupředu (Grosser, Schonborn, 2008). Napomohl tomu nejen vývoj materiálů vybavení 

hráčů, ale převážně jejich vyšší kondiční připravenost. Hra se stala výrazně agresivnější, 

míče létají z raket hráčů neuvěřitelnou rychlostí. Hráči tak velkou část sezóny tráví 

v posilovnách a tělocvičnách, aby získali potřebnou kondici k udržení hry na vysoké 

úrovni po celé utkání. Dobře vyvinutý svalový aparát také pomáhá předcházet 

případným zraněním, která se často vyskytují u tak fyzicky vytížených sportovců.  

            Vedle nárůstu svalové hmoty u hráčů i hráček neustále narůstá i tělesná výška. 

Nadprůměrná tělesná výška je výhodná pro vrcholový tenis hned z několika důvodů, 

jako např. větší rozpětí hráče a tím lepší pokrytí dvorce a mnoho dalších (Schonborn, 

2008). 

            Hra se zrychluje díky míčům hraným s horní rotací, i díky snaze hráčů odehrávat 

míče dříve po dopadu (bod zásahu je na vzestupné dráze nebo bezprostředně kolem 

kulminačního bodu), což výrazně zkracuje soupeřův čas pro zaujmutí základní pozice a 

přípravu na další úder. Tyto rotované údery jsou dnes ale plošší, delší a mnohem 

rychlejší oproti topspinovým úderům předešlé generace. Např. bývalí hráči Bruguera 

nebo Sanchezová-Vicariová mohli hrát stěží agresivně a rychle. Jejich extrémní západní 

držení a nadměrná rotace to sotva dovolovala. Nejpodstatnější rozdíl, ve srovnání 

s předchozí generací, je ale v postavení hráčů u základní čáry. Postavení hráčů blíže 

k základní čáře podstatně zlepšilo možnosti volby úhlů a umožnilo hráčům postup do 

středu dvorce, aby mohli zasáhnout krátké míče od soupeře v kulminačním bodě a 

zahrát vítězný míč (Schonborn, 2008). Proto je nezastupitelnou součástí tréninku i 

rozvoj schopnosti anticipace, neboť bez schopnosti předvídat záměr soupeře není téměř 

možné dostat se k míči včas a odehrát ho zpět na polovinu soupeře účinně. 

            Přestože se let míče mnohonásobně zrychlil a čas pro přípravu hráče na 

následující úder zkrátil, samotná utkání se prodlužují. Hráči jsou si stále vyrovnanějšími 
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soupeři, dokážou vrátit zpět do dvorce téměř nechytatelné míče a tak není výjimkou, 

když hráči opouštějí kurt po více než 4 až 5 hodinách urputného boje.  

            Markantně se změnil i herní styl a cíle hráčů v utkání. Hráči již nečekají na 

chybu soupeře, ale snaží se co možná nejrychleji dosáhnout bodu nebo přinutit soupeře 

k chybám, popř. k odehrání slabých, neutrálních úderů, z kterých pak sami mohou 

„skórovat“ (Schonborn, 2008).  

            Schonborn (2008) ve své knize uvádí, že četnost úderů v rámci jedné rozehry 

v současných zápasech mužů obnáší 2,1 až 2,4 úderu na trávě, 5,1 až 5,8 na tvrdém 

povrchu a 6,8 až 7 na antukovém dvorci. To znamená, že má hráč k dispozici přibližně 

1,2, resp. 2,6 a 3,5 úderu k získání bodu. Tento nízký počet vede k tomu, že hráč musí 

využít každou příležitost při rozehře, aby vyvinul na soupeře tlak a dostal se do výhody. 

            Dalším požadavkem úspěšného hráče je mít dostatečně velký zásobník úderů, 

které dokáže variovat, obměňovat a vybrat vždy ten nejvhodnější k dané herní situaci 

(Schonborn, 2008).  

            V současném tenise se dá jen těžko prosadit hraním podání a volejů. Pro 

zdokonalení příjmu podání a prohozu hráči nemají dostatek příležitostí k náběhu k síti 

ihned po podání, jak tomu bylo v letech předešlých. Proto se většinou uplatňuje 

celodvorcový útočný tenis založený na kvalitním podání a úderech od základní čáry 

s horní rotací. 

           Téměř u všech hráčů je dominantním úderem právě forhend.  Díky vynikající 

kondiční připravenosti jsou hráči schopni pokrýt tímto úderem většinu dvorce a dle 

několika provedených statistik je forhend úder, kterým hráči ukončují rozehru ve svůj 

prospěch a zároveň produkují v utkání i méně nevynucených chyb ve srovnání s 

bekhendem. Elitní hráči navíc dokážou za každých podmínek, při různých odskocích 

míče, z jakéhokoliv úderového postavení zahrát míč forhendem přesně a rasantně. 

Pokud bychom mohli porovnat forhend současného tenisového světa s forhendem 

minulého století, zjistíme mnohonásobný pokles počtu zahraných neutrálních nebo 

obranných úderů během utkání.  

            I na rychlost a přesnost druhého podání je nyní kladen velký důraz. Dříve se 

druhým podáním jen uváděl míč do hry. Dnes se druhým podáním získávají vítězné 

body, nebo alespoň dostávají soupeře pod tlak.           
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            Strategii utkání také ovlivnil dynamický vývoj obouručného bekhendu. Hlavní 

příčinou vzniku obouručného úderu je začátek hraní tenisu ve velmi nízkém věku, kdy 

děti ještě nemají sílu na jednoručný bekhend a jejich svalový aparát není dosud 

připraven na tento úder. Pohyb paže během jednoručného bekhendu je zajišťován 

zejména širokým svalem zádovým, spinální částí deltového svalu a tricepsem, které 

nejsou v dětském věku dostatečně vyvinuty. Při obouručném bekhendu jde ale z 93% 

případů o forhend hraný druhou rukou. Časem se navíc ukázalo, že bekhend hraný 

oběma rukama má více výhod než nevýhod a v mnohém převyšuje bekhend jednoručný. 

Bylo zjištěno, že obouruční hráči dělají méně nevynucených chyb a protože jde vlastně 

o forhend na druhé straně, mohou hrát hráči ze všech možných situací, pozic a výšek 

odskoku agresivně (Schonborn, 2008). 

 

 

2.3  Kondiční nároky tenisu 

 

            Dovalil (2009) uvádí, že v každé pohybové činnosti lze identifikovat projevy 

„síly“, „vytrvalosti“, „rychlosti“ aj., jejich poměr se však podle pohybových úkolů liší.  

            Tenis je pohybová hra vyznačující se neustálými změnami, neboť každý úder má 

jiný směr, rychlost, rotaci i umístění (Schonborn, 2008). Proto je úroveň pohybových 

schopností tenisty jedním z rozhodujících faktorů pro jeho celkový výkon. Dobrá 

kondiční připravenost sportovce navíc oddaluje únavu, napomáhá rychlejší regeneraci, 

podporuje psychickou odolnost hráče během utkání, zlepšuje techniku, zvyšuje rasanci 

úderů a zlepšuje celkový zdravotní stav (Crespo, Miley, 2002a). 

            Za nejdůležitější komponenty pro herní výkon tenisty jsou považovány 

koordinace, obratnost, rychlost a výbušná síla. V tréninku se však nesmí opomenout 

také na rozvoj vytrvalosti, flexibility, maximální síly, rychlosti reakce a dalších. Při 

budování optimální kondice hráče je nutné zahrnout do tréninku všechny uvedené 

složky (Crespo, Miley,2002a).         
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OBR. 1 : Důležitost jednotlivých kondičních složek pro tenis (Crespo, Miley, 2002a). 

 

2.4  Energetické zabezpečení výkonu 

 

            Pro pokrytí energetického výdeje během tenisového utkání je zapotřebí využití 

energie ze všech tří energetických systémů, avšak v různých poměrech v závislosti na 

několika parametrech. Díky časově krátké zátěži během rozeher je tenis převážně 

anaerobním alaktátovým sportem (Schonborn, 2008). 

            Energii získanou z alaktátového neoxidativního systému organismus využívá při 

energetickém zajištění začátku náročné pohybové činnosti, při maximální a velmi krátké 

zátěži, kdy nestoupá hladina kyseliny mléčné v krvi. Tento způsob energetického krytí 

nevyžaduje účast kyslíku v dějích látkové přeměny. Představují to rozehry v rozsahu 5-

15 sekund (Crespo, Miley, 2002a).  

            Pro rozehry maximální (submaximální) intenzity v délce od 15 sekund do 1 

minuty je hlavním systémem zajišťujícím energii systém anaerobní glykolytický, neboli 

laktátový neoxidativní systém. Konečným produktem reakcí anaerobní glykolýzy je 

kyselina mléčná a její soli. Zvýšená koncentrace laktátu v krvi způsobuje okyselení 

vnitřního prostředí, což má negativní dopad na řízení pohybu. Kapacitu tohoto systému 
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ale do značné míry určují schopnosti sportovce, jak je schopen vyrovnat se se 

subjektivními pocity diskomfortu, způsobené právě metabolickou acidózou 

(Semiginovský, Vránová).  

            Aerobní systém je využíván během dlouhodobé činnosti středně velké intenzity 

a během přestávek mezi rozehrami k obnově anaerobních energetických zdrojů (Crespo, 

Miley, 2002a). Štěpení cukrů, tuků, bílkovin probíhá za přítomnosti kyslíku 

(Semiginovský, Vránová).   

            Žádný z uvedených systémů nepracuje izolovaně, každý systém poskytuje 

pracujícím svalům dle intenzity a délky trvání různé množství energie. Protože jsou pro 

tenis typické opakované, krátkodobé intenzivní akce, je energetická spotřeba kryta z 

70% celkového času, kdy je míč ve hře, anaerobním alaktátovým systémem. Využití 

anaerobního laktátového systému odpovídá přibližně 20% času, kdy je míč ve hře, a 

využití aerobního systému odpovídá cca jen 10% času míče ve hře (Crespo, Miley, 

2002a).  

 

 

2.5  Technika 

 

            Sportovní technika musí být podle Schonborna (2006) vnímána jako komplex 

pohybů a částí pohybů. Na základě toho by mělo být do tréninku zapojeno celé tělo se 

všemi kondičními, anatomicko-funkčními a fyziologickými faktory jako jeden celek a 

měla by být technika vyučována jako prostředek k účelu. 

            Každý sportovní výkon je tedy ovlivněn uspořádáním několika faktorů. 

V některých sportech dominuje převážně jeden faktor, jiné jsou postaveny na existenci 

více faktorů (Dovalil, 2009). Dovalil (2009) uvádí pět základních faktorů ovlivňujících 

strukturu sportovního výkonu – faktory somatické, faktory techniky, faktory kondiční, 

faktory taktiky a faktory psychické. 

            Technikou také rozumíme účelný způsob řešení pohybového úkolu v souladu 

s pravidly daného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi 
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samotného sportovce. Technika by měla být součástí tréninku po celou sportovní 

kariéru, kdy jde zpočátku o osvojování a zdokonalování základů, později o procesy 

diferenciace, integrace a stabilizace. Upevnění techniky je podmíněno vysokou úrovní 

dynamických komplexů nervových spojení, které umožňují automatické provádění 

pohybové činnosti. Znakem je trvalost a stabilita příslušných struktur. Hlavními kritérii 

pro hodnocení techniky jsou úspěšnost, úspornost, efektivnost a účelovost (Dovalil, 

2009).  

            Podle Schonborna (2008) existuje optimální technika jen jedna. Ta se ale může 

na základě individuality hráče v nepodstatných bodech lišit. Pak se mluví o 

individuálním stylu. Výzkumy ukázaly, že se všichni elitní hráči i hráčky v uzlových 

bodech shodují a zachovávají všechny mechanické a anatomické zákonitosti.  

           Podle Crespa a Mileyho (2002a) lze optimální techniku definovat jako techniku 

umožňující nejefektivnější kombinaci síly a kontroly vlastního úderu i pohybu při 

minimalizaci rizika úrazu. 

            Techniku je možné rozdělit na techniku vnější a techniku vnitřní. Technika 

vnější je uváděna jako organizovaný sled pohybů a operací propojený v pohybovou 

činnost. Metoda kinematické analýzy umožňuje analýzu vnější techniky, díky které se 

registrují parametry průběhu pohybu těla a jeho segmentů v podobě kinogramů, grafů a 

schémat. Vnitřní techniku pak tvoří neurofyziologické základy pohybových činností.  

Poznání vnitřní techniky, skrytých příčin pohybů a mechanismů řízení umožňuje 

především metoda elektromyografie (Dovalil, 2009).  

 

 

 

 

2.5.1 Vývoj techniky a taktiky tenisu 
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            Tenis byl zpočátku charakteristický zdlouhavými rozehrami od základní čáry, 

ale se zahájením turnajů hraných na travnatých dvorcích se začala hra zrychlovat a stále 

častěji se využívalo náběhu k síti a zakončení rozehry volejem (Hohm, 1992). 

            Před rokem 1900 se užívalo hlavně úderů se spodní rotací. I když bylo možné 

provádět tyto údery s velkou jistotou a nízkým výdejem energie, nesnadné prohození 

síťaře pro pomalý let míče vedlo ke vzniku úderů s horní rotací. Po úderech s rotací 

nastala éra přímých úderů se zpevněným zápěstím (Hohm, 1992). 

            Hra založená na rasantním podání, riskantním příjmu podání soupeře a na hře u 

sítě dala před první světovou válkou základ k nekompromisně útočnému hernímu stylu. 

Následná generace tenistů v čele s W. T. Tildenem vytváří tzv. celodvorcovou hru. 

Střídáním rychlých přímých úderů a úderů s různými variantami rotací měnili tempo 

hry (Hohm, 1992). 

            Výrazný zlom ve změně techniky nastal v roce 1974, kdy se hráči nové generace 

(J. Connors, Bjorn Borg, Chris Evertová) hrající bekhend obouruč dostávají do čela 

světových žebříčků. Do té doby se mezi světovou elitou hráči s obouručnými údery 

téměř nevyskytovali (Hohm, 1992).  

            Taktické i technické pojetí současného tenisu je z velké části závislé na povrchu 

dvorců. Dnes vrcholoví hráči musí být schopni podat nadprůměrné výkony na všech 

typech povrchů (antuka, pevné povrchy, tráva), pokud chtějí být úspěšní (Hohm, 1992).   

            Vývoj tenisu, jak z hlediska taktiky tak techniky, stále není možné pokládat za 

ukončený. Vždy zůstává místo pro jejich zdokonalování. Ideálem se jeví všestranný 

hráč, který dovede zvolit nejvhodnější způsob hry vzhledem k vlastním individuálním 

schopnostem, momentální formě, hernímu stylu soupeře a vnějším faktorům 

ovlivňujících utkání (povrch dvorců, povětrnostní podmínky atd.) (Hohm, 1992). 

        

 

 

2.5.2  Kritéria optimální techniky obecně 
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            Schonborn (2008) ve své knize uvádí, že optimální technika musí 

bezpodmínečně respektovat anatomické danosti, neboť pohybový aparát člověka 

(kosterní a svalový systém) podléhá určitým pevně daným možnostem pohybu, které 

nelze dlouhodobě obcházet a ignorovat bez rizika přetížení nebo zranění. 

            Technika musí také odpovídat všem biomechanickým principům a 

mechanickým zákonitostem a musí přihlížet ke každému člověku jako k individualitě 

(Schonborn, 2008).  

            Jedním z nejdůležitějších kritérií vůbec je účinnost techniky. I ta nejideálnější a 

na pohled nejkrásnější technika přijde v niveč, pokud s ní hráč nedokáže dosáhnout 

potřebných vítězných bodů (Schonborn, 2008).  

            Dále musí být technika dostatečně stabilní, aby mohla optimálně fungovat 

během celého roku, na všech typech povrchů, se všemi druhy míčů a za všech možných 

psychických zátěží a stavech hry (Schonborn, 2008). 

            Schopnost úspěšně používat jednotlivé techniky podle taktických záměrů a 

obměňovat hru by v žádném případě neměla hráči chybět. Stejně tak schopnost variace 

techniky, kdy by měl být hráč schopen v jedné a té samé situaci zahrát různé údery, aby 

jeho záměr byl pro soupeře těžko čitelný.  

            Hráčova technika musí být schopna neustálého rozvoje. Na tomto předpokladu 

však ztroskotá i mnoho talentovaných hráčů. Důvodem je podle Schonborna (2008) 

méně vhodné držení nebo špatné osvojení některých částí techniky.  

            Posledním, ne však méně důležitým kritériem určujícím optimální techniku, je 

ekonomičnost pohybů. Při zrychlení úderů a tím zrychlení míče se výlučně neuplatňuje 

jen svalová síla. Rozhodující roli zde sehrává koordinace mezi jednotlivými svaly. 

Základem zrychlení rakety při úderu je švih. Ten je dán řetězovou reakcí jednotlivých 

částí končetin ve správném pořadí a schopností svalového napětí a uvolnění ve správný 

okamžik (Schonborn, 2008).  

            Techniku hráče můžeme považovat za optimální, pokud splňuje výše uvedené 

předpoklady. Toho však dosahuje jen velmi málo hráčů a hráček. Proto si každý člověk 

musí vytvořit vlastní variantu uvedené optimální techniky přizpůsobenou své 
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individualitě (Schonborn, 2008). Tato kritéria optimální techniky můžeme aplikovat na 

všechny údery, včetně forhendu.  

            Podle Grossera a Schonborna (2008) neexistují ve světové elitě a široké světové 

třídě žádné velké rozdíly v základní technice. Nejlepší hráči světa ale umí svůj úderový 

potenciál používat podstatně úspěšněji a variabilněji. 

 

2.5.3 Držení rakety při forhendovém úderu 

 

            V současném tenise je používáno hráči následujících tří typů forhendového 

držení.        Méně využívaným forhendovým držením je držení východní. Používá se 

v polozavřeném až plně otevřeném postavení. Míč se v tomto případě odehrává níže a 

dále od těla. Tento typ držení je vhodný zejména pro přímé údery a údery s mírnou 

horní rotací. Zástupci tohoto typu držení jsou bývalí špičkoví hráči Michael Stich, nebo 

Jana Novotná (Crespo, Miley, 2002a). 

                                                      

OBR. 2 : Východní forhendové držení (Schonborn, 2006). 

 

            Při polozápadním držení se hlava rakety nachází v předúderové fázi za zápěstím 

a plocha rakety při nápřahu a švihu je zavřená. Výhodou tohoto držení je možnost hrát 

míče s velkou rasancí s dostatečnou kontrolou díky horní rotaci míčů. Hráči s tímto 

držením odehrávají míče převážně z polootevřeného až plně otevřeného postavení a je 

v současném tenise nejčastějším držením rakety. Mezi hráče s polozápadním držením 

patří např. Andre Agassi (Crespo, Miley, 2002a).  
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OBR. 3 : Polozápadní forhendové držení (Schonborn, 2006). 

 

            Třetí, západní držení umožňuje udělit míči silnou horní rotaci. Pro toto držení 

jsou výhodné míče s vysokým odskokem hrané ve výši ramen hráče. Bod zásahu míče 

se posouvá daleko před tělo. Západní držení je proto vhodnější pro hru na pomalejších 

površích. Problémy hráčům však nastávají s hraním nízkých míčů (Crespo, Miley, 

2002a). Vyznavačem tohoto držení je hráč současné tenisové elity Španěl Rafael Nadal. 

 

                                                     

OBR. 4 : Západní forhendové držení (Schonborn, 2006). 

 

            Existují i další typy držení pro forhendový úder, ale vyskytují se jen výjimečně. 

Příkladem je forhendové držení obouruč, které se nedoporučuje pro krátký dosah, nebo 

kontinentální držení rakety, které je pro moderní tenis naprosto nevhodné z důvodu 

silně přetěžovaného zápěstí a loketního kloubu (Schonborn, 2008).     
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                         OBR. 5 : Kontinentální forhendové držení (Schonborn, 2006). 

 

2.5.4 Úderové postavení 

 

               Crespo a Miley (2002b) popisují tři typy postavení hráče vůči míči. Ta jsou 

závislá např. na výšce odskoku míče, na rychlosti míče, na dostatku času hráče k zaujetí 

úderového postavení a dalších. Prvním typem úderového postavení je postavení 

polootevřené (boční), kterého hráči využívají k odehrání míčů údery od základní čáry. 

 

 

 

OBR. 6 : James Blake při jednoručném bekhendu z polootevřeného postavení (Kane, 

2009). 
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            Otevřené postavení dává hráči více času a je vhodné pro forhendový a 

obouručný bekhendový úder. Toto postavení umožňuje hráči v dostatečném rozsahu 

rotovat rameny a boky. Další výhodou je vysoká stabilita postavení, ekonomičtější 

průběh pohybu, dosažení vyššího zrychlení rakety až o 20% a rychlejší zaujetí 

úderového postavení při riternu  (Schonborn, 2006). 

 

OBR. 7 : Serena Williams při forhendu z otevřeného postavení (Cooper, 2010). 

 

            Třetí typ úderového postavení je postavení zavřené. Používá se zejména při 

úderech, kdy má míč nižší odskok a hráč se tak v tomto postavení může dostat 

pokrčením kolenou a snížením těžiště dostatečně raketou pod míč, nebo pokud hráč 

potřebuje zahrát míč s maximální přesností (Schonborn, 2006).     

 

 

 

OBR. 8 : Rodger Federer při forhendu ze zavřeného postavení (David, 2006). 
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2.5.5 Technika forhendu 

 

            Forhend je jeden z nejdůležitějších tenisových úderů. Při rozehrách od základní 

čáry je jednoznačně nejpoužívanějším úderem (Crespo, Miley, 2002a). Tento úder 

můžeme rozdělit na tři fáze. První fází je fáze přípravná a nápřah. Příprava je často 

zahájena pohybem ramen a lokte. Dle moderní techniky by měl být nápřah zahájen 

rotací trupu. Vytáčejí se ramena a noha, která je blíže k míči. Nohy by měly být široce 

rozkročeny, aby hráč udržel snadno stabilitu. Poté následuje vykročení levé (v případě 

hráče hrajícího pravou rukou) nohy směrem k míči. Před zahájením švihu hlavy rakety 

dopředu by měla být hlava rakety nad úrovní lokte (Crespo, Miley, 2002a).  

            Druhá fáze, kdy hráč zasahuje míč, se nazývá fáze úderová. V počáteční fázi 

švihu se raketa pohybuje dolů a dosud pokrčené nohy se začínají napínat v kolenou. To 

napomáhá dosáhnout většího švihu po dráze zespoda nahoru. V této počáteční fázi švihu 

se loket (nadloktí) pohybuje v blízkosti těla. Následuje rotace boků a ramen a před 

zásahem míče se loket mírně napíná. Dráha švihu hlavy rakety jde tedy při pohybu 

dopředu zespoda nahoru. Během švihu až do okamžiku zásahu zůstává plocha rakety 

stále zavřená a těsně před zásahem míče se raketa mírně otvírá. V momentu zásahu 

míče se zápěstí nachází za držadlem rakety. Hlava by měla být v klidu a pohled by měl 

směřovat do místa kontaktu rakety s míčem (Crespo, Miley, 2002a).  

            Poslední fáze (protažení úderu) bývá často zcela individuální. Raketa pokračuje 

po zásahu míče dlouhým plynulým pohybem zezdola nahoru a loket se při dokončení 

dostává přibližně do úrovně ramen (Crespo, Miley, 2002b). Napětí svalů se postupně 

uvolňuje a dokončuje se rotace ramen a boků (Crespo, Miley, 2002a). 

 

2.5.6 Optimální zásah úderu 

 

 

            Bod zásahu je nejdůležitější částí úderu, který rozhoduje o úspěchu nebo 

neúspěchu každého úderu. Optimální bod zásahu míče raketou je závislý na mnoha 
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faktorech a akcích. Doba kontaktu mezi míčem a raketou je přibližně 4 milisekundy. 

Čas přenosu po aferentních drahách od receptorů k centrální nervové soustavě je však 

delší. Hráč tedy registruje okamžik zásahu míče, až když je míč na cestě k soupeři a 

nedá se tak již úder v době zásahu korigovat (Schonborn, 2008).  

            Bod zásahu je dán typem držení rakety. Čím více se držení posouvá od 

kontinentálního držení k západnímu, tím více před tělo a více dovnitř (flexe v lokti) se 

posouvá bod zásahu. To pak ovlivňuje míru rotace míče a směr protažení úderu. Čím 

dále dozadu se přemístí bod zásahu, tím více prostoru má hráč pro horizontální pohyb 

rakety. O to méně prostoru ale zbývá pro vertikální pohyb zajišťující rotaci (Schonborn, 

2008). 

 

 

                                       

            OBR. 9 : Bod zásahu dle držení rakety na forhendové straně (Schonborn, 2008). 

 

2.5.7 Optimální vzdálenost těla od bodu zásahu míče 

 

            Problematika vzdálenosti těla od míče se týká začátečníků i pokročilých hráčů. 

Tato vzdálenost je dána především individuálním stylem, držením rakety a mírou flexe 

v loketním kloubu. Každý hráč má tedy svou individuální vzdálenost k bodu zásahu 
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míče. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí úderu je dodržení této vzdálenosti (Schonborn, 

2008). 

            Důležitou roli zde hraje také rovnováha a držení horní poloviny těla. Ta by měla 

být během celého úderu ve svislé poloze. Jakékoliv vychýlení a náklon trupu při zásahu 

míče způsobí změnu optimální vzdálenosti osy a těžiště těla od bodu zásahu a s tím 

spojený nárůst chyb. Začátečníci často mívají problémy s předvídáním dráhy letu a 

odskoku míče. Buď jsou u míče pozdě a tudíž od něho daleko, nebo brzy a míč pak mají 

příliš blízko tělu. Oba případy jsou následkem chybného posouzení letícího míče a 

vedou ke ztrátě rovnováhy (Schonborn, 2008). 

            Aby byla dodržena správná vzdálenost těla od míče, je nutná kvalitní práce 

nohou hráče. Práce nohou se skládá z rychlého a precizního přiblížení k míči a 

z dlouhého úderového kroku. Ten by měl být delší, než je šířka ramen, a zajišťovat 

stabilitu hráče během úderu. Pokud je tento poslední krok příliš krátký, hrozí nebezpečí, 

že se dostane těžiště těla hráče mimo podpůrnou plochu, hráč ztratí rovnováhu a 

důsledkem toho odehraje míč chybně (Schonborn, 2008). 

            Správnost vzdálenosti těla od bodu zásahu míče udává možnost dostatečně 

švihnout raketou. Hráč stojící blízko nebo naopak daleko od míče, nemůže dodržet 

ideální rovinu švihu a je nucen zapojit pomocné svaly. To způsobuje, že je raketa spíše 

posunována nebo tlačena (Schonborn, 2008). 

 

        2.5.8  Biomechanika forhendu 

 

            Biomechanika zkoumá struktury a funkce biologických systémů s pomocí metod 

mechaniky. Na základě biomechanických principů posuzujeme účelnost pohybu 

(Schonborn, 2006).  

            Crespo a Miley (2002a) uvádějí jako hlavní biomechanické principy, které lze 

aplikovat na techniku tenisových úderů, rovnováhu, setrvačnost, opačnou sílu, hybnost, 

elastickou energii a koordinační řetězec. 
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            Rovnováhou zde Crespo a Miley (2002a) míní schopnost udržet rovnovážný 

stav staticky nebo dynamicky. Protože tenis je sport spojený s neustálým pohybem 

hráče, hlavní roli zde hraje rovnováha dynamická. Důležité je zejména udržování těla a 

hlavy v přímé linii, což umožňuje působení lineárního a úhlového momentu hybnosti.  

            Setrvačnost je odpor, který tělo klade změně jeho pohybového režimu. Pokud 

hráč zaujímá základní postavení, tělo a raketa hráče nejsou v pohybu, mají jisté 

množství klidové setrvačnosti. Pro překonání této klidové setrvačnosti je zapotřebí 

vyvinutí odpovídající síly proti podložce (Crespo, Miley, 2002a).  

            Moment setrvačnosti je menší, pokud hráč hraje úder mírně pokrčenou paží, než 

když hraje paží nataženou. Proti rotaci těla bude tedy působit menší odpor a bude 

snadnější udělit hrající paži (hlavě rakety) vyšší rychlost (Crespo, Miley, 2002a).  

            Protože každá akce vyvolává reakci stejné síly, ale opačného směru, každý 

pohyb a úder zahajujeme zatlačením nohou do podložky. Podložka zatlačí silou o stejné 

velikosti zpět do našich nohou a tím hráči poskytne impuls pro následnou explosivní 

akci (Crespo, Miley, 2002a).  

            Dalším biomechanickým principem je princip hybnosti. Rozlišujeme dva typy 

hybnosti, a to hybnost lineární (působící po přímé dráze) a hybnost úhlovou (působící 

po kruhové dráze). Zjednodušeně můžeme říci, že lineární hybnost je přenos váhy těla 

ve směru úderu, zatímco hybnost úhlová vzniká při rotaci těla a boků (Crespo, Miley, 

2002a).  

            Energii vzniklou ve svalech a šlachách v důsledku předchozího napnutí svalů 

nazýváme elastickou energií. Tohoto principu využívají hráči v přípravné fázi úderů 

k vyvinutí větší síly (Crespo, Miley, 2002a).  

            Posledním biomechanickým principem je koordinační řetězec. Ten se skládá 

z několika segmentů těla. Optimální koordinace těchto segmentů těla umožňuje účinný 

přenos síly celým tělem od jednoho segmentu k druhému. Rychlost jedné části těla se 

sčítá s navazující částí. To pokračuje až k poslední části řetězce, kdy se v ideálním 

případě raketa zrychluje směrem k míči a je hnána silou, která je rovna součtu 

jednotlivých sil. Tento koordinační řetězec, nazývaný také jako pohybový či kinetický 

řetězec je základem pro optimální techniku. Pokud nastanou v koordinačním řetězci 
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problémy, mohou zapříčinit, že je úder slabý, postrádá kontrolu, nebo může způsobit 

hráčovo zranění (Crespo, Miley, 2002a).   

  

                                         

OBR. 10 : Koordinační řetězec zapojování segmentů těla do pohybu (Crespo, Miley, 

2002a). 

 

 

2.6  Metody analýzy průběhu pohybu  

 

            K analýze pohybů a popsání techniky se používá několika vědeckých metod. 

Aby se zjistilo, na kolik odpovídá technika hráče daným požadavkům na optimální 

techniku, a zda průběh pohybu odpovídá fyziologickým zákonitostem a není tedy pohyb 

rizikem pro pohybový aparát člověka, používá se ve sportovní praxi např. metoda 

neinvazivní elektromyografie (invazivní metoda se používá zejména v lékařství) a 

kinematická analýza pohybu. 

 

       2.6.1  Elektromyografická analýza 
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            Elektromyografie je vyšetřovací technika, při které se měří zejména rychlost 

vedení vzruchu ve stimulovaném nervu a velikost elektrické odpovědi na stimulaci ve 

svalu nebo v jiném místě nervu (Kasperová, 2004). Touto metodou tedy zjišťujeme, zda 

je sval aktivní, nikoliv co dělá (Barlett, 2007). Elektromyogram je pak záznam 

elektrických signálů z činného svalu (Bartůňková, 2006). Každý signál má dva 

komponenty, pozitivní a negativní. Amplituda signálu se neustále mění s ohledem na 

několik faktorů. Ačkoliv amplituda roste, neznamená to nutně, že roste i svalová síla 

(Hamill, Knutzen, 2009).  

            Pro elektromyografii se používají buď jehlové elektrody, nebo elektrody 

povrchové. Pomocí jehlových elektrod sledujeme mikrofyziologické procesy 

jednotlivých motorických jednotek, pomocí povrchových elektrod vyšetřujeme funkce 

povrchových svalů nebo celých svalových skupin (Bartůňková, 2006). 

            Jehlová technika se využívá převážně v lékařství. Při této technice se elektroda 

zanoří do svalu a změnou polohy jehly ve svalu se vyhledává optimální pozice pro 

záznam. Vyšetřením se zjišťuje porucha nervosvalového přenosu nebo porucha vedení 

nervu (Kasperová, 2004).    

            Metoda povrchové elektromyografie registruje pomocí povrchových elektrod 

elektrické odezvy činnosti jednotlivých svalů. Na elektromyogramu je zaznamenáván 

elektrický ekvivalent dynamiky iontové výměny v oblasti membrány při aktivaci svalu. 

Záznam má podobu interferenčního vzorce a je výsledkem interference sumy potenciálů 

místních motorických jednotek v prostorové vazbě s přenosnými vodiči (Chrtek, 2007). 

            Kvantifikace signálu je dána plochou pod křivkou usměrněné křivky, průměrnou 

amplitudou, vzdáleností nejvyšších vrcholů, celkovým výkonem EMG signálu, střední 

frekvencí a průměrnou frekvencí (Chrtek, 2007).       

            Při použití povrchové elektromyografie jsou elektrody připevněny přímo na 

důkladně očištěnou kůži vyšetřované osoby. Výběr a umístění elektrod má pro výsledky 

měření značný význam (Barlett, 2007). Elektrody proto musí být orientovány správně, 

paralelně se svalovými vlákny (Hamill, Knutzen, 2009). Tato metoda sice není tak 

přesná, v porovnání s metodou jehlové elektromyografie (De Luca, 1993), zato je 

bezpečnější, jednodušší pro použití a přijatelnější pro vyšetřovanou osobu (Barlett, 

2007).  
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            Protože jsou během této metody elektrody připevněny na kůži, můžeme měřit 

pouze povrchové svaly, nikoliv svaly hluboko uložené (Hamill, Knutzen, 2009). 

Hodnoty elektromyografického signálu mohou být ovlivněny např. množstvím tukové 

tkáně mezi elektrodami a svalem, vodivostí kůže, typem a průměrem svalových vláken 

a mnoha dalšími faktory (De Luca, 1993).  

       2.6.2  Kinematická analýza 

 

            Analýzu pohybové činnosti můžeme provádět na několika úrovních, které jsou 

závislé na cílech analýzy. Kinematická vyšetřovací metoda umožňuje analýzu pohybu 

bodů, vybraných segmentů i celého těla na základě vyhodnocení filmového nebo video 

záznamu. Označením bodů na záznamu pohybové činnosti lze získat jejich rovinné 

souřadnice nutné pro určení kinematických veličin, jako jsou dráha, rychlost, úhel a 

další. Kinematickou vyšetřovací metodu můžeme rozdělit do několika úrovní, 2D a 3D 

kinematické analýzy, což je dáno i počtem videokamer nutných pro záznam (Janura, 

Zahálka, 2004). 

        

 

2.7  Kineziologie 

 

             Kineziologie je vědní disciplína zaměřená na pohybovou aktivitu (Hoffman, 

Harris, 2000). Termín kineziologie pochází z 2 řeckých slov, kinen a logos, 

znamenajících pohybovat se a projev (řeč) (Enoka, 1994). 

            Aktivní pohyb je základním projevem života. Pro lidský pohyb je 

charakteristické střídání pohybových fází. Podle Véleho (2006) je pohybový program 

organizovaný soubor jednoduchých pohybových vzorů. CNS řídí pohyb tak, aby co 

nejvhodněji odpovídal zamýšlenému pohybovému záměru. Řízení lokomoce probíhá 

většinou automaticky podvědomě, nebo na okraji vědomí, ale pohybový program je 

spuštěn vědomě. Naše vědomí však nesleduje průběh spuštěného pohybu, ale jeho cíl 

(Véle, 2006).  
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            Podle Holubářové (2007) jsou pohyby uspořádány do tzv. sdružených 

pohybových vzorců. Každého pohybu se účastní celé svalové komplexy a daný pohyb 

se děje v několika kloubech a rovinách současně. Tyto pohybové vzorce mají dvě 

složky, složku spirální, zajišťující rotace, a složku diagonální, zajišťující flexi a extenzi 

buď s abdukcí či addukcí. Existují ale určité rozdíly mezi vzorci horních a dolních 

končetin. U horní končetiny se zevní rotace provádí při flexi, vnitřní rotace při extenzi. 

U dolní končetiny se zevní i vnitřní rotace provádí jak při flexi, tak extenzi. U horní 

končetiny se abdukce a addukce provádí se zevní i vnitřní rotací. U dolní končetiny je 

ale abdukce spojena jen s vnitřní rotací a addukce se zevní rotací. Aby byl pohyb 

koordinovaný, musí být zachováno pořadí svalových kontrakcí. 

 

 

       2.7.1  Kineziologie horní končetiny 

 

 

            Horní i dolní končetina se svým původem podstatně neliší. Rozdíly ve stavbě a 

tvaru obou končetin vyplývají až z jejich rozdílných funkcí. Horní končetina je 

v podstatě komunikační orgán a je pro ni typický manipulační pohyb (Dylevský, 

2009b).  

            Manipulační systém provádí obratné-ideomotorické pohyby. Manipulace 

používá vědomých pohybů, které vyžadují plánované volní rozhodování na základě 

získaných zkušeností. Přestože manipulační výkony patří do oblasti jemné motoriky, 

jsou zajišťovány hrubou motorikou. Složité obratné pohyby je tak možno provádět 

pouze při současně dobře fungující hrubé motorice. Z hlediska fylogenetického vývoje 

je možné chápat jemnou pohybovou motoriku jako vyšší vývojový stupeň motoriky 

(Véle, 2006).  

            Pletenec ramenní musí být mimořádně pohyblivý. Horní končetina se skládá 

z řetězce různě pohyblivých článků a může se neustále zkracovat či prodlužovat. Pro 

horní končetinu je také charakteristické uspořádání svalových skupin. V okolí pletence 

ramenního převládají mohutné vícekloubové svalové jednotky. Pro předloktí jsou 
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typické dlouhé, ploché a štíhlé svaly. Svaly ruky mají nejmenší motorické jednotky 

(Dylevský, 2009b).   

            Z kineziologického hlediska má horní končetina tři segmenty – kořenový 

segment (pletenec horní končetiny), střední segment (loketní oblast) a akrální segment 

(zápěstí a ruka) (Dylevský, 2009b). 

            Obě horní končetiny spolu spolupracují, avšak dominantní končetina (zpravidla 

pravá) je vedoucí (Dylevský, 2009b). 

 

 

 

2.8  Svalové tkáně 

 

            V lidském těle můžeme rozlišit 3 základní druhy svalové tkáně a to tkáně 

hladké, srdeční a příčně pruhované (Bartůňková, 2006).  

            Svalstvo hladké se skládá z vřetenovitých svalových buněk, uprostřed kterých je 

uloženo jádro. V sakroplasmě svalových buněk jsou podélně rozloženy jemné 

smrštitelné myofibrily, které dovolují buňce hladkého svalstva zkrácení až na osminu 

původní délky. Hladké svalstvo se nachází např. ve stěnách střev, průdušek, močovodů, 

vejcovodů a dělohy. Je ovládáno autonomními nervy (Čihák, 2001).  

            Vlákna příčně pruhovaného svalstva srdečního jsou mezi sebou propojena 

šikmými plasmatickými můstky. V každé buňce je uprostřed uložené oválné jádro, 

kolem jádra jsou po délce buňky rozloženy kontraktilní myofibrily jako v kosterní 

svalovině (Čihák, 2001).  

               Svalstvo příčně pruhované vytváří aktivní pohybový aparát. V těle člověka se 

nachází okolo 600 svalů, z nichž většina je párová. U mužů tvoří hmotnost svalstva 

v průměru 36% tělesné hmotnosti, u žen jen 32%. Z celkového množství svalstva 

připadá cca 56% hmotnosti na dolní končetiny, 28% hmotnosti na horní končetiny a 

16% je obsaženo na trupu a hlavě (Čihák, 2001).  
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       2.8.1  Svaly a jejich funkce 

 

 

            Kosterní svaly jsou hybnou částí pohybového systému a jsou řízeny mozkovými 

a míšními nervy. Svalová vlákna jsou složena do svazků, které drží pohromadě řídké 

vazivo (Dylevský, 2007).  

            Základem svalové funkce je svalový stah (kontrakce), který je vyvoláván 

nervovým podnětem. Rozeznáváme dva typy svalového stahu, a to kontrakci 

izotonickou, při které se mění délka svalu, a kontrakci izometrickou, při které se délka 

svalu nemění. Při druhém typu svalového stahu sval rychle podléhá únavě, neboť 

dlouho trvající stah ztěžuje průtok krve. Při svalové kontrakci se může sval zkrátit až o 

třetinu délky svalových vláken (Čihák, 2001). Sval vždy nemusí pracovat jen jako jeden 

celek, jeho jednotlivé části nebo dokonce motorické jednotky mohou pomocí tréninku 

pracovat i samostatně. Jednotlivé motorické jednotky se při pohybu zapojují 

asynchronně v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí a ve vlastním rytmu výbojů. 

Asynchronní aktivita sice nemůže vyvinout maximální sílu, zato ale realizuje plynulou 

gradaci vyvíjené síly (Véle, 1997). 

            Protože jsou svaly rozloženy kolem kloubů, jednotlivé svaly mohou působit 

v různých směrech. Jako agonisté se označují svaly, které působí jako iniciátoři a 

vykonavatelé pohybu. Synergisté jsou svaly, které se spoluúčastní na stejném pohybu. 
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Antagonisté jsou pak svaly působící proti předchozímu pohybu a v protilehlém směru 

(Čihák, 2001).   

            Základní stavební jednotkou příčně pruhovaného svalstva je svalové vlákno. 

Příčné pruhování je způsobeno střídáním světlejších, jednolomných a tmavších, 

dvojlomných úseků myofibril. Červenou barvu svalové tkáně způsobuje barvivo 

myoglobin. V příčně pruhovaném svalstvu dále rozlišujeme vlákna rychlá glykolytická, 

pomalá oxidativní a rychlá oxidativní glykolytická. Rychlá glykolytická (bílá) vlákna 

jsou brzy unavitelná, zatímco pomalá oxidativní (červená) vlákna jsou podstatně 

odolnější (Čihák, 2001).  Třetím typem svalových vláken jsou vlákna rychlá oxidativní 

glykolytická, která jsou vybavena k rychlým kontrakcím velkou silou, ale po krátkou 

dobu (Dylevský, 2009a).    

            Svalstvo je inervováno mozkomíšními nervy, bez nervových podnětů by 

svalstvo nefungovalo a atrofovalo. Příčně pruhované svalstvo se vyskytuje převážně ve 

spojení s kostrou, ale vyskytuje se i v jazyku, ve stěně hltanu, v části jícnu a jinde 

(Čihák, 2001).  

            Kosterní svalstvo má hned několik úloh. Vykonává pohyb, udržuje stoj a 

stabilizaci těla a produkuje teplo. Svaly se dělí na svaly tonické a fázické. Svaly tonické 

mají tendenci ke zkrácení a jsou to většinou svaly posturální, udržující naše tělo 

ve vzpřímené poloze. Svaly fázické mají naopak tendenci k ochabování až hypotrofii 

(Eliška, Elišková, 2009) a mění nejen vzájemnou polohu segmentů, ale i polohu celé 

soustavy v zevním prostředí (Véle, 2006). 

 

 

       2.8.2  Svaly zajišťující pohyb při forhendu 

 

            Pro forhend jsou charakteristické pohyby jako rotace ramen, boků, abdukce 

hrající paže, či extenze dolních končetin a další. Zde je přiložen seznam svalů, které 

zajišťují právě tyto pohyby při tenisovém forhendu. 

 Svaly vykonávající flexi v kolenním kloubu:  
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     m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

 Svaly vykonávající extenzi v kolenním kloubu: 

     m. quadriceps femoris, m. tensor fasciae latae 

 Svaly vykonávající vnitřní rotaci v kyčelním kloubu:  

     m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae 

 Svaly vykonávající zevní rotaci v kyčelním kloubu: 

            m. quadratus femoris, m. piriformis, m. gluteus maximus 

 Svaly vykonávající abdukci v kyčelním kloubu: 

            m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae 

 Svaly vykonávající flexi v kyčelním kloubu: 

            m. iliopsoas, m. pectineus, m. rectus femoris, m. sartorius 

 Svaly vykonávající extenzi v kyčelním kloubu: 

            m. gluteus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m.    

            semimembranosus 

 Svaly vykonávající rotaci páteře:  

     m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, hluboké  

     zádové svaly 

 Svaly vykonávající abdukci v ramenním kloubu:  

     m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. pectoralis major 

 Svaly vykonávající vnitřní rotaci v ramenním kloubu:  

            m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. teres major, m. pectoralis major, m.  

            biceps   

            brachii, m. coracobrachialis 

 Svaly vykonávající ventrální flexi v ramenním kloubu: 

            m. pectoralis major, m. deltoideus, pars clavicularis, m. coracobrachialis 

 Svaly vykonávající flexi v loketním kloubu:  

            m. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis 

 Svaly vykonávající extenzi v loketním kloubu:  

     m. triceps brachii, m. anconeus  

 Svaly vykonávající pronaci předloktí: 

m. pronator teres, m. pronator quadratus 

 Svaly vykonávající supinaci předloktí:  

     m. biceps brachii, m. supinator, m. brachioradialis  

 Svaly vykonávající flexi zápěstí: 
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  mm. flexores carpi, mm. flexores digitorum, m. palmaris longus 

 Svaly vykonávající extenzi zápěstí:  

     mm. extensores carpi, mm. extensores digitorum, mm. extensores pollicis  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

            Cílem práce je popsat a charakterizovat zapojení jednotlivých svalů v oblasti 

pletence ramenního během tenisového forhendu a zvolených specifických cvičení, a to 

u dvou probandů, pomocí EMG měření a jednoduché kinematické analýzy.  

 

Úkoly práce: 

 Shromáždit teoretické podklady o tenisovém úderu 

 Vybrat dva vhodné probandy a zvolit vhodný terén pro provedení měření 

    Vybrat svaly, jejichž činnost při pohybu budeme měřit 

    Vybrat specifická cvičení pohybově podobná forhendu 

    Pomocí EMG změřit činnost vybraných svalů při forhendu a při 

jednotlivých specifických cvičeních obou probandů 

    Porovnat grafy specifických cvičení s grafem tenisového úderu u obou 

probandů 

    Popsat a porovnat forhend obou probandů navzájem 
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    Zpracovat a popsat naměřené výsledky 

 

Hypotézy: 

 

H1: Specifické cvičení s tenisovým a softbalovým míčem má pořadí zapojení svalů 

stejné, jako je zapojení svalů při forhendu. 

H2: Specifické cvičení s medicinbalem má odlišné pořadí zapojení svalů ve 

srovnání s pořadím zapojení svalů při forhendu. 

H3: Oba probandi mají pořadí zapojení svalů při forhendu stejné. 

 

 

 

4 METODIKA PRÁCE 

 

4.1 Charakteristika výzkumu 

     

            Podstatou případové studie popisného charakteru je sledování elektrické aktivity 

vybraných svalů pletence ramenního dvou probandů při tenisovém forhendu a 

specifických cvičení. V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců a předpokládáme, že důkladným prozkoumáním těchto jedinců 

lépe porozumíme jiným podobným případům (Hendl, 2005).  

            Při snímání EMG bude současně pořízen i videozáznam. Zaznamenaná data 

budou převedena do počítače a upravena speciálním počítačovým programem KAZE5. 

Výzkum proběhne ve spolupráci s Katedrou sportů v přírodě FTVS UK. Rozhodující 

metodou výzkumu bude povrchová EMG analýza synchronizovaná s videozáznamem 

(Brtník, 2009).  

            Na základě získaných údajů pak bude možné (ne)doporučit využití těchto 

tréninkových prostředků pro zdokonalení techniky forhendového úderu díky vybraným 
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specifickým cvičením. 

 

 

4.2 Charakteristika sledovaného souboru  

 

            Pro studii byli vybráni dva stejně staří hráči tenisu vysoké výkonnostní úrovně, 

kteří díky dlouholetému intenzívnímu tréninku mají pevně fixovaný hybný stereotyp 

pohybů jednotlivých tenisových úderů.  

            Oba probandi byli o průběhu výzkumu, etických a bezpečnostních rizicích 

informováni před zahájením měření. Projekt byl po dodání informovaného souhlasu 

probandů schválen etickou komisí UK FTVS (Příloha č. 1). 

 

 

  4.2.1 Charakteristika – proband A 

 

 

            Hráč extraligy a první ligy reprezentující pražský tenisový klub hraje pravou 

rukou, váží 80 kg a měří 188 cm. Nejlepším umístěním probanda na celostátním 

žebříčku dospělých je 54. místo. Je vyznavačem převážně aktivní hry od základní čáry. 

Pohybový aparát tohoto probanda nevykazuje žádné komplikace, proto je pro výzkum 

vhodný. 

 

 

 4.2.2 Charakteristika – proband B 
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            Člen středočeského tenisového klubu byl vybrán zejména pro své umístění na 

celostátním žebříčku mezi patnácti nejlepšími hráči v kategorii dospělých. Hraje 

nejvyšší týmovou soutěž – extraligu, v předešlých letech vyhrál halové mistrovství 

mužů ČR a v juniorských letech byl nominován do reprezentace České republiky. 

Preferuje útočný tenis s přechodem k síti, kdy se ve své hře opírá zejména o kvalitní 

podání a forhend. Svou aktivní hrou nutí soupeře neustále prohazovat a umísťovat míče 

přesně k čárám, čímž je dostává pod stálý tlak. Hraje pravou rukou, měří 190 cm a váží 

86 kg. Protože neprodělal žádné vážné úrazy, které by měly negativní vliv na jeho 

pohybový aparát a následně pro tento výzkum, je ideálním probandem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 Charakteristika použitých metod 

  

            Měření svalových skupin zajišťujících pohyb při forhendu bylo provedeno 

pomocí povrchového EMG a doplněno o plošnou kinematickou analýzu pomocí 

synchronizovaného videozáznamu. Bylo naměřeno několik jednotlivých provedení 

tenisového úderu, resp. specifických cvičení, a poté vybráno jedno vhodné provedení 
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pro podrobnější rozbor. Důležitou činností pro výzkum je identifikace kritických míst 

pohybu (Barlett, 2007).   

 

 Kritická místa pohybu: 

 Vytvoření počáteční síly 

 Rotace trupu 

 Abdukce mírně flektované horní končetiny s pronací předloktí a extenzí 

zápěstí 

 Rotace boků 

 Extenze v loketním kloubu 

 Ventrální flexe v ramenním kloubu 

 Flexe zápěstí (Chrtek, 2007) 

 

 Charakteristika použitého EMG přístroje 

 

     Mobilní EMG přístroj doplněný vybavením, které tvoří náhradní zdroje 

s nabíječkou a speciálně vytvořený software pro ukládání dat, přenos dat do PC, 

grafické zobrazení i zpracování, dále pak přenosný PC pro ukládání i zpracování dat. 

Mobilním EMG přístrojem jsme schopni měřit EMG potenciály sedmi snímaných svalů 

pomocí elektrod umístěných na kůži. Přístroj je opatřen jedním synchronizovaným 

kanálem pro synchronizaci videozáznamu a lokalizaci orientačních značek do záznamu 

se zvukovou signalizací pro probanda. Doba záznamu je maximálně 5 minut. Výsledky 

jsou poslány do přenosného PC a během cca 2 min je přístroj opět připraven k dalšímu 

měření (Chrtek, 2007).  

 

 Specifikace přístroje 
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 Nezávislý mobilní EMG přístroj. 

 Autorem a výrobcem je Karel Zelenka, UK FTVS Praha.  

 Počet kusů: 1.  

 Určení přístroje: nezávislý mobilní EMG přístroj pro terénní snímání el. 

potenciálů svalových skupin povrchovými elektrodami, upravený pro 

transport na těle probanda. Přenos naměřených dat do přenosného PC.  

 Charakteristika přístroje: Polyelektromyografický mobilní přístroj s vlastní 

pamětí 8 měřících kanálů, z toho 7 kanálů pro měření EMG potenciálů ze 

svalových skupin, 1 kanál je pracovní pro synchronizaci s 

videozáznamem, pro orientační značkování přímo v záznamu generované 

probandem, akustickou informaci ohraničující čas měření apod.  

 Charakteristiky měření: Doba měření v 6 nastavitelných stupních od 2,5s 

do 327s (tedy přibližně 5min). 

 Vzorkování: 200Hz, tj. 5ms.   

 Frekvence: 30 - 1200Hz při -3dB pro každý kanál. Je zaznamenávána 

absolutní hodnota EMG signálu s integrací. Křivka (obálka jednotlivých 

vrcholů) je vyhlazena s časovou konstantou od 14 do 125ms. Stupeň 

citlivosti je možno nastavovat v řadě od 50 do 2000V.  

 Napájení: 3 samostatné akumulátory NiMH. 

 Rozměry přístroje s akumulátory: 185 x 140 x 42mm.  

 Hmotnost s akumulátory do 1,3kg (Chrtek, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 Charakteristika videokamery 

 

            K videozáznamu obou probandů během cvičení bylo použito videokamery 

značky CANON HDV 1080i, s rozlišením 3,1 megapixely a frekvencí snímání 

obrázků 25 obrázků za sekundu. Kamera byla umístěna na pravé straně dvorce tak, 

aby byla zachycená a dobře viditelná všechna kritická místa pohybů probandů během 
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forhendu a specifických cvičení. 

 

 

 

 Sledované proměnné 

        

            Svaly byly vybrány dle jejich funkce a pohybu, který vykonávají. Sledovány 

byly svaly na hrající (pravé) paži obou probandů. Prvním měřeným svalem byl m. 

deltoideus, pars clavicularis dx. Tato přední (klavikulární) část deltového svalu začíná 

na zevním konci klavikuly, upíná se na tuberositas deltoidea humeri a účastní se 

zejména předpažení. 

            Druhým testovaným svalem byl m. deltoideus, pars scapularis dx. Začátek svalu 

je na zevních dvou třetinách spiny scapulae. Upíná se opět na tuberositas a hlavní 

pohyb, který vykonává, je zapažení. Celý sval deltový navíc svým napětím přidržuje 

hlavici ramenního kloubu v jamce (Elišková, Naňka, 2006). 

                                              

OBR.11 : Musculus deltoideus, a - pars scapularis, b -  pars clavicularis (Travell, 

Simons, 1999). 

            M. pectoralis major dx. svou klavikulární částí pomáhá při předpažení, 

sternokostální a abdominální části při addukci paže a rotují ji ze zevní rotace navnitř. 

Protože zároveň při fixované paži zdvíhá hrudník a žebra, slouží jako pomocný dýchací 

(vdechový) sval. Tento sval začíná na mediální části klíční kosti, sternu a přilehlé části 
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prvních šesti žeber, přední části 6. žebra a pochvě přímého břišního svalu. Úpon vede na 

crista tuberculi majoris humeri (Čihák, 2001). 

                                                 

                       OBR. 12 : Musculus pectoralis major (Travell, Simons, 1999). 

 

            Pro svou funkci, kterou je addukce paže a vnitřní rotace v ramenním kloubu, byl 

vybrán m. teres major dx. Od dorsální plochy dolního úhlu lopatky a přilehlého úseku 

laterálního okraje lopatky vede sval až ke crista tuberculi minori humeri, kam se upíná 

silnou plochou šlachou. 

 

                                          

                          OBR.13 : Musculus teres major (Travell, Simons, 1999). 

            M. triceps brachii dx. je jediným svalem zadní skupiny na paži. Má tři hlavy, 

caput longum, caput laterále, caput mediale. Sledovaná část, caput longum, začíná na 

tuberculum infraglenoidale pod kloubní jamkou na lopatce a upíná se v rozsáhlé šlaše 

na olecranon. Musculus triceps brachii je mohutným extensorem loketního kloubu. 

Caput longum navíc pomáhá dorsální flexi a addukci v ramenním kloubu (Čihák, 2001). 
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           OBR.14 : Musculus triceps brachii, caput longum (Travell, Simons, 1999). 

 

            M. biceps brachii dx. má dvě hlavy. Caput breve začíná krátkou šlachou na 

processus coracoideus, caput longum na tuberculum supraglenoidale nad kloubní 

jamkou na lopatce. Obě hlavy se v polovině délky svalu spojí ve společné bříško a 

upínají se hlavní šlachou na tuberositas radii a plochou povrchovou šlachou na 

předloketní fascii na ulnární straně. M. biceps brachii je dvoukloubový sval. Celý sval 

zajišťuje flexi a supinaci v loketním kloubu, v ramenním kloubu zas caput longum 

provádí abdukci, caput breve addukci a ventrální flexi (Čihák, 2001).  

                                                             

               OBR.15 : Musculus biceps brachii, caput longum (Travell, Simons, 1999). 
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            Posledním sledovaným svalem je m. serratus anterior dx. Je to rozlehlý plochý 

sval na laterální straně hrudníku (Elišková, Naňka, 2006). Vede od 1. až 9. žebra po 

zevní části hrudníku dozadu a mediálně, k mediálnímu okraji lopatky. Přidržuje lopatku 

k hrudníku a současně tahem za mediální okraj vytáčí dolní úhel lopatky zevně. Pracuje 

také jako pomocný sval dýchací, protože při fixované lopatce pomáhá zdvíhat žebra 

(Čihák, 2001). 

                                                  

                        OBR. 16 : Musculus serratus anterior (Travell, Simons, 1999). 

 

 

 

 

4.4 Lokalizace elektrod 

 

            Zde jsou přiloženy fotografie probandů s elektrodami pro snímání EMG, které 

jsou umístěny v místech sledovaných svalů. 

 

4.4.1 Lokalizace elektrod -  proband A 
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OBR. 17 : Lokalizace elektrod: a - m. deltoideus, pars clavicularis dx., b – m. 

pectoralis majo dx.r, c – m. biceps brachii, caput longum dx., d – m. serratus 

anterior dx. 

 

 

OBR. 18 : Lokalizace elektrod: m. deltoideus, pars clavicularis dx., b – m. 

pectoralis majo dx.r, c – m. biceps brachii, caput longum dx., d – m. serratus 

anterior dx. 
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OBR. 19 : Lokalizace elektrod: a - m. deltoideus, pars scapularis dx., b – m. 

teres major dx., c – m. triceps brachii, caput longum dx. 

 

 

OBR. 20 : Elektromyograf přichystán k měření. 

 

4.4.2 Lokalizace elektrod – proband B 
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OBR. 21 : Lokalizace elektrod: a - m. deltoideus, pars clavicularis dx., b – m. 

pectoralis major dx., c – m. biceps brachii, caput longum dx., d – m. serratus 

anterior dx. 

 

 

OBR. 22 : Lokalizace elektrod: a - m. deltoideus, pars scapularis dx., b – m. 

teres major dx., c – m. serratus anterior dx. 
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OBR. 23 : Lokalizace elektrod: a - m. deltoideus, pars scapularis dx., b – m. 

teres major dx., c – m. triceps brachii, caput longum dx. 

 

OBR. 24 : Elektromyograf přichystán k měření. 

4.5 Výběr cvičení 

 

            Cvičení byla vybrána na základě podobnosti průběhu pohybu s provedením 

tenisového forhendu. Cvičení jsou snadno realizovatelná při běžném tenisovém tréninku 

na dvorci či během kondiční přípravy v tělocvičně s dostupnými pomůckami (tenisový 

míč, softbalový míč, medicinbal o váze 2kg). Všechna specifická cvičení jsou 

provedena hrající (pravou) paží probanda, výchozí postavení i pohyb paže simuluje 

pohyb při forhendu. Během specifických cvičení je míč vypouštěn, nejedná se tedy o 

úder, jako v případě forhendu. 

            Véle (2006) ve své knize uvádí, že silou lze působit na zevní objekt třemi 

hlavními způsoby - prodlouženou lineární aplikací vzniká přesun objektu, jednorázovou 
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aplikací (balistiky) vzniká úder, převodem klikou vzniká točivý pohyb. Při přenášení 

síly na vnější předmět záleží na tom, jak dlouho, jakým směrem, jakou intenzitou, na 

jakém místě a na jaké ploše předmětu aplikovaná síla působí.  

            Při různých formách hodu udělujeme zrychlení pohyblivému předmětu horní 

končetinou. Předmět je držen v jedné nebo v obou rukách a po udělení kinetické energie 

je vypuštěn do prostoru. Kinetickou energii lze udělit předmětu buď prudkou extenzí po 

předchozí flexi, nebo roztočením odstředivou silou a náhlým uvolněním. Každý hod má 

dvě fáze, fázi přípravnou a fázi výkonovou (Véle, 2006). Véle  (2006) dále uvádí tři 

hlavní verze hodu podle pohybu paže:  

- Vrchní vzor 

- Spodní vzor 

- Stranový vzor 

            Pro stranový vzor je hlavním mechanismem mediální rotace pánve na druhé 

straně vzhledem ke kyčli. Paže vychází z abdukce a pohybuje se vpřed převážně 

v horizontální rovině (Véle, 2006).  

            Podle Schonborna (2006) jsou všechny údery vlastně vrhačskými pohyby. Při 

odhodu středně těžkým medicinbalem dochází ke krátké rotaci celého těla vpřed kolem 

osy těla, která je nutná i při forhendu. Tuto rotaci způsobuje odpor při hodu 

medicinbalem, který je podstatně vyšší než při švihu raketou. Pokud chce člověk hodit 

medicinbal dostatečně daleko, pak pouhá síla nestačí a je potřeba zapojit svalstvo trupu 

a zvýšit reakční sílu země. Podobně tělo funguje i při odhodech s tenisovým nebo 

softbalovým míčem. Ve všech případech je zapojení těla přirozeným pohybem.  

 

Vybraná specifická cvičení: 

 Specifické cvičení s tenisovým míčem. 

 Specifické cvičení se softbalovým míčem. 

 Specifické cvičení s medicinbalem o hmotnosti 2kg. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

 

               Měření proběhlo na antukovém dvorci v hale SK Aritma Praha 7. 10. 2008 za 

přítomnosti vedoucího práce, odborného konzultanta, fyzioterapeutky a autora této 

práce. Všechna cvičení byla prováděna až po důkladném rozcvičení a rozehrání obou 

hráčů. Čas přípravy a samotného měření jednoho probanda trvalo 2 až 2,5 hodiny.  

            Naměřeno bylo několik cyklů úderů, resp. provedení specifických cvičení, 

v časových úsecích 40 sekund. Pro studii bylo vybráno jedno provedení forhendu, resp. 

specifického cvičení, které bylo blíže popsáno. 

 

 

5.1 Forhend – proband A 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.              2,00 mV 

3. m. pectoralis major dx.              0,50 mV 

4. m. teres major dx.               0,50 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.         0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 1,00 mV 

7. m. serratus anterior dx.             0,50 mV 
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Tabulka č. 1 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při forhendovém 

úderu. 

Provedení 

 

Sval 

Forhend 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 5. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 1. 

3. m. pectoralis major dx. 2. – 3. 

4. m. teres major dx. 4. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 6. – 7. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 6. – 7. 

7. m. serratus anterior dx. 2. – 3. 

 

 

5.2 Specifické cvičení s tenisovým míčem – proband A 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx.           0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.              2,00 mV 

3. m. pectoralis major dx.              0,50 mV 

4. m. teres major dx.               0,50 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.         0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.          1,00 mV 

7. m. serratus anterior dx.              0,50 mV 
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Tabulka č. 2 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

s tenisovým míčem. 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

s tenisovým míčem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 5. - 6.  

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 1. 

3. m. pectoralis major dx. 3. – 4. 

4. m. teres major dx. 3. – 4. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 7. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 5. - 6. 

7. m. serratus anterior dx. 2. 

 

 

5.3 Specifické cvičení se softbalovým míčem – proband A 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.             2,00 mV 

3. m. pectoralis major dx.                         0,50 mV 

4. m. teres major dx.               0,50 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.         0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.          1,00 mV 

7. m. serratus anterior dx.              0,50 mV 
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Tabulka č. 3 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

se softbalovým míčem. 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

se softbalovým míčem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 2. - 3. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 1.  

3. m. pectoralis major dx. 4. - 6. 

4. m. teres major dx. 4. - 6. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 7. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 4. - 6. 

7. m. serratus anterior dx. 2. - 3. 

 

 

 

5.4 Specifické cvičení s medicinbalem – proband A 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx.   0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.              2,00 mV 

3. m. pectoralis major dx.                          0,50 mV 

4. m. teres major dx.                 0,50 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.   0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.   1,00 mV 

7. m. serratus anterior dx.                0,50 mV 
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Tabulka č. 4 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

s medicinbalem (2kg). 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

s medicinbalem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 3. – 4. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 7. 

3. m. pectoralis major dx. 1. – 2. 

4. m. teres major dx. 3. – 4. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 5. – 6. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 5. – 6. 

7. m. serratus anterior dx. 1. – 2. 

 

 

 

5.5 Forhend – proband B 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx.  0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.             2,00 mV 

3. m. pectoralis major dx.              0,50 mV 

4. m. teres major dx.               0,20 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.         0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 0,20 mV 

7. m. serratus anterior dx.              0,50 mV 
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Tabulka č. 5 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při forhendovém 

úderu. 

Provedení 

 

Sval 

Forhend 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 1. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 6. - 7. 

3. m. pectoralis major dx. 6. - 7.  

4. m. teres major dx. 3. - 4. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 5. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 3. - 4. 

7. m. serratus anterior dx. 2.  

 

 

 

5.6 Specifické cvičení s tenisovým míčem – proband B 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx.           0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.             0,50 mV 

3. m. pectoralis major dx.             0,50 mV 

4. m. teres major dx.              0,20 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.         0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.         0,20 mV 

7. m. serratus anterior dx.             0,50 mV 
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Tabuka č. 6 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

s tenisovým míčem. 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

s tenisovým míčem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 1. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 4.  

3. m. pectoralis major dx. 5. – 6. 

4. m. teres major dx. 2. – 3. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 5. – 6. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 2. – 3. 

7. m. serratus anterior dx. 7. 

 

 

 

 

5.7 Specifické cvičení se softbalovým míčem – proband B 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx.  0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.              0,50 mV 

3. m. pectoralis major dx.               1,00 mV 

4. m. teres major dx.                0,20 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.          0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.  0,50 mV 

7. m. serratus anterior dx.               0,50 mV 
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Tabulka č. 7 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

se softbalovým míčem. 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

se softbalovým míčem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 1. – 2. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 4. – 5. 

3. m. pectoralis major dx. 6. – 7. 

4. m. teres major dx. 3.  

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 4. – 5. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 1. – 2. 

7. m. serratus anterior dx. 6. – 7. 

 

 

 

5.8 Specifické cvičení s medicinbalem – proband B 

 

Jednotlivé kanály EMG přístroje byly nastaveny na intenzitu signálu: 

 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 0,50 mV 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx.             0,50 mV 

3. m. pectoralis major dx.             1,00 mV 

4. m. teres major dx.              0,10 mV 

5. m. triceps brachii, caput longum dx.        0,05 mV 

6. m. biceps brachii, caput longum dx.         0,50 mV 

7. m. serratus anterior dx.             0,50 mV 
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Tabulka č. 8 : Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky při specifickém cvičení 

s medicinbalem (2kg). 

Provedení 

 

Sval 

Specifické cvičení  

s medicinbalem 

1. m. deltoideus, pars clavicularis dx. 1. 

2. m. deltoideus, pars scapularis dx. 5. – 7. 

3. m. pectoralis major dx. 5. – 7. 

4. m. teres major dx. 4. 

5. m. triceps brachii, caput longum dx. 3. 

6. m. biceps brachii, caput longum dx. 2. 

7. m. serratus anterior dx. 5. – 7. 
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6 DISKUSE 

 

            Předmětem diskuse je hodnocení všech faktorů, za kterých bylo měření 

provedeno, popsání a porovnání měřením získaných hodnot forhendu s hodnotami 

specifických cvičení a komplexní zhodnocení veškerých výsledků. 

            Probandi měli stejné podmínky během měření cvičení, všechny úkony byly 

prováděny ze stejného místa a jejich úkolem bylo umísťovat míče do stejného 

vyznačeného pole na dvorci. Zaznamenány byly všechny pokusy bez ohledu na 

umístění míčů a následně vybrán jeden pokus k rozboru. Přestože probandi neměli 

předchozí zkušenost s podobným výzkumem a měřením svalové aktivity pomocí EMG 

přístroje, podle jejich slov jim přístroj nebránil v dostatečném provedení pohybu a 

podání maximálních výkonů.  

            Podle Barletta (2007) musíme brát při vyhodnocování výsledků v úvahu, že 

výkon hráčů může být ovlivněn např. biomechanickými faktory (pohybové načasování 

úderu), fyziologickými faktory (současná kondice hráče) a psychologickými faktory 

(stres, motivace a soustředění hráče). Véle (2006) také uvádí, že ke stejnému úkonu 

může být použito různé kombinace svalů v závislosti na motorickém projevu dané 

osobnosti, na svalech, které jsou k dispozici, a na aktuálním stavu prostředí.  

            Protože sval nelze považovat za soubor homogenních motorických jednotek, 

nelze studiemi svalových funkcí elektrickou stimulací všechny faktory a okolnosti 

ozřejmit (Véle, 1997).  
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Rozbor forhendu a specifických cvičení pomocí kinematické analýzy: 

 Proband A 

 Forhend 

                     

OBR. 25 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx. 

 

            M. deltoideus, pars scapularis zajišťuje pohyb v ramenním kloubu během 

přípravné fáze a nápřahu. Jeho hlavní funkcí je extenze a abdukce hrající paže 

v ramenním kloubu. 

62 
 



   

                

 

 

                

OBR. 26 : Vyznačení max. peaku m. pectoralis dx., m. serratus anterior dx. 

   

          Obr. 26 znázorňuje zapojení svalů m. pectoralis major a m. serratus anterior. Paže 

hráče se kontrakcí m. pectoralis major pohybuje podél těla (addukuje) s flektovaným 

loketním kloubem. M. serratus anterior současně vykonává zejména funkci stabilizační, 

fixuje lopatku k hrudníku.  
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OBR. 27 : Vyznačení max. peaku m. teres major dx. 

 

            M. teres major se účastní spolu s m. pectoralis major na addukci paže 

v ramenním kloubu během úderové fáze. Hlavní funkce m. teres major je vnitřní rotace 

paže v ramenním kloubu, v tomto případě za účelem zajištění fyziologického pohybu 

během švihové fáze a předejití tak případnému zranění.  
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OBR. 28 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx. 

 

                

OBR. 29 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx., m. biceps 

brachii, caput longum dx. 
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            Obr. 28 - 29 zobrazují zapojení svalstva během závěrečné fáze, fáze protažení. 

Po zásahu míče raketou paže pokračuje vpřed, aktivuje se m. deltoideus, pars 

clavicularis, který svou aktivací posouvá paži do ventrální flexe. M. biceps brachii, 

caput longum (obr. 29) flektuje po zásahu míče paži v loketním kloubu a zároveň 

působí jako synergista při ventrální flexi v pletenci ramenním. M. triceps brachii. caput 

longum zde nepůsobí jako extensor, ale jeho zapojením současně s m. deltoideus, pars 

scapularis dochází k brzdivému pohybu po zásahu míče a tím udržení hlavice 

ramenního kloubu v jamce. 

  

 Specifické cvičení s tenisovým míčem 

                

OBR. 30 : Vyznačení max. peaku m. detoideus, pars scapularis dx. 

 

            Během fáze nápřahu se jako první zapojuje m. deltoideus, pars scapularis, který 

provádí abdukci v ramenním kloubu. 
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OBR. 31 : Vyznačení max. peaku m. serratus anterior dx. 

 

                

OBR. 32 : Vyznačení max. peaku m. pectoralis major dx., m. teres major dx. 
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                Při pohybu paže vpřed se zapojením m. serratus anterior fixuje lopatka 

k hrudníku (obr. 31). Dále se během švihu paže aktivuje m. pectoralis major mající za 

úkol addukci abdukované paže. M. teres major zajišťuje vnitřní rotaci v ramenním 

kloubu (obr. 32).  

 

                

OBR. 33 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx., m. biceps brachii, 

caput longum dx. 
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OBR. 34 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx. 

 

           M. deltoideus, pars clavicularis a m. biceps brachii, caput longum provádějí 

addukci a ventrální flexi během fáze švihu specifického cvičení. M. triceps brachii, 

caput longum působí proti setrvačnosti paže a brzdí její pohyb, aby nedošlo k poškození 

ramenního kloubu. 
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 Specifické cvičení se softbalovým míčem 

                

OBR. 35 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx. 

 

                

OBR. 36 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx., m. serratus 

anterior dx. 
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            Jako první se při první fázi (fázi přípravné) aktivuje m. deltoideus, pars 

scapularis, který pracuje jako extensor a abduktor ramenního kloubu. Iniciátorem fáze 

švihu a tedy svalem konajícím ventrální flexi upažené paže je m. deltoideus, pars 

clavicularis. M. serratus anterior opět fixuje lopatku a umožňuje tak zdravotně 

nezávadný pohyb v ramenním kloubu. 

 

                

OBR. 37 : Vyznačení max. peaku m. pectoralis major dx., m. teres major dx., m. biceps 

brachii, caput longum dx. 

 

            V momentě vypouštění míče jsou aktivovány m. pectoralis major, m. teres major 

a m. biceps brachii, caput longum. Jejich funkcí je addukce horní končetiny. M. teres 

major navíc udržuje horní končetinu ve vnitřní rotaci. 
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OBR. 38 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx. 

            Na obr. 38 je zobrazena paže na konci fáze protažení. Zapojení m. triceps 

brachii, caput longum brzdí švihový pohyb a chrání ramenní kloub před možným 

poškozením. 
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 Specifické cvičení s medicinbalem 

                

OBR. 39 : Vyznačení max. peaku m. pectoralis major dx., m. serratus anterior dx. 

 

            Pohyb paže vpřed během odhodové fáze zajišťuje m. pectoralis major. Sval 

addukuje horní končetinu a dále ji posouvá do předpažení. Během celého pohybu je 

aktivován m. serratus anterior, který patří do skupiny dolních fixátorů lopatky a fixuje 

tedy lopatku k hrudníku. 
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OBR. 40 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis x., m. teres major dx. 

 

                

OBR. 41 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx., m. biceps 

brachii, caput longum dx. 
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            Tento obrázek zobrazuje probanda v odhodovém postavení. Během vypuštění 

medicinbalu se zapojí m. biceps brachii, caput longum a m. triceps brachii, caput 

longum. M. teres major udržuje paži ve vnitřní rotaci.  

 

                

OBR. 42 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx. 

 

            M. deltoideus, pars scapularis zpomaluje rychlý pohyb horní končetiny po 

odhodu medicinbalu a chrání pletenec ramenní před případným poraněním.  
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 Proband B 

 Forhend 

                     

OBR. 43 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx. 

                

OBR. 44 : Vyznačení max. peaku m. serratus anterior dx. 
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OBR. 45 : Vyznačení max. peaku m. teres major dx., m. biceps brachii, caput longum 

dx. 

 

            Prvním zapojeným svalem je m. deltoideus, pars clavicularis, který zahajuje 

pohybem vpřed druhou, úderovou fázi. M. serratus anterior fixuje lopatku k hrudníku. 

M. biceps brachii, caput longum napomáhá jako synergista ventrální flexi. M. teres 

major funguje jako vnitřní rotátor horní končetiny v ramenním kloubu. Vnitřní rotace 

horní končetiny umožňuje přirozený a zdravotně nezávadný pohyb paže ve fázi 

protažení. 
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OBR. 46 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx. 

 

                

OBR. 47 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx., m. pectoralis major 

dx. 
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            M. pectoralis major svou kontrakcí táhne horní končetinu z abdukce do ventrální 

flexe. M. deltoideus, pars scapularis a m. triceps brachii, caput longum působí jako 

antagonisté, brání nefyziologickému pohybu v pletenci ramenním a udržují hlavici 

ramenního kloubu v kloubní jamce. 

 

 Specifické cvičení s tenisovým míčem 

                

OBR. 48 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx. 

 

79 
 



                

OBR. 49 : Vyznačení max. peaku m. teres major dx., m. biceps brachii, caput longum 

dx. 

 

            M. deltoideus, pars clavicularis a m. teres major addukcí paži v pletenci 

ramenním.. Na obr. 49 je současně zapojen m. biceps brachii, caput longum, který 

napomáhá při ventrální flexi. 
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OBR. 50 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx. 

 

                

OBR. 51 : Vyznačení max. peaku m. pectoralis major dx., m. triceps brachii, caput 

longum dx. 
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            M. pectoralis major táhne paži do předpažení. M. deltoideus, pars scapularis a 

m. triceps brachii, caput longum působí jako antagonisté a brzdí rychlý pohyb paže. 

 

                

OBR. 52 : Vyznačení max. peaku m. serratus anterior dx. 

                

            M. serratus anterior táhne dolní úhel lopatky zevně, aby byla umožněna abdukce 

paže nad horizontálu. 
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 Specifické cvičení se softbalovým míčem 

                

OBR. 53 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars clavicularis dx., m. biceps brachii, 

caput longum dx. 

 

       M. deltoideus, pars clavicularis zajišťuje švihový pohyb paže proti míči. 

V momentě odhodu se aktivuje m. biceps brachii, caput longum, který pomáhá při 

ventrální flexi v pletenci ramenním. 
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OBR. 54 : Vyznačení max. peaku m. teres major dx. 

            Po vypuštění míče zajišťuje m. teres major přirozený pohyb paže ve vnitřní 

rotaci ve fázi protažení.  

                

OBR. 55 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx., m. triceps brachii, 

caput longum dx. 
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            Zapojením m. deltoideus, pars scapularis a m. triceps brachii, caput longum se 

snižuje rychlost paže ve fázi protažení. 

 

                

OBR. 56 : Vyznačení max. peaku m.pectoralis major dx., m. serratus anterior dx. 

 

            M. serratus anterior vytáčí dolní úhel lopatky, aby mohl být proveden pohyb 

paží nad horizontální rovinou. M. pectoralis major provádí dokončení pohybu (ventrální 

flexi) v závěrečné fázi. 
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 Specifické cvičení s medicinbalem 

                

OBR. 57 : Vyznačení max. peaku m.deltoideus, pars clavicularis dx. 

 

            Během fáze švihu, kdy se paže s míčem pohybují vpřed, se zapojuje sval m. 

deltoideus, pars clavicularis, který provádí addukci paže. 
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OBR. 58 : Vyznačení max. peaku m. biceps brachii, caput longum dx. 

 

                

OBR. 59 : Vyznačení max. peaku m. triceps brachii, caput longum dx. 
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            Po vypuštění medicinbalu se paže hráče pohybují do předpažení ve směru míče, 

přičemž se aktivuje m. biceps brachii, caput longum. Dále dochází k extenzi v loketním 

kloubu. Extenzorem horních končetin je m. triceps brachii, caput longum. 

 

                

OBR. 60 : Vyznačení max. peaku m. teres major dx. 
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OBR. 61 : Vyznačení max. peaku m. deltoideus, pars scapularis dx., m. pectoralis major 

dx., m. serratus anterior dx. 

 

            Ve fázi protažení jsou aktivní svaly m. deltoideus, pars scapularis, m. pectoralis 

major, m. teres major a m. serratus anterior. M. deltoideus, pars scapularis (obr. 61) 

brzdí pohyb, aby nedošlo k poškození v oblasti pletence ramenního. M. teres major 

(obr. 60) udržuje paži ve vnitřní rotaci, zajišťuje fyziologické postavení paže a brání tak 

opět poškození pohybového aparátu. M. pectoralis major (obr. 61) dokončuje fázi 

protažení a m. serratus anterior (obr. 61) umožňuje tahem za dolní úhel lopatky abdukci 

paže nad horizontální rovinu.  
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6.1 Porovnání forhendu a specifických cvičení – proband A 

 

Tabulka č. 9 : Porovnání forhendu a specifických cvičení podle pořadí lokálních 

maxim aktivit svalů. 

Cvičení 
 
 

Sval 

Forhend Specifické 
cvičení 

s tenisovým 
míčem 

Specifické 
cvičení se 

softbalovým 
míčem 

Specifické 
cvičení 

s medicinbalem 

m. deltoideus, pars 
clavicularis dx. 

5. 5. - 6.  2. - 3. 1. 

m. deltoideus, pars 
scapularis dx. 

1. 1. 1.  5. – 7. 

m. pectoralis major 
dx. 

2. – 3. 3. – 4. 4. - 6. 5. – 7. 

m. teres major dx. 4. 3. – 4. 4. - 6. 4. 

m. triceps brachii, 
caput longum dx. 

6. – 7. 7. 7. 3. 

m. biceps brachii, 
caput longum dx. 

6. – 7. 5. - 6. 4. - 6. 2. 

m. serratus anterior 
dx. 

2. – 3. 2. 2. - 3. 5. – 7. 

 

            V prvních třech cvičeních (forhend, specifické cvičení s tenisovým míčem, 

specifické cvičení se softbalovým míčem) je pohyb zahajován aktivací m. deltoideus, 

pars scapularis. Zapojením tohoto svalu se hrající paže pohybuje do abdukce (přípravná 

fáze a fáze nápřahu). U specifického cvičení s medicinbalem se m. deltoideus, pars 

scapularis aktivuje až ve fázi protažení. V ostatních cvičeních se tento sval ve fázi 

protažení také zapojí.  

            M. deltoideus, pars clavicularis se při forhendu zapojí ve fázi protažení. Při 

specifickém cvičení s tenisovým míčem a s medicinbalem se aktivuje těsně před 

odhodem míče. Při specifickém cvičení se softbalovým míčem je m. deltoideus, pars 

clavicularis dx. aktivován během švihové paže v momentě, kdy je paže téměř 

addukována. 

            M. pectoralis major je při všech cvičeních zapojen ve srovnatelné poloze paže 

vůči tělu a to při addukci paže v druhé (úderové) fázi pohybu. 
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            Při všech specifických cvičeních se m. teres major aktivuje společně s m. 

pectoralis major. Při forhendu je zapojení svalu až v momentě zásahu míče. 

            Aktivace m. triceps brachii, caput longum je při forhendu a specifickém cvičení 

s tenisovým míčem ve fázi protažení téměř ve stejné pozici hráče. Při specifickém 

cvičení se softbalovým míčem se tento sval aktivuje později. Během provedení 

specifického cvičení s medicinbalem se sval naopak zapojil ještě před odhodem 

(vypuštění) medicinbalu. 

            M. biceps brachii, caput longum se zapojuje během specifických cvičení 

s tenisovým a softbalovým míčem v momentě addukce paže ve fázi pohybu paže vpřed. 

U specifického cvičení s medicinbalem nastupuje jeho aktivace dříve, v případě 

forhendu až ve fázi protažení po zásahu míče. 

            Při forhendu a specifických cvičeních s tenisovým a softbalovým míčem je 

zapojení m. serratus anterior v téměř totožný moment fáze švihu. U provedení 

specifického cvičení s medicinbalem je nástup tohoto svalu později. 
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6.2 Porovnání forhendu a specifických cvičení – proband B 

 

Tabulka č. 10 : Porovnání forhendu a specifických cvičení podle pořadí 

lokálních maxim aktivit svalů. 

Cvičení 
 
 

Sval 

Forhend Specifické 
cvičení 

s tenisovým 
míčem 

Specifické 
cvičení 

se softbalovým 
míčem 

Specifické 
cvičení 

s medicinbalem 

m. deltoideus, pars 
clavicularis dx. 

1. 1. 1. – 2. 1. 

m. deltoideus, pars 
scapularis dx. 

6. - 7. 4.  4. – 5. 5. – 7. 

m. pectoralis major 
dx. 

6. - 7.  5. – 6. 6. – 7. 5. – 7. 

m. teres major dx. 3. - 4. 2. – 3. 3.  4. 

m. triceps brachii, 
caput longum dx. 

5. 5. – 6. 4. – 5. 3. 

m. biceps brachii, 
caput longum dx. 

3. - 4. 2. – 3. 1. – 2. 2. 

m. serratus anterior 
dx. 

2.  7. 6. – 7. 5. – 7. 

 

  

            Přípravná fáze a fáze nápřahu musí být u všech cvičení včetně forhendu 

zajišťována jinými svaly, než které jsme měřili a sledovali. 

            M. deltoideus, pars clavicularis se při všech cvičeních aktivuje ve fázi švihu 

paže vpřed a to téměř v totožné poloze paže hráče.  

            M. deltoideus, pars scapularis a m. pectoralis major se aktivuje při forhendu a 

specifických cvičení stejně, ve fázi protažení.  

            M. teres major je zapojen ve stejný moment a to přibližně v době zásahu míče, 

resp. odhodu míče, jak při forhendu, tak i při specifickém cvičení se softbalovým 

míčem. Při specifickém cvičení s tenisovým míčem je m. teres major aktivován ještě ve 
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fázi švihu před odhodem míče, při specifickém cvičení s medicinbalem zahajuje 

švihový pohyb paže vpřed a dále se podílí na protažení paže v závěrečné fázi. 

            M. triceps brachii, caput longum je aktivován během provedení všech cvičení 

vždy ve fázi protažení. 

            M. biceps brachii, caput longum se zapojuje během specifického cvičení 

s tenisovým míčem a specifického cvičení se softbalovým míčem ve stejný moment, 

těsně před fází odhodu míče. Při forhendu je aktivace svalu během zásahu míče a při 

specifickém cvičení s medicinbalem se sval zapojí ve fázi protažení, těsně po odhodu 

míče.  

            M. serratus anterior má za funkci fixaci lopatky k hrudníku a tahem za dolní 

úhel lopatky zevně dovoluje abdukci paže nad horizontálu. Při forhendu tento sval 

dosahuje maxima při zásahu míče, během specifických cvičení až ve fázi protažení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
 



 

 

 

 

 

6.3 Porovnání forhendu probanda A s forhendem probanda B 

 

Tabulka č. 11 : Porovnání forhendu probanda A s forhendem probanda B podle 

pořadí lokálních maxim aktivit svalů. 

Cvičení 
 

Sval 

Forhend – hráč A Forhend – hráč B 

m. deltoideus, pars 
clavicularis dx. 

5. 1. 

m. deltoideus, pars scapularis 
dx. 

1. 6. - 7. 

m. pectoralis major dx. 2. – 3. 6. - 7.  

m. teres major dx. 4. 3. - 4. 

m. triceps brachii, caput 
longum dx. 

6. – 7. 5. 

m. biceps brachii, caput 
longum dx. 

6. – 7. 3. - 4. 

m. serratus anterior dx. 2. – 3. 2.  

       

 

            Proband A začíná pohyb při forhendovém úderu aktivací m. deltoideus, pars 

scapularis. Proband B přípravnou fázi (fázi nápřahu) začíná jinými svaly, než které jsme 

sledovali, neboť dle měření se jako první aktivoval sval m. deltoideus, pars clavicularis, 

a to až při fázi úderové.  

            Při zapojení m. serratus anterior jsou oba probandi téměř ve stejné poloze, 

nacházejí se v úderové fázi těsně před zásahem míče. M. pectoralis major se aktivuje u 
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probanda B přibližně v okamžiku zásahu míče, u probanda A již ve švihové fázi před 

zasažením míče. Vnitřní rotátor m. teres major se zapojuje oběma probandům ve stejný 

moment, a to při zásahu míče. Paže musí být v tento okamžik ve vnitřní rotaci, aby bylo 

možné udělit míči potřebnou horní rotaci a aby byla paže ve fyziologické poloze pro 

následnou fázi protažení úderu.  

            M. biceps brachii, caput longum je zapojen do pohybu u probanda A při třetí 

fázi (fáze protažení), u probanda B ještě v momentě zásahu míče raketou. 

            Mezi svaly zajišťující pohyb paže po zásahu míče raketou u probanda A patří 

dle pořadí zapojení m. deltoideus, pars clavicularis, m. triceps brachii, caput longum, m 

biceps brachii, caput longum. V případě probanda B provádějí fázi protažení úderu tyto 

svaly: m. triceps brachii, caput longum, m. deltoideus, pars scapularis, m. pectoralis 

major. 
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7 ZÁVĚR 

 

7.1  Ověřování hypotéz 

H1: Specifické cvičení s tenisovým a softbalovým míčem má pořadí zapojení svalů 

stejné, jako je zapojení svalů při forhendu. 

Proband A 

Hypotéza byla vyvrácena – během provedení specifických cvičení s tenisovým a 

softbalovým míčem jsou svaly aktivovány v různém pořadí.   

Proband B 

Hypotéza byla vyvrácena – během provedení specifických cvičení s tenisovým a 

softbalovým míčem jsou svaly aktivovány v různém pořadí.   

 

 

H2: Specifické cvičení s medicinbalem má odlišné pořadí zapojení svalů ve 

srovnání s pořadím zapojení svalů při forhendu. 

Proband A 

Hypotéza byla potvrzena - pořadí zapojení svalů při specifickém cvičení 

s medicinbalem se liší od pořadí zapojení svalů při forhendu. 

Proband B 

Hypotéza byla potvrzena – pořadí zapojení svalů při specifickém cvičení 

s medicinbalem se liší od pořadí zapojení svalů při forhendu. 
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H3: Oba probandi mají pořadí zapojení svalů při forhendu stejné. 

      Hypotéza byla vyvrácena – pořadí zapojení svalů při forhendech bylo odlišné.  

 

 

 

 

7.2  Závěr 

 

            První hypotéza byla sice v případě obou probandů vyvrácena, rozdíl v pořadí 

zapojení svalů při forhendu a specifických cvičení s tenisovým a softbalovým míčem 

ale nebyl markantní. U obou probandů se během těchto specifických cvičení shodovalo 

pořadí zapojení svalů s pořadím zapojení svalů při forhendu ve více jak v polovině 

svalů. Proto si myslím, že by tato specifická cvičení mohla být využita jako průpravná 

cvičení v období přípravném, i předzávodním. Nejlepším tréninkem techniky 

forhendového úderu dle mého názoru stále zůstává trénink samotného úderu a tato 

specifická cvičení ho nemůžou nahradit. 

            Druhá hypotéza byla potvrzena u obou probandů. Při specifickém cvičení 

s medicinbalem bylo zjištěno odlišné pořadí zapojení svalů ve srovnání se zapojením 

svalů při forhendu. Počet shodně se zapojujících svalů při specifickém cvičení s 

medicinbalem byl nižší ve srovnání s počtem shodně se zapojujících svalů u cvičení 

předchozích. Přesto bych viděla možné využití tohoto specifického cvičení zejména 

v kondiční přípravě hráčů v přípravném období, kdy se neklade takový důraz na 

techniku úderů a díky tomuto specifickému cvičení je možné rozvíjet výbušnou sílu 

svalů trupu a horních končetin.  

            Třetí hypotéza byla opět vyvrácena. Pořadí zapojení svalů do pohybu při 

forhendu se u probandů liší. Největší rozdíl byl zjištěn v přípravné fázi a fázi nápřahu. 

Proband A zahajuje pohyb zapojením m. deltoideus, pars scapularis, v případě probanda 

B tomu tak není. Moderní technika poukazuje na výhodnější provedení nápřahu díky 

rotaci trupu, čehož proband B pravděpodobně využívá.           
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            Vzhledem k nízkému počtu zkoumaných souborů není možné stanovit 

obecně platné závěry. V této studii se však potvrdilo tvrzení Véleho (2006), že ke 

stejnému úkonu může být použito různé kombinace svalů.  

Diplomová práce s tenisovou tématikou byla pro moji osobu přínosná. Podařilo 

se mi zjistit, jaká cvičení jsou vhodná pro tenisový trénink. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 : Vyjádření etické komise UK FTVS 

 

 

 

  

 


