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Abstrakt 

 

Název práce 

Tenis na vozíku 

 

Cíl práce 

Cílem práce je, na základě studia literatury a dostupných informací trenérů a osob se 

zdravotním postižením, teoreticky analyzovat problematiku tenisu na vozíku a získané 

poznatky uspořádat formou metodického dopisu, který by sloužil tělovýchovné a 

sportovní praxi. 

 

Metoda 

Práce byla koncipována formou kvalitativního přehledu znalostí, analýzou dostupné 

literatury v dané oblasti a zpracována metodou rešeršní a deskriptivní práce. 

 

Výsledky  

Na základě zjištěných poznatků jsem zmapovala obecné informace týkající se tenisu na 

vozíku. Po prostudování výukových materiálů v cizím a českém jazyce jsem provedla 

rozbor a popsala techniku úderů. Připravila jsem návrh tréninkové jednotky pro nácvik a 

zdokonalení těchto úderových technik. 

 

Klíčová slova 

Tenis, tenis na vozíku, handicap, sport a tréninková jednotka. 
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Abstract  

Wheelchair tennis  

 

Paper’s intention  

The main goal of this paper is to analyze the difficulties of the wheelchair tennis, and to 

organize gained information in the form of methodical letter on the base of my study of 

literature and all the available information from the coaches and handicaped people. This 

letter would help physical education and sport praxis. 

 

Method 

A qualitative knowledge survey and a literature analysis in given area is processed by fact 

retrieval and a descriptive working method. 

 

Conclusion  

Based on collected data, I picked out the general information that relate to wheelchair 

tennis and specifically to a forehand and a backhand. After reading through all the 

material I conducted a stroke analysis and came up with a plan for a practice session that 

will help to improve player’s technique. 

 

Key Words  

Tennis, Wheelchair Tennis, handicap, sport, a practice session. 
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Úvod 

Domnívám se, že tenis může být v podstatě důležitou součástí životního stylu, který 

se vám vryje pod kůži a provází vás celým životem. Častokrát si vzpomenu na hodiny 

strávené na trénincích a turnajích s cílem splnit si svůj sen hrát tenis a vyhrát, na všechnu 

dřinu, vzrušení, zklamání a uspokojení. To vše tenis přináší.  

Že může přijít okamžik, který změní člověku život a nedovolí mu se k jeho 

milovanému sportu ani k dalším běžným aktivitám plnohodnotně vrátit, si asi nikdo z nás 

zdravých nedokáže představit. Stejně jako handicap, který si člověk přináší od narození. 

Plné pohybové a sportovní vyžití nemají tyto osoby možnost v životě poznat. Co je těžší, 

nedokážu jako tělesně zdravý člověk posoudit. Jedno je však jisté, jak pro ty, které vozík 

provází od narození, tak pro ty druhé, kteří byli nuceni na něj v průběhu života usednout, 

je jedním z východisek z těžké životní situace zapojení do sportu handicapovaných. Ten 

dosáhl díky zlepšující se ekonomické situaci a společenskému zázemí v posledních letech 

nebývalého rozmachu a umožňuje tak velkému počtu zdravotně postižených sportovců 

v celé řadě odvětví kvalitně realizovat jejich omezené životní a společenské ambice.  

Sport handicapovaných přináší, stejně jako sport v životě zdravých lidí, řadu 

významných funkcí. Mezi nejdůležitější z nich patří funkce fyzická, psychická a 

společenská. 

V první fázi plní sport funkci čistě rehabilitační, a to zejména v oblasti budování 

tělesné kondice. Zlepšení fyzických schopností je vždy prvním krokem v rehabilitačním 

procesu a sport je jedinečným prostředkem, díky kterému se úroveň těchto dovedností 

zvyšuje. Zlepšení motorických schopností, koordinace, kardiovaskulární síly a svalové 

kondice, spojené s celkovými fyzickými pokroky, to jsou cíle, k jejichž dosažení směřuje 

bez rozdílu každý sportovec. V případě handicapovaných pak jejich zvládnutí a v další 

fázi posunutí na vyšší kvalitativní úroveň umožňuje snazší začlenění do aktivního života a 

následně pak i zvýšení výkonnosti ve vybraném sportovním odvětví. Překonáním 

fyzických obtíží při sportu se cítí jistější a nezávislejší. 

Další nesporné přínosy sportu lze spatřovat v oblasti psychologické a sociální. 

Atmosféra sportovního soutěžení navozuje ideální prostředí pro formování zdravé a silné 

psychiky jedince, která je samozřejmě nedílnou složkou každého špičkového sportovního 

výkonu, ale bez níž se člověk neobejde ani při řešení běžných životních situací. 

Sebedůvěra, odhodlání překonávat překážky, vůle jít za svým cílem i za cenu osobního 

odříkání, nalézat novou motivaci po neúspěchu, stejně jako rozhodování v hraničních 

situacích, zodpovědnost vůči sobě samému, případně vůči spoluhráčům ve sportu 



 10 

kolektivním, to všechno jsou vlastnosti, zdobící nejen špičkové sportovce, ale i silné a 

úspěšné jedince obecně. Pro handicapované jedince je pak cílený systematický rozvoj 

jednou z nezbytných podmínek jejich aktivního začlenění do společenského života. Na 

základě zkušeností ze sportovních aktivit si v běžném životě člověk s handicapem více 

věří, zvládá překážky, posouvá se k lepšímu vnímání sama sebe. Překonáním psychických 

úskalí při sportu se cítí pak ve svém životě silnější, jistější a nezávislejší. 

Jedním z nejrozšířenějších, a troufám si říci i nejpopulárnějších sportů pro 

handicapované je tenis. Tenis na vozíku je dynamický a divácky atraktivní sport. Přestože 

se hraje na standardních tenisových dvorcích a jeho pravidla se od tenisu ´zdravého´ liší 

pouze drobnými úpravami vyplývajícími z omezené pohyblivosti sportovců, má svoje 

výrazná specifika. 

V průběhu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze jsem měla možnost se 

s tenisem na vozíku seznámit. Protože sama tenis aktivně hraji a současně pracuji jako 

trenérka mládeže, tento sport mne zaujal. Při sledování hry jsem zjistila, že tenis na vozíku 

je velmi podobný tenisu klasickému a začala jsem přemýšlet o tom, jak bych mohla svými 

zkušenostmi k dalšímu rozvoji a popularizaci tenisu na vozíku přispět. Z těchto důvodů 

jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat svou diplomovou práci. 

V teoretické části popisuji obecné informace o tenise na vozíku a v praktické části 

diplomové práce se zaměřuji na popis a rozbor úderových technik, pohybu na vozíku s 

následným vytvořením návrhu herních jednotek, ukázku některých herních cvičení a 

zdokonalení úderů a pohybu na vozíku. 

Touto prací bych chtěla přispět k větší oblíbenosti a informovanosti tenisu na vozíku 

nejen u lidí s různým handicapem, ale celé široké veřejnosti. Cílem diplomové práce je 

zmapovat dostupné informace o tenise na vozíku, tyto poznatky zpracovat, následně 

rozebrat a popsat techniku úderů a snažit se vytvořit tréninkovou jednotku pro jejich 

nácvik a zdokonalení. 

K rychlému rozvoji tenisu na vozíku přispívá stoupající zájem handicapovaných 

sportovců o hru, technologický pokrok ve zdravotnických pomůckách a tenisovém 

vybavení. Z toho vyplývá, že se jedná o sportovní hru, která klade velký důraz na úroveň 

techniky a taktiky hráče. Právě oblast techniky a zlepšení taktiky hráče se snažím touto 

prací přiblížit. 

Je nutné upřesnit, že tenis na vozíku se netýká jen lidí s míšní lézí, ale každý kdo 

usedne na vozík z jakéhokoliv důvodu, se může stát tenistou na vozíku. 

Každý sport, tenis nevyjímaje, by měl hráčům s tělesným postižením přinášet radost 
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z pohybu, odreagování od běžných starostí, motivaci k dalším činnostem a napomáhat 

jejich lepšímu začlenění do společnosti. 
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1.  Historie tenisu na vozíku 

1.1  Historie tenisu na vozíku ve světě 

Historie tenisu na vozíku začíná v roce 1976, kdy americký juniorský tenista Brad 

Parkrs usedl po nehodě na vozík. Jeho příběh začal na Utahské universitě, kde se věnoval 

akrobatickému lyžování. Při jednom tréninkovém skoku upadl a osud ho upoutal na vozík. 

Během pobytu v nemocnici Brad Parks zjistil, že zůstane na vozíku po zbytek života. Pod 

tíhou událostí se snažil Brad Parks upnout k nějaké pozitivní myšlence, jednou z nich se 

stal sport. Nějaký čas po propuštění z nemocnice se vrátil Brad Parks do ústavu na 

pravidelnou kontrolu, při té příležitosti Brad Parks navštívil pár svých přátel a ti mu řekli, 

že se v ústavu objevil nový terapeut pro rekreaci a sport. Terapeut se jmenoval Jeff 

Minnenbrake, který se začal Bradovi věnovat, dal mu pár lekcí tenisu a hned mezi nimi 

vzniklo přátelství. Jeff Minnenbraker byl handicapovaný sportovec v Los Angeles, který 

experimentoval s užíváním vozíků a zkonstruoval. Jeff byl upoután na invalidní vozík od 

roku 1972 a začal hrát tenis se svými postiženými přáteli podle pravidel dvou odrazů na 

polovinu kurtu. Jeff pozval Brada na natáčení instruktážního filmu. Pozorováním 

Bradových a Jeffových úderů, filmový štáb zjistil, že sleduje dva muže na invalidním 

vozíku, hrající tenis na celé ploše tenisového dvorce a používající pravidla dvou dopadů. 

Film byl úspěšný a stal se i velmi prodávaný. Těmto dvěma sportovcům se také podařilo 

zkonstruovat nový lehčí atletický vozík, který vážil 13,5 kg. (Čichoň, 1999) 

V roce 1979 byl v Irvinu uspořádán velmi zajímavý a naučný kurz o tenisu vozíčkářů. 

Zúčastnilo se ho 35 postižených sportovců, kteří se chtěli dozvědět více o tenisu 

handicapovaných. V té době byla založena Národní organizace tenisu vozíčkářů (National 

Foundation of Wheelchair Tenis), (Čichoň, 1999, www.itftennis.com/wheelchair). 

Národní organizace měla soužit pro organizování sportu a přijala zodpovědnost za 

vývoj, prezentaci a odhalení nového sportu. Členové nové organizace se spojili, aby 

dokázali, že tenis může být velmi hodnotným sportem do života tělesně postižených. 

National Foundation of Wheelchair Tenis vytvořila program pro juniory, rezervní zdroje, 

průmyslové materiály a literaturu, nabídnul exhibici a kliniky a byl při vzniku tenisové 

asociace hráčů na vozíku. S tímto konceptem si organizace poradila za první rok svého 

působení (Čichoň, 1999). 

Do roku 1980 se podařilo National Foundation of Wheelchair Tenis (NFWT) 

rozběhnout cyklus 10-ti turnajů a tenis na vozíku se začal stávat populárním sportem. Na 

konci roku 1980 se tenisem aktivně zabývalo přes 300 hráčů a přes 70 se jich zúčastnilo 
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prvního Národního mistrovství, které se konalo v Jižní kalifornii. V roce 1981 vznikla pod 

záštitou NFWT Asociace tenisu vozíčkářů (WTPA). Tato asociace byla založena na 

předpokladu, že se hráči aktivně zapojí do řízení tohoto sportu.  Hlavními úkoly asociace 

se staly podpora soutěže tenisu pro handicapované sportovce na celém světě, sestavení a 

prosazení pevných pravidel, která by umožnila vyrovnanou hru pro všechny hráče, 

zorganizovat síť soutěžních turnajů a v neposlední řadě zformulovat jednotný systém hry 

po celém světě (Čichoň, 1999, www.itftennis.com/wheelchair). 

Statistický průzkum z roku 1985 oznamoval účast více než 1500 hráčů na turnajích 

pořádaných asociací. Také divize kvadruplegiků, žen a juniorů se rozrostly nebývalou 

měrou. Na tenisovém Národním mistrovství se zúčastnilo přes 7 zemí. Světový pohár 

ženských a mužských týmů byl založen v letech 1985 a 1986. V roce 1993 se turnaje v 

Rakousku účastnilo přes 22 národů. Mužský tým USA vyhrál prvních 7 po sobě jdoucích 

Světových pohárů, mezi ženami dominovalo družstvo Holandska. V roce 1990 byl tenis na 

vozíku zahrnut do programu Lipton Championchip. Divize kvadruplegiků se rozdělila do 

dvou kategorií. V roce 1991 byly poprvé rozděleny peněžní výhry na turnaji U.S. Open. V 

roce 1992 byl tenis na vozíku zařazen do programu Paralympijských her v Barceloně. 

Nyní se tenis na vozíku dále rozvíjí jak po stránce tenisových schopností hráčů, tak po 

stránce technologických pokroků (Čichoň, 1999). 

 

1.2  Historie tenisu na vozíku v České republice 

Vznik tenisu na vozíku v České republice je spojen se sportovním klubem Ligy za 

práva vozíčkářů – SK HOBIT Brno. V roce 1995 působilo v jeho řadách několik prvních 

nadšenců tohoto sportu, kteří se v témže roce odtrhli a založili autonomní Český tenisový 

svaz vozíčkářů (ČTSV). Tenis na vozíku je od roku 2002 plnohodnotným členem českého 

paralympijského hnutí s možností nominovat své hráče na paralympijské hry, pokud splní 

nominační kritéria Českého paralympijského výboru. Od roku 2003 je tenis na vozíku také 

členem Českého svazu tělesně postižených sportovců, v jeho strukturách vznikla v témže 

roce STK tenisu na vozíku. V současné době má ČTSV zhruba 50 členů a jeho aktivní 

hráči, působí v Centrech tenisu na vozíku v Brně, Praze a Karviné, nebo se připravují pod 

dohledem svých trenérů v místě bydliště. ČTSV spolupracuje od roku 1999 s 

marketingovou a reklamní agenturou ARS Production a.s., která zajišťuje jeho finančně i 

materiálově náročnou tenisovou činnost i propagaci podporovatelů tohoto atraktivního 

sportu. ČTSV každoročně financuje hráčům užšího i širšího reprezentačního výběru účast 

na až devíti zahraničních turnajích a start pětičlenného družstva na mistrovství světa 
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družstev. ČTSV každoročně pořádá domácí okruh turnajů – ČTSV Tour nyní BÖWE 

SYSTEC Tour, na kterém mají právo bezplatné účasti všichni jeho členové. Body, získané 

na BÖWE SYSTEC Tour, jsou od roku 2003 sčítány a nejúspěšnější hráči získávají tituly 

mistrů České republiky ve dvouhře i čtyřhře. ČTSV je i organizátorem pravidelného 

náborového soustředění pro nové hráče, kde nabízí bezplatnou možnost všem, kteří chtějí 

začít s tímto sportem. Soustředění se každoročně odehrává během programu turnaje Brno 

Open. Významnou aktivitou ČTSV je i organizace tří mezinárodních turnajů v Prostějově, 

Brně a Průhonicích (www.cwta.cz). 
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2. Asociace a soutěže tenisu na vozíku  

2.1   Mezinárodní asociace a soutěže v tenisu na vozíku 

 

   Členové asociace 

Původním členům International wheelchaie tennis federation (IWTF) bylo uděleno 

členství buď skrz národní federaci handicapovaných sportů, národní tenisovou asociací 

nebo nezávislou tenisovou asociací handicapovaných. Po sloučení ITF a IWTF v roce 

1998 bylo důležité pro tyto členy, kteří nepatří do národních tenisových asociací, aby 

mohli reprezentovat v tenise na vozíku (vozíčkářů). Proto byla ustanovena mezinárodní 

tenisová asociace vozíčkářů (IWTF), která sloučila tři typy organizací a vystupovala jako 

tenisový výbor vozíčkářů (ITF). Z původních osmi členů jich bylo šedesát. Všichni 

členové asociace jsou zodpovědní za rozvoj a propagaci sportu v každé zemi (Čichoň, 

1999, www.itftennis.com/wheelchair). 

 

NEC vozíčkářské tenisové turnaje 

NEC Wheelchair Tenis Tour začala v roce 1992 s malým množstvím turnajů. Dnes je 

asi 130 organizovaných a dohlížených turnajů skrze ITF kanceláří v Londýně. Tenis na 

vozíku je považován jako plně procesuální sport, protože málo hráčů se živí normálním 

zaměstnáním, avšak s pomocí partnerů jako je NEC je na turnajích dostatek peněz asi 

500.000USD (Čichoň, 1999). 

 

Klasifikace turnajů 

Turnaje na NEC turnaji jsou klasifikovány na základě kritérií ITF Development 

Department (rozvojové oddělení). Tenis vozíčkářů je jediným sportem pro handicapové, 

který nemá ucelený systém klasifikace dle postižení. Hráči jsou klasifikováni především 

na základě tenisové zručnosti nikoli dle svého postižení. Proto mohou všechny skupiny 

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

Soutěže se dělí do tří turnajových skupin: Super Series (odpovídá turnajům Grand 

Slam) a ITF1-3 a ITF Futures (ATP-tour), celkem ročně cca 160 turnajů na světě. 

Speciálními turnaji je každoroční soutěž družstev World Team Cup, turnaj osmi nejlepších 

hráčů a hráček. Singles Masters a turnaj osmi nejlepších párů mužů a žen Doubles 

Masters. (www.itftennis.com/wheelchair). 

Každý turnaj se dle výkonnosti hráčů dělí na několik divizí: Main Draw, Second 
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Draw a B. V nejvyšší divizi Main Draw mají právo startovat muži do 125. místa a ženy do 

50. místa na žebříčku IWTA. V divizi Second Draw pak hráči a hráčky, kteří jsou 

registrováni na světovém žebříčku. Divize B je otevřena všem ostatním, včetně 

začínajících hráčů. Ve všech divizích se hraje nejen hlavní soutěž, ale také tzv. soutěž 

útěchy Consolation, které se účastní všichni poražení z prvního kola. Tenis na vozíku 

nerozlišuje typy tělesného postižení, takže se jedná o sport vhodný pro paraplegiky, hráče 

s částečnou lézí páteře i amputáře, kteří hrají společně v jedné kategorii. Pouze 

kvadruplegici mají svoji divizi. Klasifikace jsou podmiňovány počtem možných 

dosažených bodů. Na konci roku vychází NEC Wheelchair Tenis Tour kalendář s 

termínovou listinou na další rok (www.itftennis.com/wheelchair). 

 

Mezinárodní systém žebříčků  

Současný ITF žebříček vozíčkářů je plně počítačově ovládán. Cílem systému je 

vytvářet světový žebříček pro muže a ženy soutěžící ve všech oficiálních turnajích ITF. 

Žebříček je založen na padesáti dvou týdenních periodách. Body jsou přidělovány podle 

klasifikace turnaje dosaženého kola a úrovně nasazení. Bonusové body jsou také 

přidělovány za vítězství nad hráčem, který je hodnocen ve vyšších patrech žebříčku. 

Turnaje jsou začleněny do ITF žebříčku. Pozice jsou aktualizovány týdně a mohou být 

umístěny na webu ITF (Čichoň, 1999, www.cwta.cz). 

 

Paralympijské hry 

Tenis na vozíku získal úplný medailový status na paralympiádě poprvé během her v 

roce 1992 v Barceloně, od té doby vzrostl a je považován za jednu z nejdůležitějších 

událostí celých her. 48 mužů a 24 žen se kvalifikuje skrz mezinárodní kvalifikaci nebo na 

individuální divokou kartu. Formát soutěže je stejný jako v olympijském tenise (Čichoň, 

1999). 

 

Mistrovství světa v tenisu na vozíku 

Je organizováno každé čtyři roky mezi Paralympijskými hrami. O jeho náplni se 

rozhoduje na organizačním výboru ve spolupráci s IWTF (Čichoň, 1999). 

 

Hry ve Stoke Mandville v tenise na vozíku 

Organizují se každým rokem s výjimkou, kdy jsou pořádány paralympijské hry. O 

jeho náplni se rozhoduje na organizačním výboru ve spolupráci s IWTF (Čichoň, 1999) 
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2.2  Asociace a soutěže v tenise na vozíku v České republice 

    

   Český tenisový svaz vozíčkářů 

Český tenisový svaz vozíčkářů je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou, 

které bylo založeno v roce 1995 a za krátké období se nesmazatelně zapsalo do povědomí 

domácích příznivců tenisu na vozíku i do povědomí mezinárodní asociace tenisu na 

vozíku IWTA (www.cwta.cz). 

Od roku 1995 je ČTSV členem IWTF (dnes přímo ITF – sekce IWTA) za Českou 

republiku a kolektivním členem Českého tenisového svazu vozíčkářů. Tenis na vozíku je 

od roku 2002 plnohodnotným členem českého paralympijského hnutí s možností 

nominovat své hráče na paralympijské hry, pokud splní nominační kritéria Českého 

paralympijského výboru. Od roku 2003 je tenis na vozíku plnohodnotným členem 

Českého svazu tělesně postižených sportovců, v němž vedení ČTSV zprostředkovalo 

vznik STK tenisu na vozíku (www.cwta.cz). 

V současné době má ČTSV zhruba 50 členů a jeho aktivní hráči, působí v Centrech 

tenisu na vozíku v Brně, Praze a Karviné, nebo se připravují pod dohledem svých trenérů 

v místě bydliště. ČTSV spolupracuje od roku 1999 s marketingovou a reklamní agenturou 

ARS Production a.s., která zajišťuje jeho finančně i materiálově náročnou tenisovou 

činnost i propagaci podporovatelů tohoto atraktivního sportu. ČTSV každoročně financuje 

hráčům užšího i širšího reprezentačního výběru účast na až devíti zahraničních turnajích a 

start pětičlenného družstva na mistrovství světa – World Team Cup. ČTSV zajišťuje a 

podporuje tréninkovou přípravu užšího reprezentačního výběru, širšímu reprezentačnímu 

výběru poskytuje materiální podporu a všem členům umožňuje získat speciální tenisové 

vozíky za výrazně zvýhodněných finančních podmínek. ČTSV každoročně pořádá domácí 

okruh turnajů –dříve ČTSV Tour nyní BÖWE SYSTEC Tour, na kterém mají právo 

bezplatné účasti všichni jeho členové. Body, získané na ČTSV Tour, jsou od roku 2003 

sčítány a nejúspěšnější hráči získávají tituly mistrů České republiky ve dvouhře i čtyřhře. 

BÖWE SYSTEC Tour zahrnuje v současné době turnaje HAMR Open (halový turnaj), 

Brno Open, Hostýnský pohár, VZP Praha Open, Radnický pohár a Karviná Open (halový 

turnaj ), (www.cwta.cz). 

ČTSV je organizátorem pravidelného náborového soustředění pro nové hráče, kde 

nabízí bezplatnou možnost všem, kteří chtějí začít s tímto sportem. Soustředění se 

každoročně odehrává v dubnu během programu turnaje Brno Open. Významnou aktivitou 

ČTSV je organizace tří mezinárodních turnajů v Prostějově (Wheelchair Czech Open), 
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Brně (SSŽ Cup) a Praze-Průhonicích (Prague Cup Czech Indoor), (www.cwta.cz). 

 

Český tenis na vozíku a paralympijské hry 

Díky kvalifikačním kritériím či neshodám ČTSV a Českého paralympijského výboru 

v minulosti se dostal český tenista na vozíku na paralympijské hry až v roce 2004 v 

Aténách. Byl jím Miroslav Brychta a tažení turnajem ukončil mezi posledními šestnácti 

hráči, kde ho vyřadil současný nejlepší hráč světa – Francouz Jeremiasz. V konkurenci 65 

účastníků se jednalo výborný paralympijský debut českého tenisu na vozíku 

(www.cwta.cz). 

 

České mezinárodní a domácí turnaje u nás 

Již řadu let pořádá Český tenisový svaz vozíčkářů v růběhu sezóny tři mezinárodní 

turnaje okruhu NEC Wheelchair Tennis Tour -  Prostějov (KPN CONSULT Czech Open), 

Brno (SSŽ Cup) a Praza-Průhonice (Prague Cup Czech Indol). 

 

KPM CONSULT Czech Open (dotace 12000 Euro) je mezinárodní antukový turnaj, 

který svoji historii odstartoval v roce 1995 v Brně. Zde byl organizován do roku 1998 a 

svoji úrovní přesvědčil delegáty ITF natolik, že mu pravidelně zvyšovali kategorii na 

současnou nejvyšší ITF1. Od roku 1999 je turnaj pravidelně pořádán v areálu Hotel Tennis 

Club v Prostějově, což bylo vyvoláno především stoupajícími nároky na úroveň 

tenisového areálu i doprovodných služeb. Do prostějovského Tennis Clubu se sjíždějí 

světoví hráči a hráčky doposud a to vždy třetí týden v červnu (www.cwta.cz). 

 

SSŽ Cup – mezinárodní mistrovství ČR (dotace 1000 Euro) navazuje na předchozí 

ročníky, kdy byl organizován pouze jako mistrovský vrchol domácí soutěžní sezóny. Jeho 

historie začala v roce 1996 v Neratovicích, pokračovala dvěma ročníky v Kralupech nad 

Vltavou a od roku 1999 je každoročně organizován v tenisovém areálu TC Classic v Brně. 

Turnaj má kategorii ITF Futures a je organizován vždy v srpnu (www.cwta.cz). 

 

Prague Cup Czech Indoor (dotace 6000 Euro) je jediný halový turnaj mezinárodní 

úrovně u nás a pravidelně ho na počátku prosince hostí areál Club Hotelu Praha v 

Průhonicích. I sem se sjíždí kvalitní hráčská konkurence. Historie turnaje sahá do roku 

1997 a od té doby se na pražských dvorcích představí zhruba 85 tenistů a tenistek ročně. 

Kategorie turnaje se zatím zastavila na úrovni ITF3 (www.cwta.cz). 
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Seriál mistrovství české republiky – termínová listina 

Domácí turnajový okruh má za sebou už mnohaletou historii. O titul Mistra České 

republiky hrají domácí hráči již řadu let společně se slovenskými tenisty. Každoročně se 

počet turnajů pro hráče mění a zvyšuje se jejich úroveň. Během soutěže, která probíhá 

celou sezónu, absolvují hráči většinu turnajů v České republice. Tyto turnaje jsou zařazeny 

do BÖWE SYSTEC Tour, v nich získávají tenisti potřebné body do celkového součtu, 

který zajistí mistrovský titul ve dvouhře i čtyřhře. Na konci sezóny jsou vyhlášeni vítězové 

česko-slovenské BÖWE SYSTEC Tour a zvlášť Mistři České republiky. V současné době 

jsou do BÖWE SYSTEC Tour zařazeny Hamr Open v Praze (halový), Karviná Open 

(halový), Brno Open, Praha Open, Hostýnský pohár v Bystřici pod Hostýnem a Radnický 

pohár v Radnicích u Plzně (www.cwta.cz). 

 

HAMR Open je halový antukový turnaje pořádaný společností Hamr – sport a.s.. 

Zápasy se odehrávají ve sportovním areálu Hamr – Sport na Praze 10. Během 

velikonočního víkendu se schází čeští a slovenští tenisté na vozíku v Praze-Záběhlicích, 

aby sehráli první ze sedmi turnajů seriálu mistrovství ČR – BÖWE SYSTEC Tour. 

Každoročně je na turnaji přítomna naše absolutní špička (www.cwta.cz). 

 

Karviná Open se odehrává v tenisové hale společnosti Stars Karviná, turnaj se hraje 

na dvou kurtech tvrdého povrchu koncem dubna (www.cwta.cz). 

 

Brno Open se tradičně zahajuje druhý květnový týden dvoudenním soustředěním pro 

stávající i nové hráče, kteří se seznamovali s tenisem na vozíku. Soustředění a následný 

turnaj se odehrává na brněnský dvorcích v areálu TC Classic Brno (www.cwta.cz). 

 

Praha Open je turnaj, který se koná na dvorcích Dynama na Praze 4. Díky změně 

termínu v turnajové termínové listině se očekává zvýšený zájem o toto klání. Turnaje se 

účastní i hráči ze Slovenska (www.cwta.cz). 

 

Radnický pohár se odehrává v Radnicích u Plzně (www.cwta.cz). 

 

Hostýnský pohár je turnaj pořádaný na dvorcích TK Bystřice pod Hostýnem, kde 

turnaj patří vždy k vrcholům sezóny. Mistři republiky i vítězové BÖWE SYSTEC Tour ve 
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dvouhře i čtyřhře budou vyhlášeni během Hostýnského poháru (www.cwta.cz). 

 

Bratislava Open se stal oficiální součástí BÖWE SYSTEC Tour na kterém startují i 

čeští hráči a zároveň je jediným turnajem, jež je organizovaný na území Slovenska. 

Slovenští organizátoři zvolili k uspořádání akce skvěle připravené tenisové dvorce 

sportovního areálu HS Centrum v Piešťanech, což čeští i slovenští hráči vřele přivítali. I 

přesto, že se ve stejném termínu konal mezinárodní turnaj v Polsku, se ve slovenském 

lázeňském městě sjela špičková hráčská konkurence (www.cwta.cz). 

 

Mistrovství světa družstev – Word Team Cup a český tým 

Český národní tým se účastní vrcholné akce ve světovém kalendáři tenistů na vozíku 

každoročně od roku 1995. Systém mistrovství je obdobný jako v Davisově poháru s tím 

rozdílem, že družstva svádí každoročně boj o umístění během jednoho týdne ve dvou 

dvouhrách a jedné čtyřhře. Od roku 2004 byla mužská kategorie rozdělena na dvě Světové 

skupiny, přičemž ve Světové skupině 1 (WG 1) má nárok hrát prvních šestnáct států světa 

(podle umístění v předchozím roce) a ve Světové skupině 2 (WG 2) další šestnáctka. Po 

skončení bojů zůstává prvních dvanáct států přímo ve Světové skupině 1, třináctý a 

čtrnáctý stát musí bojovat o udržení s třetím a čtvrtým ze Světové skupiny 2 a patnáctý i 

šestnáctý tým jsou nahrazeny vítězem a druhým ze Světové skupiny 2. 

V národních barvách nikdy nechyběl fenomenální Miroslav Brychta a k němu byli 

postupně nominováni do dvou až tříčlenného týmu Michal Stefanu, Jiří Fiala, Dalibor 

Potůček, Michal Sember nebo Michal Kubát. Česká vlajka zavládla mezi účastnickými 

zeměmi na turnajích World Team Cup v Holandsku (2x), Austrálii, Anglii, Španělsku, 

USA, Francii, Švýcarsku, Itálii, Polsku, Novém Zélandu a Brazílii. Nejlepší umístění se 

podařilo v polských Sopotech, odkud v roce 2003 přivezli Brychta, Stefanu a Potůček 

skvělé čtvrté místo (www.cwta.cz). 
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3. Vybavení  
Výkonnost sportovců na vozíku se v posledních letech dramaticky zlepšila, což bylo 

z velké části způsobeno technologickým rozvojem. Stejně je tomu i u tenisu na vozíku. 

Řada lékařských společností investovala do rozvoje lehčích, rychlejších a ovladatelnějších 

vozíků. 

 

3.1  Rakety, výplety, držadla 

Nejdůležitější součástí tenisové výbavy je raketa. Nabídka rámů je veliká. Pro výběr 

rakety je dobré vycházet z několika kritérií. Musí odpovídat vaší tělesné konstituci a 

velikosti ruky, je také potřeba dbát na následující vlastnosti: 

- raketa nesmí být příliš těžká, aby se tolik nezatěžovalo zápěstí a svaly paže 

- držadlo nesmí být příliš silné, jinak je možné, že se nebude držet dostatečnou silou 

- držadlo nesmí být příliš slabé, jinak by se ruka příliš protáčela 

Je dobré si vyzkoušet různě silná držadla, pro porovnání. Prsty by měly při uchopení 

rakety pohodně přiléhat na držadlo. Přitom by měla být mezi palcovým válem a konečky 

prstů mezera asi na šířku palce. 

Průměr a kvalitu strun jakož i napětí výpletu značně ovlivňuje kontrolu nad míčem a 

kvalitu odpalu. Pro dosažení optimální elasticity výpletu je nutné dbát na následující 

kritéria. Není vhodné si zvolit příliš slabou strunu, ta je pružnější, ale zdaleka ne tak 

odolná a rychleji práská. Pozor také na příliš silnou strunu, ta je sice odolnější, ale méně 

pružná. Je nutné zvolit něco mezi silnou a slabou strunou, neměl by to být větší problém, 

protože dnešní trh s tenisovými výplety je opravdu bohatý a jsou i specializovaná 

pracoviště, kde dokáží s tímto problémem poradit. Stejně tak je tomu i s příliš tvrdým 

nebo měkkým výletem, který je nutno zvolit. Tvrdý výplet je pro začátečníky nevhodný a 

ponechává se raději zkušenějším hráčům. Měkký výplet má zase tu vlastnost, že s ním 

hráč nemá příliš velkou kontrolu nad míče. I v tomto případě je dobré zvolit střední cestu 

tedy středně silný výplet. 

 

3.2  Tenisové vozíky 

Vozík se čtyřmi kolečky je považován z technologického hlediska za historicky 

nejstarší sportovní tenisový vozík. Je považován za stabilnější oproti vozíku se třemi 

kolečky. Používají ho hráči, kteří mají sníženou tělesnou funkci a vyžadují větší stabilitu 

vozíku. Vozík se třemi kolečky se používá od roku 1992, kdy byl přestaven a nahradil tím 

vozík se čtyřmi kolečky. Dvě přední kolečka byla nahrazena jedním vyčnívajícím 
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kolečkem prodlouženým dopředu. Díky této změně se zlepšila pohyblivost na vozíku v 

mnoha směrech. 

Tenisové vozíky prošly v polední době velkou technologickou inovací. Kromě 

vozíku se třemi kolečky a vozíku se čtyřmi kolečky se začaly konstruovat a vyrábět vozíky 

s pěti a dokonce i šesti kolečky. Nyní mají sportovci možnost vyzkoušet různé druhy 

sportovních vozíků a podle svých fyzických schopností zvolit sobě ten nejvhodnější. 

 

Obecný popis vozíku 

Materiál rámu vozíku 

Technologický rozvoj v materiálech používaných na stavbu rámu (konstrukce) 

vozíku vedl k vytvoření silnějších a lehčích materiálů. Dnešní rámy aktivních vozíků jsou 

vyráběny z odolných materiálů s nízkou hmotností, jako je aluminium, titan nebo ocel. 

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

 

Malá přední kolečka 

Malá přední kolečka jsou důležitá pro dobrou stabilitu vozíku na dvorci při pohybu. 

Používají se kolečka o průměrech od 50 -125 mm. Je-li průměr větší, snižuje se tím 

pohyblivost hráče při rychlých obratech. Krátké obraty jsou u tenisu na vozíku velmi 

důležité. Ideální průměr koleček je lokem 70 mm (Čichoň, 1999). 

 

Velká kola a pláště 

Na velká kola je přenesena největší váha a slouží k pohonu vozíku. Velká kola se 

mění podle věku a výšky, nejčastěji používaný rozměr je rozměr 24“. Někteří hráči 

používají kola o rozměru 26“. Rozměr velikosti kola 22“ používají ti hráči, kteří jsou 

menšího vzrůstu a nemají optimální úchop obručí. Výplet kola tvoří stabilitu vozíku při 

jeho maximálním využívání. Nejčastěji se používají výplety křížové, rovné nebo 

paprskové. K drátovým výpletům se používají ráfky duralové nebo zesílené duralové. 

Pláště jsou pro hráče nedílnou součástí vybavení – tak jako obuv u zdravých hráčů. 

Používají se kaučukové pláště (galusky) nahuštěné na vysoký tlak, mají nejmenší valivý 

odpor a jejich nevýhodou je nízká životnost. Z tohoto důvodu používají hráči uretanové 

pláště (pologalusky), které mají mnohem vyšší životnost. Tyto pláště mají větší valivý 

odpor a nehustí se na vysoké tlaky. Při výběru plášťů by měl hráč zvažovat, na jakém 

povrchu bude hrát (Čichoň, 1999). 
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Obruče kol 

Obruče kol se montují na velká poháněcí kola, slouží k pohonu, ovládání vozíku a k 

brzdění. Používají se různé rozměry 50–61 cm. Tloušťka obručí bývá od průměru 16-18 

mm. V poslední době výrobci montují průměr 18 mm z důvodu optimálního úchopu. 

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

hliníkové vroubkované (Čichoň, 1999). 

 

Sklon kol 

Sklon kol vůči sedačce je v rozsahu 12 a 24 stupňů. Díky sklonu kol se stabilita 

hráčů na vozíku zlepšila. Zvýšená stabilita přispěla i k lepšímu a rychlejšímu otáčení 

vozíku a naklánění hráče na vozíku (www.mediccosport.cz). 

 

Stupačky 

Jsou jednou z důležitých součástí vozíku, rozdělujeme je podle požadované funkce. 

Stupačky polohovací s úhlově nastavitelným spodním dělením a podle nastavení výšky 

holenní kosti a na stupačky sportovní trubkovité. Je požadováno, aby stupačka byla co 

nejvíce zasunuta pod tělo hráče a kolena co nejméně vadila při pohybu raketou před tělem 

hráče. Využívá se také individuální úpravy stupaček pomocí poutek, které se dávají přes 

špičky nohou (Čichoň, 1999). 

 

Bočnice 

Bočnice mohou být upevněny na vozíku jako pevná součást rámu nebo i 

odstranitelné. Bočnice jsou normální délky, zkrácené nebo upravitelné dle výšky. U 

sportovních vozíků se používají pouze plechové výplně mezi sedadlem, opěrkou a kolem 

(Čichoň, 1999). 

 

Materiály pro sedačky a opěrky 

Materiály pro sedačky a opěrky musí splňovat mnohá kritéria. Možnou údržbu, 

životnost, teplotní rozdíly a pevnost. Nová technologie umožnila používat textilie s 

nylonem. Díky prodyšnosti se tyto potahy jeví jako kvalitní, brání nežádoucímu 

zapařování pokožky. Někteří hráči používají pevné sedačky (vložené desky místo plátěné 

výplně), (Čichoň, 1999). 
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Podložky, antidekubitní sedáky 

Antidekubitní sedáky se používají ke zmírnění tlaků na sedací partie a odvádění tepla 

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

 

Pomocné popruhy - vázání 

Vázání je další efektivní cesta k vytvoření vztahu mezi hráčem a jejich vozíku. 

Zvýšit bezpečí a stabilitu hráče můžou vybrat vázání podle sebe. Typické popruhy 

zahrnují suchý zip vázaný, těžší pásky, normální pásky a elastické pásky. 

Existují tři zásady používání popruhů: 

- popruh okolo zadní opěrky a přes hrudník 

- popruh okolo stehen a přes kolena 

- popruh kolem stupačky a kotníků. 

Popruhy se většinou montují k vozíku individuálně podle potřeby hráče (Čichoň, 1999). 

 

Obrázek č. 1. Popis jednotlivých částí aktivního (tenisového) vozíku. 

 

                       

 

 

 

Popis vozíku s pěti kolečky: 

To co odlišuje vozík s pěti kolečky od ostatních vozíků je patentovaný systém úpravy 

těžiště. Konstrukce umožňuje, aby byl vozík nastaven na přesné potřeby hráče, a tím 

zlepšuje jeho ovladatelnost. Zabudovaný systém proti převrácení a speciální konstrukce 

držáků předních koleček poskytuje vynikající stabilitu ve všech směrech. Tento typ rámu 

obruč 

velké kolo 

stupačky malé přední kolo 

bočnice 

podložka 
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nabízí aktivním sportovcům mnoho rozličných výhod. Rám je lehký a pevný, vyrábí se i z 

titanu, proto snadno otočný a ovladatelný – to je plus pro jeho dynamiku. Geometrie rámu 

je v dílně optimálně nastavená pro různé šířky rámu, délku rámu, sklon a velikost kol. 

Sklon sedačky a poloha stupačky jsou samostatně seřiditelné, to dovoluje individuální 

nastavení bez jakéhokoliv omezení. To umožňuje nastavení optimální polohy sedačky a 

rozložení váhy těla. Součástí rámu je i jistící tenisové kolečko, které spolu s 18. ti 

stupňovým sklonem kol zajišťuje nejvyšší jistotu při dosud netušených hracích 

možnostech. 

 

Obrázek č. 2. Vozík s pěti kolečky (www.mediccosport.cz). 

 

 

 

Popis vozíku se šesti kolečky: 

Vozík se šesti kolečky je jeden ze světově nejúspěšnějších sportovních vozíků. Je 

určen pro sportovní aktivity na všech kurtech. Pomocí patentovaného nosníku a 

přestavitelného rámu jde v extrémním rozsahu nastavovat polohu těžiště, výšku a sklon 

sedu. Je vhodný jak pro rekreační sportování, tak i pro špičkový sport. Sklon kol 16 a 20 

stupňů umožňuje optimální stabilitu a ovladatelnost. Pro snadnější přepravu mohou být i 

řídící kolečka opatřena rychloupínací osou. Tři různé délky rámu umožňují individuální 

přizpůsobení. Nabídka širokého příslušenství nabízí použití při tenisu, ale také basketbalu 

a florbalu. 
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Obrázek č. 3. Vozík se šesti kolečky (www.mediccosport.cz). 
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4. Pravidla pro tenis na vozíku a rozměry dvorce 

4.1  Pravidla hry 

Průběh hry tenisu na vozíku vyplívá z pravidel mezinárodní tenisové organizace ITF 

s následujícími výjimkami. Hraje se na stejných dvorcích jako na klasický tenis. 

 

1. Pravidlo dvou odrazů (dvojího odpadu) 

Hráč na vozíku má možnost odehrát míč až po jeho druhém odpadu na plochu 

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

v kurtu, nebo mimo jeho hranice. Hráč však nesmí odehrát úder po třetím odskoku 

(www.itftennis.com/wheelchair). 

 

2. Pravidlo o vozíku jako součásti hráčova těla 

Aktivní vozík, jehož pomocí se hráč pohybuje po dvorci je chápán jako součást jeho 

těla či oděvu, proto pro něj platí stejná pravidla jako pro zdravého hráče a jeho tělo a 

oblečení. V případě, že se míč dotkne hráčova vozíku před prvním dopadem, je bod 

připsán na soupeřovu stranu (www.itftennis.com/wheelchair).. 

 

3. Pravidla o ztrátě bodu 

Hráč ztrácí bod, pokud se mu nepodaří odehrát míč, než dopadne potřetí na povrch 

dvorce. Ztrácí bod také, když použije jakoukoliv část nohy nebo dolní končetiny jako 

brzdu nebo stabilizaci vozíku při příjmu podání, při odehrání míče nebo když použije 

dolní končetiny k zastavení vozíku době, kdy je míček stále ve hře. Ztrátou bodu je hráč 

také postihnut v případě, že při odehrání míče ztratí kontakt se sedací plochou vozíku 

(www.itftennis.com/wheelchair).. 

 

4. Pravidlo o proporcích vozíku 

Na sedadle aktivního vozíku může být pouze jeden čalouněný polštář, musí mít 

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

konzistenci, hustotu a tloušťku. Je-li ohnut, musí být pružný natolik, že se lze oběma jeho 

konci dotknout. Čalouněný polštář není dovoleno kombinovat s žádnými tvrdými 

materiály, jako jsou například dřevo, laminát nebo kov. Sportovní vozík musí být opatřen 

pevnou oporou (nepohyblivou stupačkou) pro nohy. V nejvyšším místě musí být výška 

opěry nad zemí přibližně 11 cm. Tato výška má bezpečnostní charakter. Opěrka rukou či 



 29 

ostatních částí těla připevněných ke sportovnímu vozíku nesmí přečnívat přes kolmici 

vedenou k nohám nebo trupu hráče v sedící poloze. 

Maximální výška bočních opěrek sedadla od země může být 53 cm, maximální 

průměr zadních velkých kol může být 66 cm. Nad opěrkou pro nohy musí být připevněný 

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

na zem nebo na kolečko. Sportovní vozík musí být upraven tak, aby hráč nemohl vozík 

řídit nebo brzdit nohama. Veškerá přídavná zařízení, která umožňují nebo ovlivňují pohyb 

vozíku v jakémkoliv směru, brzdy nebo další kola či poháněcí obruče, jsou zakázána. V 

případě, že má hráč poruchu na vozíku nebo na výstroji, může rozhodčí přerušit hru a 

povolit opravu v předepsaných limitech (oprava vozíku 20 minut, ostatní úpravy 19 minut) 

(www.itftennis.com/wheelchair). 

 

5. Pravidla o uvádění míče do hry 

Podávající hráč nesmí během podání zasáhnout žádnou část sportovního vozíku. 

Hráč podávající ze základní čáry musí mít obě zadní kola za základní čarou, zatím co 

přední kolečka mohou přesahovat základní čáru nebo se jí dotýkat. V okamžiku zahájení 

podání by měl být podávající hráč ve stacionární pozici. Podávající pak může udělat jedno 

odstrčení, než udeří do míče. Pokud jsou klasické metody podání z důvodů fyzické 

indispozice pro hráče na vozíku nemožné, pak může asistent hráči míč nadhodit. Nicméně 

pokaždé musí být použita stejná metoda podání (www.itftennis.com/wheelchair).. 

 

6. Pravidla o pohybu na vozíku pomocí nohou 

Tato pravidla platí pouze pro hráče, kteří nejsou fyzicky schopni uvést vozík do 

pohybu pomocí kol. V takovém případě je dovoleno činit pohyb na vozíku pomocí odrazu 

jedné nohy. Toto však neplatí. Je-li míč v počáteční fázi odehrání, tedy nedošlo-li ke 

kontaktu míče s raketou. Nebo také je-li míč v počáteční fázi podání, tedy nedošlo-li 

kontaktu míče s raketou (www.itftennis.com/wheelchair).. 

 

7. Pravidla týkající se souboje chodícího hráče a hráče na vozíku 

V případě, že dojde k vzájemnému zápasu mezi hráčem na vozíku a chodícím 

hráčem, platí pro hráče na vozíku závazná pravidla pro tenis na vozíku a pro chodícího 

hráče zase závazná pravidla tenisu chodících. Z toho vyplývá, že chodící hráč musí 

odehrát míč po prvním odpadu, hráč na vozíku se řídí pravidlem dvojího dopadu. 
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8. Profesionální tenista na vozíku 

Aby se mohl hráč zúčastnit ITF schválených turnajů a paralympijských her, musí mít 

lékařsky diagnostikovanou trvalou poruchu mobility (pohybu) nebo v kombinaci s 

fyzickou disabilitou. Toto trvalé fyzické postižení, které má za následek podstatnou ztrátu 

jedné nebo obou dolních končetin (www.itftennis.com/wheelchair, www.cwta.cz, Lange, 

2000). 

 

4.2 Rozměry tenisového dvorce 

Hrací plocha dvorce pro tenis na vozíku se v ničem neliší od dvorce pro 

nehandicapované hráče. Dvorec pro dvouhru je ve tvaru obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 

m široký. Pro čtyřhru je dvorec široký 10,97 m. Dvorec je uprostřed předělen sítí 

zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně, které přechází přes dva sloupky nebo je k 

nim připevněno ve výšce 1,07 m. Síť musí být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu 

mezi oběma sloupky a musí mít oka tak malá, aby jimi míč nemohl projít. Výška sítě 

uprostřed je 0,91 m, kde je pevně stažena dolů popruhem. Provaz nebo kovové lano a 

horní okraj sítě jsou potaženy páskou. Popruh i páska jsou zcela bílé. Maximální průměr 

provazu nebo kovového lana je 0,8 cm. Maximální šířka popruhu je 5 cm. Páska je široká 

nejméně 5 cm a nejvýše 6,35 cm na obou stranách. Pro zápasy čtyřhry jsou středy sloupků 

umístěny 0,914 m vně dvorce pro čtyřhru na obou stranách. Pro zápasy dvouhry, pokud je 

používána síť pro dvouhru, jsou středy sloupků umístěny 0,914 m vně dvorce pro dvouhru 

na obou stranách. Pokud je používána síť pro čtyřhru, pak musí být síť podepřena dvěma 

tyčkami pro dvouhru ve výšce 1,07 m, jejichž středy budou vzdáleny 0,914 m vně dvorce 

pro dvouhru na obou stranách. Sloupky jsou čtvercového průřezu o straně maximálně 15 

cm nebo kruhového průřezu o průměru maximálně 15 cm. Tyčky pro dvouhru jsou 

čtvercového nebo kruhového průřezu o maximální straně resp. průměru 7,5 cm. Sloupky a 

tyčky pro dvouhru nepřesahují více než 2,5 cm přes vrchol provazu sítě. Čáry, které 

ohraničují koncové strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry ohraničující boční strany 

dvorce se nazývají podélné čáry. Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě jsou rovnoběžně se sítí a 

mezi podélnými čárami nakresleny čáry pro podání. Prostor po obou stranách sítě mezi 

čárami pro podání a podélnými čarami je rozdělen na dvě poloviny střední čarou pro 

podání, která je nakreslena uprostřed mezi podélnými čarami a rovnoběžná s nimi. Každá 

základní čára je rozdělena v polovině střední značkou 10 cm dlouhou, vyznačenou kolmo 

dovnitř dvorce rovnoběžně s podélnými čárami pro dvouhru. Střední čára pro podání a 

střední značka jsou široké 5 cm. Ostatní čáry dvorce jsou široké 2,5 cm až 5 cm, krom 
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základních čar, které mohou být až 10 cm široké (Scholl, 2002). 

 

 

Obrázek č. 4. Rozměry tenisového dvorce (Scholl, 2002). 
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5. Rozdělení do kategorií 
Rozdělení v tenise na vozíku má kromě věkových kategorií také rozřazení podle 

zdravotního hlediska. Soutěže jsou rozděleny podle postižení do dvou kategorií – 

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

postižené dolní končetiny. Toto zdravotní postižení umožňuje mnohem větší základnu 

hráčů a tím i větší zájem veřejnosti. Skupina kvadruplegiků registruje hráče s postižením 

jak dolních, tak i horních končetin. Obě skupiny dodržují pravidla tenisu na vozíku, kvůli 

snížené hybnosti má skupina kvadruplegiků určité výjimky. Například zafixovaní rakety k 

ruce je nedílnou součástí při hře u tenistů s postižením horních končetin. Při ztrátě 

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

způsob zahájení hry, podání je v tomto případě nahrazeno podáním zespoda (forhendem). 

Do těchto dvou skupin se neřadí jen hráči s postižením páteře (míšní leze), ale také hráči s 

jiným postižením, kteří mají sníženou hybnost (Čichoň, 1999). 

 

Kategorie: 

Paraplegici – muži a ženy dvouhra (singl), muži a ženy čtyřhra (double), junioři. 

Kvadruplegici (quad) – muži a ženy dvouhra (singl), muži a ženy čtyřhra (double), junioři. 

 

Příklady některých druhů postižení, které používají invalidní vozík: 

Kvadruplegie – je tělesné postižení s ochrnutím jak horních tak dolních končetin 

nejčastěji následkem přerušení míchy (míšní leze). Postižený je odkázán na invalidní 

vozík většinou poháněný elektrickým pohonem. 

Paraplegie – je tělesné postižení dolních končetin následkem přerušení míchy. 

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

záleží na výši postižení míšního segmentu. 

 

Zranění míchy a funkce svalů: 

Projevy poranění míchy závisí na typu a stupni zranění. Zranění míchy mohou být 

rozdělena na dva typy – úplná/kompletní a neúplná/nekompletní. Kompletní zranění 

míchy znamená, že pod zraněným segmentem není funkce, žádné vjemy ani samovolný 

pohyb. Obě strany těla jsou stejně zasaženy. 

Neúplné zranění míchy znamená, že pod zraněným nebo postiženým segmentem se 

nachází částečná funkce. Člověk s neúplným zraněním může být schopen hýbat jednou 
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končetinou více než druhou, může být schopen cítit části těla, kterými nemůže pohybovat 

nebo může mít jednu stranu těla více funkční než druhou. V aktuální léčbě částečného 

poranění míchy udělala medicína velké pokroky.  

Zranění v oblasti krční páteře obvykle vede k poranění všech čtyř končetin 

(kvadruplegie). Při zranění nad čtvrtým segmentem krční páteře (C-4) potřebuje většinou 

člověk ventilátor na podporu dýchání. Při zranění pátého segmentu krční páteře (C-5) 

bývají často postiženy svaly v oblasti pletence ramenního a neschopnost ovládat zápěstí a 

ruku. Zranění šestého segmentu krční páteře (C-6) obecně umožní ovládat zápěstí, ale 

funkce ruky je omezena. Zraněním v oblasti segmentů krční a hrudní páteře (C-7 a Th-1) 

mívá člověk funkční paže, ale stále může mít problémy se zručností ruky a prstů. Zranění 

na úrovni hrudní páteře a nižších oblastí vyplívá v paraplegii, bez poškození rukou. U 

poranění prvního až osmého segmentu hrudní páteře (Th-1 až Th-8) je spojeno se špatným 

ovládáním trupu jako výsledek nedostatku zapojení břišních svalů. Nižší poranění 

hrudních segmentů (Th-9 až Th-12) umožňují dobré ovládání trupu a dobré ovládání 

břišních svalů. Rovnováha při sezení bývá dobrá. Bederní a sakrální zranění postupují ve 

snižující ovládání ohybačů boků a nohou. 

Amputace – jsou vždy vážným zásahem do lidského organismu následkem 

odstranění například dolní končetiny. Výška amputace je dána výší postižení. Příčiny 

amputace jsou většinou vážné choroby nebo úrazy. Postižení s amputací mají možnost 

chodit s protézou, ale jsou případy, kdy postižený musí usednout na invalidní vozík. 

Myopatie – je onemocnění svalů, projevující se rozpadem svalových vláken. 

Důsledkem rozpadu svalových vláken ubývá postiženému svalové síly a postupně ztrácí 

funkci svalu. Postižený myopatií může používat invalidní vozík elektrický nebo 

mechanický. 

Z neurologických onemocnění jsou to například roztroušená skleróza mozkomíšní – 

je onemocnění, které postihuje myelinovou pochvu (obal) nervových vláken 

(demyelinizační onemocnění). Onemocnění postihuje kromě pohybového aparátu ve 

smyslu centrální parézy také zrakové ústrojí. Pohybový aparát má postiženu koordinaci 

pohybu, cílené pohyby a polohocit. Postižení tímto onemocněním se mohou dostat až na 

invalidní vozík. 

Dětská mozková obrna – je onemocnění, které má řadu příčin, například infekční 

prenatální, postnatální. Dětská mozková obrna má několik forem, například spastickou, při 

které dochází k trvalému zvýšení svalového tonu. Stejně u jiných onemocnění se postižený 

může dostat až na invalidní vozík (mechanický nebo elektrický). 
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Onemocnění kloubů a kostí – jsou do jisté míry také velmi závažná onemocnění, která 

mohou postiženého odkázat na invalidní vozík. Při postižení kloubů a kostí jsou většinou 

zasaženy i okolní měkké tkáně. Příčiny postižení kloubů jsou například revmatoidní 

artritýda, ankylozující spondylitýda, osteoartróza. Příčiny postižení kostí jsou například 

zlomeniny, poruchy osifikace, aseptiské nekrózy, vývojové vady (Hromádková, 1999). 

 

Kvaruplegici a tenis na vozíku (quad tenis) 

Klasifikace v kategorii kvadruplegiků byla oficiálně založena ITF v roce 1997 a od té 

doby se velmi rychle zapsala do podvědomí turnajového okruhu NEC Wheelchair Tennis.  

Podle pravidel jsou kvadruplegici ti hráči, kteří mají limitované funkce ne třech nebo 

více končetinách. Klasifikován je pouze handicap, většina pravidel je stejná jak pro 

paraplegiky, tak pro kvadruplegiky jen s menšími výjimkami. U skupiny kvadruplegiků 

nesmíme zapomínat i na jiné zdravotní problémy, které jsou většinou spojené s tímto 

postižením. Například se potýkají s problémem redukce tělesné teploty, s neschopností 

pocení. Tréninkové jednotky a turnaje by se měly za příznivého počasí, když je velké 

horko zápasy se odehrávají buď brzy ráno nebo pozdě popoledni, aby byli hráči co 

nejméně na sluníčku. Oblečení a pokrývka hlavy by měli být přizpůsobeny počasí a 

neměli bychom zapomínat na vhodný funkční materiál oblečení. Pitný režim je součástí 

každé tréninkové nebo turnajové akce. 

 

Držení rakety u kvadruplegiků 

Je zapotřebí zabývat se výběrem držení. Hráč si zvolí držení, které mu vyhovuje. Po 

zafixování bandáží či jiným způsobem, se již nedá s raketou manipulovat. Doporučováno 

bývá forhendové polozápadní a západní držení. Hráč si také musí vybrat svoji silnější a 

manipulačně lepší ruku. 

 

Uchycení rakety u kvadruplegiků 

Protože hráči často postrádají vhodnou sílu ve svých rukách, většina z nich si fixuje 

raketu k ruce. Metod, kterými si hráči fixují ruku k raketě, je mnoho. Například 

speciálními ortopedickými pomůckami, bandážemi nebo doktorskými páskami. Páskování 

je díky nízké ceně a komfortu nejčastější fixovací metoda. Někteří hráči otáčejí poslední 

část pásky lepící stranou ven, aby jim neklouzalo držadlo. Zafixování rakety je u této 

skupiny hráčů velmi důležitá. Nesmí se však zapomínat na bezpečnost, aby nedošlo 

k poranění ruky. Metodu uchycení rakety si musí každý hráč zvolit sám dle zkušeností. 
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Podání u kvadruplegiků 

Při podání je u takto handicapovaných hráčů důležitý rozsah v ramenním kloubu. 

Někteří hráči mají málo funkčních svalů kolem pletence ramenního a potřebují dostat 

raketu nahoru pomocí jednoho dotyku nebo asistenta při nadhozu (používá se jen jedna 

metoda a nesmí se při zápase měnit).  
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6. Metoda 

 

Metody získávání dat 

V praktické části byly ke sběru dat využity rozhovory. Ty probíhaly průběžně, před, 

při a po tréninkových jednotkách. Otázky byly kladeny samotným účastníkům tréninkové 

jednotky, jejich trenérovi a terapeutovi. Kromě tenisových kurtů byl sběr informací 

prováděn i ve specializovaných centrech zaměřujících se na výrobu a vývoj pomůcek 

potřebných pro tenis na vozíku, mezi které patří aktivní vozík, rakety, bandáže a 

ortopedické pomůcky. Rozhovory byly většinou prováděny tváří v tvář, pouze některé 

doplňující otázky byly odpovězeny telefonickou formou. Právě v možnosti pokládání 

oněch doplňujících otázek, spočívá síla rozhovoru. Bylo využito neformální komunikace, 

kde otázky vznikají jako reakce na kontext. Neexistuje předem daná struktura rozhovoru 

nebo seznam témat. Data byla sbírána a po jejich ucelení došlo ke shrnutí, které bylo 

základem pro cíl práce. 

Sběru dat také pomohlo naturalistické kvalitativní pozorování. Sledování hráčů bylo 

prováděno v reálném prostředí. Pozorování bylo zaměřeno na hráče při hře, na držení 

rakety, pohyb na vozíku a na komunikaci. Zajištěné terénní poznámky pomohly doplnit 

fakta. Během sběru dat nám bylo umožněno nahlédnout do zázemí hráčů, které ne vždy 

zajišťuje hráčům vhodné podmínky. 

 

 

 

 

. 
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7 Cíl, úkoly a hypotézy práce 

 

Cíl práce 

Cílem práce je, na základě studia literatury a dostupných informací trenérů a osob se 

zdravotním postižením, teoreticky analyzovat problematiku tenisu na vozíku a získané 

poznatky uspořádat formou metodického dopisu, který by sloužil tělovýchovné a 

sportovní praxi. 

 

Úkoly 

Úkolem této diplomové práce bylo shromáždit a zpracovat dostupné informace 

týkající se tenisu na vozíku. Ze získaných informací se pokusit rozebrat techniku úderů a 

vytvořit jejich následný popis. Snahou bylo vybrat vhodné cvičení pro trénink a 

zdokonalení techniky jednotlivých úderů a sestavit návrh tréninkové jednotky. Všechny 

dostupné informace ucelit do teoretického přehledu ve formě metodického dopisu.  

 

Hypotézy 

Na základě odborné literatury a vlastního subjektivního dojmu byly stanoveny 

následující hypotézy. 

1. Aktuální technika tenistů na vozíku není dostatečně objasněna a popsána v dostupné 

odborné literatuře. 

2. Díky neustálému zdokonalování materiálu a vybavení tenisu na vozíku se neustále mění 

technika a taktika hry.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 Forhend  
Forhend (forehand) je jedním ze základních úderů, jímž hráč zasahuje míč po odrazu 

od země na pravé polovině těla u praváků (na levé polovině těla u leváků). Forhend tenistů 

na vozíku je v podstatě totožný jako u tělesně zdravých hráčů. Je jedním z nejčastěji 

používaných úderů. Považuje se za nejjednodušší úder pro vozíčkáře začátečníky. 

Otevřené postavení a jednoduchá rotace v ramenou tento úder zlehčuje (Scholl, 2002). 

Kývavý (houpavý) pohyb při úderové fázi forhendu se neliší od úderu, který 

používají tělesně zdravý hráči. Úder je veden zespoda nahoru, k zásahu míče dochází před 

koleny (tělem), se současnou rotací úderu a konečným protažením pohybu paže. Rotace 

dolní končetiny a boku je dosažena pomocí paže, ve které tenista nedrží rakety (nehrající 

volna ruka) a kterou hráči zatáhnou za obruč kola směrem dozadu během úderové fáze 

(Lange, 2000). 

 

Obrázek č. 5. Forhend (Lange, 2000). 

 

 

Vlastní pohyb rakety při úderu má nejčastěji podobu ploché smyčky. Rozlišují se tři fáze: 

1. nápřah 

2. úderová fáze 

3. protažení úderu 

 

Pro lepší popis pochopení průběhu pohybu je úder rozložen do tří fází (nápřah, 

úderová fáze, protažení úderu). Je však potřeba uvědomit si, že tento pohyb je plynulý. 

Pohyb rakety by neměl být v žádném případě přerušen (viz příloha č. 4). 
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Obrázek č. 6. Dráha rakety při forhendu (Scholl, 2002). 

 

 

Obrázek č. 7. Dráha rakety při přímém nápřahu (Scholl, 2002). 

 

 

V současném moderním tenise hráči používají následující typy forhendového držení: 

 

1. východní držení pro forhend 

Východní držení je původním klasickým forhendovým držením. Lze je použít při 

úderu v polozavřeném až plně otevřeném postavení. Bod zásahu míče se nalézá níže a dále 

od těla než při polozápadním či západním držení. Východní držení je zvláště vhodné pro 

přímé údery a údery s mírnou horní rotací. Forehand s východním držení je doporučován 

pro začátečníky a hráče s ne příliš dobrou koordinací pohybu. Umožňuje ideální kontakt s 

míčem a může být použit pro míč se spodní rotací (čop) a volej. 

 

2. polozápadní držení 

Polozápadní držení se vyznačuje dvěma důležitými znaky. Tím prvním je, že hlava 

rakety je za zápěstím při nápřahu. A tím druhým je zavřená plocha rakety při nápřahu a 
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švihu. Forhend s polozápadním držením je obvykle hrán z polootevřeného po otevřené 

postavení. Polozápadní držení je mezi hráči velmi oblíbené. Umožňuje velký kontakt mezi 

vozíkem a obručí kola vozíku. Toto držení je nejvhodnější pro forehand s horní rotací 

(topspin). 

 

3. západní držení 

Západní držení umožňuje odehrát míč se silnou horní rotací a je výhodné pro údery 

hrané ve výši ramen. Hráči, kteří jej používají, mají obvykle potíže při hraní nízkých míčů. 

Západní držení je nejvhodnější pro hru na pomalejších površích. Pro hráče na vozíku je 

západní držení velmi obtížné. Musí být doprovázeno přesným zaujmutím polohy vozíku k 

míči a současné provedení rychlého švihu. Držení bývá doporučeno hráčům s nižšími 

vozíky. 

 

Obrázek č. 8. Řady obrázků demonstruje standardní forhendový úder (Lange, 2000). 

 

 

Popis provedení forehandu: 

- základní postavení – ramena svírají pravý úhel se sítí 

- pohyb ve směru míče 

- otevřené postavení s udržením 45 stupňů se sítí 

- základní pohyb vedený zespoda nahoru užívající smyčku (obr. 8.2) 

- bod úderu se nachází před vozíkem 

- nehrající volná ruka zůstává na obruči kola (obr. 8.5, 8.6) 

- plné prodloužení paže, zakončené až za protilehlým ramenem. 

 

Otevřené postavení 

Otevřené postavení (45 stupňů nebo více) se doporučuje z následujících důvodů: 

- zvýší rozsah pohybu tím, že ulehčí rotaci při úderu 

- dodá forhendu více síly, hloubky a horní rotace míče 

- hráči umožňuje provést rychlé změny k alternativnímu úderu 

- je pro jedince, kteří mají problémy s rovnováhou. 
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Stabilita a rovnováha při forhendu 

- během provedení úderu by hráčova nehrající volná ruka měla zůstat na obruči  

               kola vozíku. Měla by poskytnout nejen rotaci vozíku, ale i pomoc při udržení  

               rovnováhy a stability vozíku. 

- ruce slouží hráči jako stabilizátor a pomáhá jí kontrolovat pohyb vozíku. 

 

Hráči na vozíku získávají na forhend sílu z: 

- rotace vozíku - provedená nehrající volnou rukou s následným stočením vozíku 

              do úderu (vnitřní otočení) 

- paže – při omezené rotaci těla je zásadní rychlost rakety, respektive její švih 

- protažení úderu – rozsah pohybu je zvýšen použitím obou rukou. 

 

Extrémní západní držení při forhendu 

- je stále častěji využíváno z důvodů nižšího posazení hráče a častým hraním  

               vysokých míčů 

- kvůli vysokým požadavkům na sílu, rovnováhu a načasování úderu, se tato 

               modifikace forhendu doporučuje pouze velmi zdatným hráčům. 

 

Obrázek č. 9. Obrázky demonstrují forehand s extrémním západním držením (Lange, 

2000). 

 

 

Alternativní úder 

- díky omezenému pohybu, zvláště v situacích, kdy je míč nasměrován přímo na 

               tělo hráče, musí být hráč při svých úderech často kreativní 

- kreativitou je míněno rychlé a vhodné rozhodnutí jak úder odehrát 

- často se alternativní úder používají při obrané hře (obr. 10.12, 10.13). 
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Obrázek č. 10. Obrázky demonstrují alternativní údery (Lange, 2000). 

 

 

Průběh východního držení forehandu  

V přípravné fázi a nápřahu drží hráč raketu plochou kolmo k zemi se špičkou rakety 

šikmo vzhůru, což umožňuje charakteristickou smyčku, kterou opisuje hlava rakety 

ke konci nápřahu. Hráč se mírně zakloní. V úderové fázi tedy zásahu míče je 

charakteristický přímý švih vedený zezadu dopředu. Míč bude mít plochou letovou křivku. 

Úderové postavení v momentu zásahu je spíše polozavřené. Při mírném předklonu získává 

úder větší razanci. Dokončení úderu (protažení úderu) je často provedeno v bočním 

postavení hráče směrem k síti. Paže s raketou se stáčí k protilehlému rameni. 

 

Průběh polozápadního držení forhendu  

Přípravná fáze je často zahájena pohybem v lokti, který je veden dozadu a mírně 

vzhůru se současným vytočením ramene. Před zahájením švihu by hlavy rakety měla být v 

každém případě na úrovní lokte. Úderová fáze má řadu charakteristických znaků. Z 

důvodu stability úderu v počáteční fázi švihu se loket pohybuje v blízkosti těla. Před 

zásahem míče dochází ke zrychlení pohybu lokte, k rotaci trupu a dráha rakety začíná 

stoupat. Loket se v počátku úderové fáze mírně napíná. Fáze zásahu míče má řadů 

důležitých rysů. Hlava rakety se může v okamžiku zásahu míče ocitnout mírně pod 

zápěstím. Hlava rakety výrazně pod zápěstím, znamená příliš volné držení rakety a 

následnou nedostatečnou účinnost a kontrolu úderu. V závěrečné fázi úderu je pohyb 

rakety veden z polohy pod úrovní míče šikmo vzhůru a vpřed proti míči. Po zásahu 

pokračuje raketa po vzestupné dráze za míčem. 
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Průběh západního držení forhendu  

Západní forhend vyžaduje velmi strmou dráhu rakety. V okamžiku zásahu míče 

dosahuje raketa značné rychlosti. K zásahu dochází v otevřeném postavení a bod zásahu je 

výše a blíže u těla než při výše zmiňovaných drženích. V závěrečné fázi úderu končí 

protažení paže více na straně a v nižší poloze. 

 

Shrnutí: 

- forehand bývá dominantním úderem pro většinu hráčů 

- stejně jako u tělesně zdravých hráčů jsou používány tři základní úchopy: 

               východní, polozápadní, západní 

- doporučuje se otevřené postavení v úhlu 45 stupňů 

- síla úderu se získává z celé řady pohybů a rotací 

- stabilita se udržuje volnou nehrající rukou, která drží obruč kola vozíku během  

               provedení úderu 

- západní forhend se stává používanějším držením zejména mezi nejlepšími hráči 

- alternativní údery jsou často používané při obranné hře. 
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9 Bekhend 
Bekhend (backhand) je jedním ze základních úderů, jímž hráč zasahuje míč po 

odrazu od země na levé polovině těla u praváků (na pravé polovině u leváků). 

Pro hráče na vozíku je bekhend jeden z nejtěžších úderů. Důvodem je používání 

takzvaného „push“ držení (bekhend hraný forhendovou stranou výpletu) na bekhendové 

straně. Klasický švih zdola nahoru je nahrazen švihem ze shora dolů nebo v jiných 

případech čopovaným bekhendem (bekhend hraný se spodní rotací). Bekhend s horní 

rotací takzvaný topspin je hrán s forhendovým držením. Hráči je čím dál více využívaný. 

Podle počtu rukou, které drží při úderu raketu, rozlišujeme bekhend na jednoručný a 

obouručný. Hráči tenisu na vozíku používají jednoručný bekhend, obouručný bekhend se 

nepoužívá (Scholl, 2002). 

 

Vlastní pohyb rakety při úderu má nejčastěji podobu ploché smyčky. Rozlišují se tři fáze: 

1. nápřah 

2. úderová fáze 

3. protažení úderu 

 

Obrázek č. 11. Dráha rakety při bekhend (Scholl, 2002). 

 

 

Pro lepší popis pochopení průběhu pohybu je úder rozložen do tří fází (nápřah, 

úderová fáze, protažení úderu). Je však potřeba uvědomit si, že tento pohyb je plynulý. 

Pohyb rakety by neměl být v žádném případě přerušen. 
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V současném moderním tenisu hráči používají následující typy bekhendového držení: 

 

1. východní držení 

Východní držení je jedno z nejoblíbenějších pro bekhend jednoruč. Kloub 

ukazováčku se nachází nahoře na držadle rakety, zajišťuje vertikální orientaci plochy 

rakety v okamžiku zásahu míče. Zápěstí zůstává v pohodlné a pevné pozici. Je standardní 

držení pro začínající hráče na vozíku. 

 

2. extrémní bekhendové držení (zápěstí za držadlem) 

K výhodám tohoto držení patří možnost zásahu míče ve výši hrudi a výše. Cílem je 

zasáhnout míč ještě před kulminací. Nevýhodný je při hraní nízkých míčů a pro příjem 

podání na dvorcích s rychlým povrchem. 

 

3. „push“ držení 

„Push“ držení neboli tak zvaný bekhend v pronačním držení ruky se hraje 

forhendovou stranou výpletu, která umožňuje hrát silnou horní rotaci. Tím. Že hráč 

nemusí přehmatávat z forhendového do bekhendového držení setří čas. S tímto držením by 

měli začínat začínající hráči na vozíku. 

 

Bekhend jednoruč se spodní rotací – čop  

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

bekhendem ze základní čáry nebo ze středního pole (viz příloha č. 4). Je to standardní úder 

pro hráče na vozíku. Čop je vhodný z mnoha důvodů. Může být použit na míče s nízkým i 

vysokým odskokem, nebo když hráč hraje míč za sebou. Může být snadněji provedený v 

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

 

Obrázek č. 12. Rotace a směr míčku při úderu se spodní rotací – čop. 

 

 



 47 

Obrázek č. 13. Obrázky demonstrují průběh backhandu čop (Lange, 2000). 

 

 

Průběh bekhendu se spodní rotací - čopu 

- ramena a tělo se otáčí ve směru míče (obr. 13.1) 

- doporučuje se 45 stupňové uzavřené postavení, toto postavení by mělo pomoci zvýšit  

         rozsah pohybu při nápřahu a při volbě umístění (obr. 13.2) 

- před odrazem míče by se měla rychlost pohybu při nápřahu zpomalit 

- nápřah je v úrovni ramen, trup je nakloněn mírně dopředu (obr. 13.3) 

- bod úderu je mírně před dolními končetinami hráče 

- pohyb je vedený se shora dolů s následným protažením úderu (obr. 13.4) 

- volná nehrající ruka zůstává na obruči kola vozíku pro udržení rovnováhy a stability 

(obr. 13.5). 

 

Obrázek č. 14. Dráha rakety při bekhendu čop (Scholl, 2002). 

 

 

V přípravné fázi horní partie těla rotuje, pohyb rakety směřuje vzad a vzhůru. Váha 

těla se přesouvá stejným směrem. Na konci nápřahu je loket pokrčen a plocha rakety je ve 

výši ramen. V úderové fázi při zásahu míče je plocha rakety po celou dobu mírně 

otevřená. Váha těla se přenáší dopředu a dolů. Loket se napíná a zápěstí je v momentu 

zásahu míče pevné. Protažení úderu je individuální. 
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Bekhend s horní rotací – topspin 

Topspin je úder, při kterém míč získá záměrnou a silnou horní rotaci. Míč je roztočen 

okolo vodorovné osy vpřed dolů. Pohyb rakety je v takovém případě veden zdola nahoru. 

Dráha letu je vyšší, odskok míče je poté rychlejší, vysoký a dlouhý. Jedná se o úder 

zahraný s maximální intenzitou. Při nižší intenzitě horní rotace hovoříme o liftu - 

liftovaném úderu. Hraje se jako úder od základní čáry i jako útočný míč ze středního pole, 

protože umožňuje agresivní úder s velkou jistotou. Kromě toho se používá jako účinné 

prohazování. Existují dvě varianty pro topspin bekhend. První je klasické východní držení 

pro bekhend a ta druhá je takzvané „push“ držení. Při topspinu se špatně udržuje 

rovnováha (Scholl, 2002). 

 

Obrázek č. 15. Rotace a směr míčku při úderu s horní rotací – topspin. 

 

 

 

Obrázek č. 16. Dráha rakety při topspinu (Scholl, 2002). 
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Obrázek č. 17. Topspin sled obrázků demonstruje průběh bekhendového topspinu s 

východním bekhendovým držením (Lange, 2000). 

  

 

Použití tradičního východního bekhendového držení při topspinu 

- nízko vedený nápřah vyžaduje rovnováhu, hráč se musí naklonit dopředu a tak se 

         vyhnout svým kolenům (obr. 17.8) 

- uzavřené postavení v úhlu 45 stupňů (obr. 17.7) 

- bod zásahu je před koleny (obr. 17.10) 

- při plné protažení úder je volná nehrající ruka na obruči kola vozíku pro lepší 

         stabilitu (obr. 17.12) 

 

Použití „push“ držení při topspinu 

- oproti tradičnímu způsobu držení, které používá zadní stranu paže nebo ruku k  

         vedení úderu, tato modifikace vyžaduje, aby byl míč udeřen vnitřní částí paže 

- pohyb vedený shora může vytvořit velkou rotaci s nízkou silou 

- držení může být provedeno z otevřeného postavení, proto je vhodné pro hráče na 

         vozíku 

- doporučuje se hráčům s dobrou rovnováhou a sílou, ale mohou s ním experimentovat  

         všichni hráči 

 

Obrázek č. 18. Obrázek demonstruje topspin bekhend s alternativním způsoben držení 

(Lange, 2000). 
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Důvody obtížnosti bekhendu topspin: 

- změna držení musí většinou nastat během nápřahu a to bez pomoci volné nehrající 

         ruky 

- hráčova kolena a vozík mohou bránit pohybu rakety zdola nahoru 

- topspin vyžaduje velkou sílu v ramenech 

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

 

Obrat provedený přehmatem nehrající volné ruky 

- obrat provedený přehmatem se běžně používá při bekhendu 

- je proveden umístěním volné ruky na obruč kola vozíku na hrající straně, při pohybu 

         k míči a přípravě na úder (obr. 19) 

- používá se, když chce hráč docílit vnitřního otočení z uzavřené pozice 

 

Obrázek č. 19. Obrázek demonstruje přehmat při obratu (Lange, 2000). 

 

 

 

Bekhend s uvolněním nehrající volné ruky  

- i když se běžně doporučuje, aby hráči nechali jednu ruku na vozíku pro dobrou 

        stabilitu a rovnováhu, hráči často užívají backhand s uvolněním volné nehrající ruky 

- nehrající volná ruka se nedotýká obruče kola vozíku (obr. 15.24) 

- většinou používaný hráči s lepší rovnováhou při čopu 
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Obrázek č. 20. Obrázek demonstruje bekhend s uvolněním nehrající volné ruky (Lange, 

2000). 

         

 

Bekhend v pronačním držení ruky (pronated backhand) 

Bekhend s takzvaným „push“ držením neboli „pronated backhand“ je bekhend hraný 

forhendovou stranou výpletu, umožňuje hrát úder se silnou horní rotací a šetří čas hráče, 

neboť ten nemusí přehmatávat z forhendového na bekhendové držení. Bekhend hraný 

forhendovou stranou výpletu se stává klíčovým úderem pro tenis na vozíku. Tento úder se 

hraje švihnutím rakety tak, že ruka je před obličejem a dlaň je otečena dopředu a ven. 

Bekhend v pronačním držení ruky vytvořili závodní hráči ve spolupráci s trenéry, 

aby se zdokonalili a dobře vypořádali s obtížnými herními situacemi. Například v situaci, 

kdy musí být hráč schopen zahrát míč, jehož odskok je výš než hráč samotný a zahrát ho 

tak, aniž by soupeři dali jakoukoliv výhodu. Bekhend v pronačním držení ruky se začíná 

vyučovat u hráčů, kteří jsou schopni rychle analyzovat situaci hry a odhadnout správné 

načasováni úderu. Dalším krokem je se naučit správně pohybovat a naučit se kontrolovat 

sklon rakety při švihu (viz příloha č. 4). 

 

Shrnutí: 

- bekhend se spodní rotací (čop) je nejpoužívanější úder pro hráče na vozíku, z velké 

         části díky takzvanému „push“ držení; podílejí se na tom činitelé, jako jsou síla  

         tenisty, obtížnost hraní bekhendu s horní rotací (topspin) a výška odskoku míčku 

- bekhendu s horní rotací (topspin) je složitější díky problémům místem pro raketu, se 

         změnou držení rakety, sílou v horních končetinách a s požadavky dobré rovnováhy 

- obrat provedený přehmatem nehrající volné ruky je technika užívaná k provedení 

         vnitřního točení na bekhend 
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10 Podání a příjem (servis a return) 
Podání je v tenise jistě nejdůležitější úder. Pokud se podání vydaří, může hráč 

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

Podání je také jeden z nejsložitějších úderů pro tenisty na vozíku. Musí si zvyknout na to, 

že v průběhu nadhozu se nedotýkají rukama vozíku a zároveň si musí vytvářet stabilitu a 

balanc.  

 

Držení rakety při podání 

Při podání se používá bekhendové, kontinentální nebo „push“ držení rakety. Pevné 

kontinentální držení je jednodušší než východní držení. Je doporučované začínajícím 

hráčům.  Při tomto držení leží ruka na držadle mezi bekhendovou a forhendovou pozicí. 

Extrémní forhendové držení je méně vhodné, protože znesnadňuje volný pohyb úderovou 

plochou rakety k míči. 

 

Průběh podání 

Základní podání je podobné jako u zdravých hráčů. Pohyb paže je při podání poměrně 

jednoduchý. Odpovídá přirozenému pohybu jako při hodu například míčem. 

Zatímco jedna paže jde s míčem do vzpažení, paže s raketou provede švihový pohyb 

dozadu s následným pohybem nahoru (smyčka). Zároveň se horní polovina těla přetáčí a 

krátkodobě se přenáší váha do mírného záklonu. Míč je uvolněn ve výšce očí. Asi ve 

výšce ramen pokrčíme paži s raketou v lokti, hlavu rakety spustíme za záda a vedeme ji 

nad rameno. Poté je ruka s raketou vedena nahoru a váha těla se pomalu přenáší zpět 

dopředu. Osa ramen se naklání dozadu dolů.  

 

Rozlišujeme tři fáze úderu: 

1. nápřah 

2. úderová fáze 

3. protažení úderu 

 

Úderová fáze nastává poté, co raketa dosáhne nejnižšího dobu smyčky. Hlava rakety 

směřuje svisle k zemi, zápěstí je otevřené, začíná napřimování těla k bodu zásahu. Horní 

polovina těla se otáčí ve směru úderu. Rychlost pohybu hlavy rakety se zvyšuje, současně 

dochází k ohýbání předloktí a zápěstí ve směru dovnitř k tělu. V okamžiku zásahu míče 
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tvoří horní polovina těla, paže a raketa šikmo nakloněnou přímku. Úderová plocha rakety 

má maximální rychlost a směřuje kolmo k zamýšlenému směru úderu. Při protažení úderu 

po zásahu míče se podávající ruku ohýbá v zápěstí dopředu. Horní polovina těla se otočí 

dále ve směru úderu. Paži s raketou vedeme ve směru úderu a potom volně dopředu dolů, 

dále kolem boku a vozíku. 

 

Obrázek č. 21. Dráha rakety při podání (Scholl, 2002). 

 

 

Výchozí pozice při podání  

- maximální rotaci ramen a správné umístění míče podmiňuje 45 stupňová výchozí 

         pozice hráče proti síti 

- hráč může stát buď na základní čáře, nebo za ní  

- vzdálenost hráče od středu je individuální 

 

Nadhoz míče při podání: 

- nadhoz je veden nepatrně nad hráčem, je to jedna z nejtěžších částí servisu 

- horní část těla je zpevněna, nedochází tedy k doteku vozíku a rukou  

- přesnost nadhozu je hodně důležitá 

- opakovaný nadhoz je u začátečníků často vídán 

- nehrající ruka jde po nadhozu na obruč kola, zabraňuje tak vjetí vozíku do pole a 

         pomáhá hráči pohybovat vozíkem 
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Pro kvadruplegiky je nadhoz míče při podání prakticky nemožný. Zahajuji hru tak, že 

hráč hodí míč na zem a po jeho odrazu ho odehraje do soupeřova pole. Další variantou 

nadhozu je pro kvadruplegiky spolupráce asistenta (Scholl, 2002). 

 

Podání s rotací (servis topspin) 

Podání s rotací (servis topspin) se oproti přímému podání liší přidáním horní rotace 

do průběhu podání. Míč letí výše nad síti a po odskoku mění směr letu míčku. Pro hráče, 

který míč přijímá, je obtížné tento způsob podání zpracovat.  

 

Výhody podání s rotací (topspin) 

- pohyb při stoupajícím švihu umožní hráči na vozíku vidět přes síť 

- podání s rotací (servis topspin) je jistotou než udeřit míč silou 

- hráč může použít podání s rotací v souvislosti s taktikou hry 

 

Metoda volné ruky při podání 

- tuto metodu preferují hráči, kteří mají silnou a stabilní horní část těla 

- po nadhozu jde volná ruka křížem pod paži držící raketu  

 

Způsoby napomáhající zrychlit a zvýšit sílu podání 

- hráči na vozíku vytváří sílu několika způsoby, ale jsou vždy limitováni výškou 

         postavy  

- stanovená diagnóza a aktuální zdravotní stav hráče se podílí na rychlosti a síle 

         podání 

- posilováním břišních svalů je hráč schopen docílit vyšší razance úderu  

- rychlost paže a úchop rakety jsou důležité faktory pro udávání rychlosti při podání 

- stabilita hráče na vozíku opět napomáhá zrychlit a zvýšit sílu podání  

 

Příjem podání (return)  

Je úder hráče, kterým vrací na druhou stranu dvorce míč po soupeřově podání. Jak 

již bylo zdůrazněno, hráči jsou dříve u balonu, když je jejich vozík v pohybu. Tento 

princip je důležitý hlavně pro příjem podání, kde je rychlá reakce nutností. V momentě 

soupeřova podání se přijímající hráč pohybuje do kurtu. Tento pohyb je stejný jako u 

voleje, ale prostor je pouze okolo základní čáry (stutter push) 
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Pozice při příjmu 

- optimální pozice pro příjem je za základní čárou 

- přijímající hráč stojí ve středu čtverce, do kterého směřuje podání a pohybuje se 

         směrem k míči 

 

Souhrn  

- pro podání je velmi důležitá přesnost nadhozu 

- bez páky a akcelerace dolních končetin je síla dosažena pomocí rotace vozíku, 

         rozsahu pohybu v pletenci ramením, rychlosti paže a silnému úchopu 

- hráči s lepší stabilitou většinou používají metodu volné ruky 

- při podání se používá bekhendové, kontinentální nebo „push držení“ rakety 

- uvést vozík do pohybu pomocí jednoduchého postrčení vozíku dopředu (stutter push) 

         je při příjmu podání důležité  

- síla a stabilita hrají nezbytnou úlohu při podání a příjmu 
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11 Volej 
Pokud odehrajeme míč ještě předtím, než se dotkne země, jedná se o volej. Volej hru 

zrychluje. Hraje se buď forhendovým, nebo bekhendovým úderem. Volej není 

dominantním úderem pro hráče na vozíku, díky pomalému přechodu na síť. Ve čtyřhře 

hráči voleje samozřejmě využijí. Při forhendovém a bekhendovém voleji se používá 

kontinentální držení, (Scholl, 2002). 

 

Rozlišujeme tři fáze úderu: 

1. nápřah 

2. úderová fáze 

3. protažení úderu 

 

Při nápřahu vedeme ze základního postavení úderovou plochu rakety dozadu nahoru 

nad pravděpodobný bod zásahu, přičemž otáčíme horní polovinu těla tak, že točíme 

rameno, ve kterém hráč nedrží raketu k síti. Zápěstí je otevřené, ale pevné. Při úderové 

fázi směřuje pohyb rakety dopředu dolů proti míčku. Paži při pohybu k bodu zásahu 

postupně napínáme, zápěstí zůstává během úderové fáze zpevněné. Úder provádíme s 

mírně otevřenou úderovou plochou rakety, na míček se tedy přenese spodní rotaci. 

Úderová plocha rakety je v okamžiku zásahu výše než zápěstí. Protažení úderu je krátké. 

Raketa následuje míč a zakončí protažení úderu uvolněným pohybem dopředu nahoru. 
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12 Držení rakety  
Všechny tradiční tenisové úchopy mohou používat i hráči na vozíku. Součástí 

držení u hráčů na vozíku je nejen samotné držení rakety a tlak na míč, ale také vykonání 

pohybu raketou a pohyb s vozíku. Tenis se v posledních letech velmi zrychlil a 

neumožňuje hráčům na vozíku, aby si mezi údery pokládali raketu do klína, posouvali se 

k míči, chytili raketu a odehráli míč. Dominantní ruka je ta, která drží raketu a 

nedominantní je teda ruka volná. Pravidlo pro začínající hráče je, že si musí zvyknout na 

držení rakety v ruce a posouvání vozíku stejnou rukou. Hráč a trenér musí spolupracovat, 

aby našli správné a vyhovující tenisové držení raket. Hráči s menšíma rukama mají vždy 

problémy s držením rakety a obručí kol vozíku, proto se doporučuje menší úchop. Díky 

spolupráci s trenérem by si hráči měli vyzkoušet a vybrat to držení, které jim bude 

vyhovovat. 

 

„Push držení“ 

- při „Push držení“ se raketa drží stále stejně, na jednotlivé údery se nepřehmatává 

- nehrající volná ruka se používá na posouvání vozíku 

- držení pravděpodobně používá pro všechny údery, jako metoda jedné ruky 

- následky metody „Push držení“ jsou spojeny s malou různorodostí střely. 

- jedno držení znamená, že většina hráčů bude používat jednu rotaci pro forhend a 

         bekhend 

 

Dlaňové držení (palm push) 

- dlaň ruky je používaná jako hlavní kontaktní bod s obručí kola vozíku 

- je používáno hlavně s polozápadním a západním forhendovým držením, má 

        všestranné využití 

- je bezpečné držení 

 

Prstový úchop (finger push): 

- palec, ukazováček a prostředníček jsou kontaktními body s obručí kola vozíku 

- je používáno s kontinentálním a východním forhendovým držením 
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Funkční schopnosti a tenisové držení 

- východní forhendové je vhodné a často využívané pro hráče s takovým postižením, 

         při kterém nejsou schopni vyvinout rotaci trupu 

- západní forhendové držení je lepší, vhodný pro hráče s malým postižením, protože 

         mají balanc a rotaci trupu 
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13 Pohyb na vozíku 
Pohyb vozíku při tenisu je rozdělen do 3 kategorií: 

 

13.1 Samotný pohyb vozíku 

Samotný pohyb vozíku bere v úvahu fyzické elementy, které jsou obsaženy v uvádění 

vozíku do pohybu. Tyto fyzické elementy jsou přímo ovlivněny typem hráče a stupněm 

zranění. Hráči mají sklon k houpání hlavy nahoru a dolů po čas posunu. Při posunu vozíku 

provádí nehrající volná ruka posun vozíku s větší silou. Snahou hráče by mělo být naučit 

se pohánět vozík stejnoměrně na obou stranách. 

 

Při pohybu vozíku se bere v úvahu: 

- stupeň poranění míchy 

- funkce svalů (většinou ve spojitosti se stupněm zranění) 

- síla a obecné použití svalů (obecná síla speciálně v ramenech bude hrát důležitou roli 

         v síle tlačení vozíku) 

- zdatnost (obecná zdatnost a koordinace oko – ruka hraje důležitou roli v jakémkoliv 

         sportu, speciálně v tenise na vozíku) 

- rychlost paže (rychlý zpětný pohyb do základní polohy je klíčový k získávání  

         rychlosti vozíku) 

- rozsah pohybu paží (ti hráči, kteří jsou schopni předklonit a vzpřímit trup bez  

         pomoci paží, jsou schopni lépe využívat váhy trupu k tlačení vozíku) 

 

Základní svalové skupiny používané při tlačení vozíku: 

- pletenec ramenní (deltový sval) 

- svaly paže (trojhlavý a dvouhlavý sval pažní) 

- zádové svaly 

- prsní svaly 

- břišní svaly 

Používání daných svalových skupin se odvíjí od stupně postižení hráče. 
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13.2 Technický pohyb vozíku 

Pro správné odehrání míče potřebuje hráč zvládat nejen techniku úderu, ale také 

techniku jízdy. Hráč by se měl snažit udržet vozík v pohybu po celou dobu hry. Tento 

průběh pohybu vozíku je pro hráče energeticky výhodnější. 

 

Uchopení obruče 

Správný posed na vozíku má velký vliv pro kvalitní uchopení obručí kol s 

přenesením hnací síly z horních končetin na velká kola. Jeden ze způsobu uchopení obruče 

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

který je podél obruče mezi kolem a obručí. Boční strana ukazováčku se dotýká co největší 

plochou obruče, ostatní prsty jsou zavřené v pěst. Další z možných způsobů úchopu 

obruče, je že hráč uchopí rukou obruč v místě vrcholu velkého kola tak, aby palec 

směřoval dopředu a obruč se dotýkala vnitřní strany palce, hřbet palce se pak dotýká 

vzhůru a ven od kola. Prsty se neobtáčí okolo celého obvodu obruče, neboť hrozí 

nebezpečí úrazu, jejich dotyk je pouze bříšky. Při pohybu s raketou v ruce používá hráč 

k uchopení obruče konečky prstů a držadlo rakety. Držadlo rakety musí mít takovou 

velikost, aby byl současně hráč schopen držet i obruč kola. Odkládat raketu po každém 

úderu na klín nebo mezi kolena je pro hráče těžké. Každý hráč by měl nestále trénovat 

držení rakety v ruce, při volném ježdění, při změně stran nebo při sbírání míčů (Čichoň, 

1999). 

 

Jízda vpřed obouruč 

Vozík se uvádí do pohybu pomocí obručí. Ruce pohánějí obě obruče stejnoměrně 

v místě vrcholu velkých kol. Hráč sedí opřen o opěradlo, tělo se snaží držet v klidu, 

pohyby jsou jen nepatrné a plynulými tahy oběma horními končetinami současně udržuje 

rytmickou frekvenci tempa a směru jízdy přímo. Ruce se pokládají na nejvyšší bod obručí. 

Po záběru ruce pouští obruče a jsou v mírném natažení dopředu se sklonem k zemi. Po 

tomto krátkém pohybu se ruce dostávají volně opět do výchozí polohy. Trup je lehce 

nakloněn dopředu v rozmezí 60 až 70 stupňů, nedotýká se zádové opěrky a mírně se 

pohybuje vpřed a vzad. Při záběru do obručí se vyrovnává záběrová síla k posedu těžiště, 

tak aby nedocházelo k příliš velkému zvedání předních koleček od země. Rytmus záběru 

by měl být při všech fázích plynulý, paže by měly tlačit stejnoměrně na poháněcí obruče. 

Po každém záběru se co nejrychleji hráč vrací do výchozí polohy. Je dobré dbát na to, aby 

jízda nebyla klikatá, vozík by neměl zatáčet do stran, kvůli rychlosti jízdy. Klikatá jízda je 



 61 

způsobena nestejnosměrnými záběry do obručí na obou stranách kol. Je nutné se naučit 

jezdit co nepřímější směr v závislosti na čase pohybu hráče k míči. K zvládnutí jízdy se 

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

 

Jízda vpřed jednoruč 

Vozík je uváděn do pohybu pomocí jedné ruky přes obruč. Tento způsob jízdy již 

vyžaduje určitou fyzickou zdatnost trupu a horních končetin hráče, pro zvládnutí techniky 

jízdy jednou obručí (horní končetinou). Podstata této jízdy spočívá v trupu, který se torzně 

vytáčí, takzvaně přenáší řídící síly. Trup se vždy vytáčí do stejného směru, mírně šikmo 

vpřed, na stranu kola, v které drží ruka obruč. Tělo je přitom drženo téměř v klidu, 

pohybuje se jen nepatrně dopředu nebo dozadu. Pletenec ramenní začíná pohyb, 

přenesením síly do ruky. Ruka jde do zapažení, uchopuje obruč, plynulým táhlým 

pohybem zezadu k vrcholu obruče a dolů, až do protažení ruky. Po protažení ruky se ruka 

obruče pouští, ale pro lepší stabilitu a udržení směru přímo dopředu se obruče mírně 

dotýká. Ruka se pak rychle vrací zpět do výchozí polohy na začátek záběru. Zručnost 

techniky jízdy vpřed jednoruč je pro tenis velmi důležitá. Učení pohybu přímé jízdy 

s raketou není snadné. Každý hráč si musí vyzkoušet řadu technik držení rakety a vybrat 

ten nejpřijatelnější úchop pro správnou manipulaci vozíku při hře a samozřejmě pro hru 

samotnou. Správná koordinace oko – ruka je nezbytná pro rozjíždění vozíku, přesné 

načasování pohybu do úderu, kdy hrající paže nemůže ovládat vozík, ale musí správně 

uchopit raketu na zvolený úder (Čichoň, 1999). 

 

Start 

Nácvik startů je z hlediska tenisové pohyblivosti po dvorci základním prvkem, který 

rozhoduje o herní úspěšnosti. Rozlišuje se pomalý a rychlý start. Při pomalém startu hráč 

sedí opřen ve vozíku, rukama uchopí obruče na vrcholu a paže se snaží zabrat takovou 

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

udržet přiměřenou frekvenci záběrů. Při rychlý startu je nutné předklonit trup dopředu, 

ruce jsou připraveny na vrcholu obruče nebo mírně za vrcholem. Ruce se snaží rychle a 

krátce zabírat do obručí a stejně rychle se vracet do výchozí polohy, aby byla zachována 

plynulost pohybu vozíku. Trup zůstává po celou dobu pohybu vozíku v předklonu 

(Čichoň, 1999). 
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Jízda zpět 

Tenis vozíčkářů nepreferuje jízdu vzad, protože není časově výhodná. Místo jízdy 

vzad zařazují hráči do svých pohybových schopností zatáčení a otáčení. 

 

Zatáčení a otáčení 

Při zatáčení vozíku z místa stačí uchopit obruč v daném směru a táhnout zepředu 

přes nejvyšší vrchol dozadu a druhé kolo jen přidržovat. Tím se docílí otáčení vozíku 

kolem kola, které je přidržováno. Touto metodou se dá také otáčet. Při zatáčení vozíku při 

jízdě hráč přibrzdí, popřípadě zastaví poháněnou obruč kola v daném směru a po otočení 

opět obruč uvolní. Přidržování nebo zastavení kola se provádí buď z časových důvodů, 

nebo pro opsání rádia při zatáčení. Při otočení vozíku je základní podmínkou vyklonění 

trupu co nejvíce přes zadní opěrku, aby se hmotnost těla rozložila rovnoměrně kolem 

těžiště. Stejně jako u zatáčení je u otáčení důležité zda hráč stojí nebo je v pohybu. 

V případě, že vozík stojí na místě, je třeba zatáhnout za obruč zepředu přes vrchol obruče 

dozadu a pro urychlené otočení zabírat druhým kolem zezadu přes vrchol obruče směrem 

dopředu. Za jízdy se brzdí kolo, do jehož směru má být vozík otočen, obruč se přidržuje 

tak dlouho, dokud není vozík nasměrován do požadovaného směru. Druhým kolem se 

manipulovat nemusí. Zatáčení nebo otáčení se může provádět také do kříže. Tento způsob 

zatáčení a otáčení je právě pro tenis, kdy je potřeba v jedné ruce držet raketu a současně 

pohánět vozík. Děje se tak, přehmátnutím volné ruky přes trup a následnému uchopení 

obruče kola na straně zatočení (Čichoň, 1999). 

 

Technický pohyb vozíku se dá také rozdělit na vnější a vnitřní točení.  

 

1. vnější točení: otočka nasměrovaná z kurtu, často se je nazývání negativní otočkou 

- po provedení úderu nebo při útoku se hráč otočí směrem z kurtu 

- je považováno spíše za obrané točení vzhledem k jeho hlubšímu umístění 

- obecně se provádí na bekhendové straně, jelikož nehrající volná ruka je postavená 

         směrem k vnějšímu kolu a tak způsobuje otočku v tomto směru 
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Obrázek č. 22. Vnější otočky (Lange, 2000). 

 

 

 

Obrázek č. 23. Vnější otočka na forehand (Lange, 2000). 

 

 

Situace, ve kterých se používá vnější otočka: 

 

Použití při návratu do hry  

- většinou se používá na bekhendové straně, protože hráčova volná nehrající ruka je 

         při otočce na vnějším kole 

- při zpožděném přiblížení vozíku k míči a při neschopnosti vytvořit rotaci úderu 

        (pohybová síla v opačném směru) 

- hráč je donucen stáhnout se do obranné pozice, daleko za základní čáru 

- používá se také k plynulému návratu dozadu 
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Použití při útoku 

- pro údery hrané k základní čáře a pro využití druhého odrazu míče 

- míče hrané za hráče a pro využití druhého odrazu míče 

 

Obrázek č. 24. Vnější otočka s ukázkou dvojího dopadu (Lange, 2000). 

 

 

2. vnitřní točení: otočka nasměrovaná do středu, často je nazývána pozitivní otočkou 

- po odehrání úderu, hráč točí vozík směrem do kurtu  

- je považováno spíše za útočný přístup k míči vzhledem k nasměrování vozíku 

        dopředu do kurtu 

- tato otočka bývá preferovaná při forhendu díky vnitřnímu postavení nehrající volné 

         ruky a otevřenému postavení při forhendu 

 

Obrázek č. 25. Popisuje vnitřní točení provedené z otevřeného postavení (Lange, 2000) 
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Obrázek č. 26. Vnitřní točení (Lange, 2000). 

 

 

Situace, ve kterých se používá vnější otočka: 

 

Použití při návratu do hry 

- po forhendu a dalších úderech prováděných z otevřeného postavení 

- při potřebě rychlejšího návratu do kurtu (při soupeřově útoku) 

 

Použití při útok 

- při odehrání slabých a krátkých míčů 

 

Obrácený pohyb  

Obrácený pohyb se týká návratu od středu kurtu k základní čáře.  

- vnitřní rameno směřuje k soupeři, proto není možné otočení hlavy a trupu 

- při otáčení je hrací ruka umístěna směrem do kurtu, přidržuje se obruče kola pro 

         lepší stabilitu, pozice vyhovuje možnosti prodlouženého dosahu na bekhend 

- umožňuje maximální viditelnost (neustálé pozorování míče je jedna 

         z nejdůležitějších činností v tenise) 

 

Obrázek č. 27. Popisuje způsob obráceného pohybu (Lange, 2000). 
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13.3 Taktický pohyb vozíku 

Aspekty spojené s taktickým pohybem jsou podobné jak u tenistů na vozíku tak u 

chodících hráčů. Pokrývání dvorce a nepřetržitý pohyb jsou společné rysy taktického 

pohybu. 

 

Základní postavení pro taktický pohyb na vozíku 

Základní postavení pro hráče na vozíku je hluboko za základní čarou. Toto postavení 

je výhodné a takticky správné. Z této pozice je možné využít pravidla dvou dopadů míče, 

které hráči dávají dostatek času reagovat na soupeřův úder pohybem do stran i dopředu. Je 

velmi důležité sledovat míč, který opouští soupeřovu raketu, protože hráč tím učiní první 

reakci v pohybu k míči. Zkušení hráči dovedou odhadnout, kam soupeř míč zahraje. 

Mnoho hráčů na vozíku má problém neustále sledovat hru například při otáčení, v těchto 

okamžicích ztrácí cenné okamžiky. Pro hráče je výhodnější se neustále pohybovat 

s vozíkem a sledovat hru. Nebudou mít problém s dojížděním a odehráním míče soupeře. 

Další taktikou pro úspěšné a správné odehrání míče je neustálý pohyb ve smyslu ježdění 

tak zvaným osmiček na základní čáře. Dojde-li k zastavení vozíku a opětovnému rozjetí, 

dochází k časové ztrátě a je zapotřebí vyvinout mnohem větší startovací síly (Čichoň, 

1999). 

 

Střed (the hub) 

Střed je termín pro imaginární kruhový prostor jeden, nebo dva metry za základní 

čárou s obvodem dva nebo tři metry. Jedná se o výchozí postavení hráče na vozíku 

 

Obrázek č. 28. Základní postavení hráče na vozíku (střed), (Lange, 2000). 
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Hra jednoho odrazu 

Čím jsou hráči na vozíku rychlejší, silnější a atletičtější, přinášejí střed blíž k základní 

čáře. 

 

Souhrn 

- pohyblivost hráčů na vozíku se skládá z fyzických, technických a taktických prvků 

- setrvačný a stálý pohyb vozíku po kurtě jsou klíčem k zachování efektivního tlačení 

         vozíku 

- vnitřní a vnější otáčky využívající setrvačnosti vozíku, napomáhají k rychlejšímu 

         návratu do základního postavení  

- rychlost vnitřních a vnějších otáček je efektivnější, ale dráha pohybu je delší 

- střed je podstatná pozice pro hráče na vozíku 



 68 

14 Kondiční test pro tenisty na vozíku 

Kondiční test pro tenisty na vozíku byl vyvinut v centru tenisového školení 

v Kashiwa, v Japonsku. Na základě nezbytných složek kondice závodních tenistů na 

vozíku, navrhlo centrum tenisového školení protokol kondičního  testování. Výběr a 

vytváření cvičení neomezuje handicapovaného hráče na vozíku v jejich provedení. Zahřátí 

před úkony je nezbytné. 

Pořadí cviků - cviky by měly být vykonávány v následujícím pořadí: 

1. hod medicinbalem vrchem 

2. hod tenisovým míčkem 

3. základní čára – pohyb k síti 

4. síla uchopení 

5. T-obraty - vějíř 

6. vytrvalostní pohyb 

7. pětimístný vějířovitý  pohyb 

8. pohyb na jeden kilometr 

Cviky 6, 7 a 8 by rozhodně  měly být testovány na konci, po všech ostatních cvicích.  

Většina popisovaných cviků  jsou cviky v kondičním cvičebním programu pro hráče 

na vozíku v tenisovém tréninkovém centru. Pravidelným testováním dvakrát ročně je 

očekáváno, že se získá více podrobných informací o rozvoji a zlepšení hlavních složek 

fyzické kondice. Následně může být navržen individuální kondiční program (viz příloha č. 

3, příloha č. 4). 
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15 Krátkodobý tenisový plán – návrh obecné tréninkové jednoty 

Tréninková jednotka je základním organizačním celkem tréninkového procesu. 

Základní je z důvodu existence ještě dalších forem tréninku, například doplňková cvičení 

prováděná na základě individuálních úkolů, regenerace a besedy. V tréninkových 

jednotkách se uskutečňují v konkrétní podobě dlouhodobé tréninkové záměry, proto je 

třeba dbát na návaznost obsahu jednotek. Tréninková jednotka musí vždy ovlivnit 

sportovce komplexně. Tréninkové zatížení se projeví v rozvoji fyzických a psychických 

schopností a osobnostních prvků sportovce. Struktura optimálního zatížení se stanoví tak, 

aby se v ní odrážely všechny požadavky tréninku. Příkladem je nácvik techniky a taktiky, 

rozvoj pohybových nebo psychických schopností, rozvoj nebo udržení celkové kondiční 

připravenosti. Promyšlená a cílená tréninková jednotka má na sportovce kladný, pozitivní 

účinek. V zásadě se tréninková jednotka dělí na tři části: přípravnou, hlavní a závěrečnou 

(Choutka, Dovalil, 1999). 

Přípravná část má zajistit příznivé předpoklady pro průběh celé tréninkové 

jednotky, připravit organismus i psychiku sportovce na tréninkové zatížení a plnění úkolu 

jednotky. Sportovec musí být seznámen s úkolem, musí pochopit jeho podstatu, proces 

zatížení a jeho nároky a musí být schopen koncentrace. Úkoly přípravné části jsou značně 

různorodé a plní se v měnících se vnějších podmínkách. Obsah a struktura přípravné části 

musí vycházet z celkového záměru tréninkové jednotky (Choutka, Dovalil, 1999). 

Hlavní část je zaměřena na cíl tréninkové jednotky, rozvoj sportovní výkonnosti 

nebo udržení dosaženého stavu po delší době. Úkoly této části jsou značně různorodé, 

protože jsou závislé na různých faktorech. Variabilita této části tréninkové jednotky je 

značná a pro motivaci a zaujetí sportovce potřebná. (Choutka, Dovalil, 1999). 

Závěrečná část zajišťuje plynulý přechod od vysokého tréninkového zatížení 

k postupnému uklidňování a návrat všech funkcí k normálnímu stavu. V této fázi začíná 

zotavná fáze tréninku. Její správné organizování přispívá k urychlení regeneračních 

procesů. Obsah závěrečné části je přirozeně závislý na charakteru zatížení v hlavní části 

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

Struktura a obsah tréninkové jednotky nemůže být stereotypní a proto se 

pochopitelně mění s ohledem na dané cíle (Choutka, Dovalil, 1999). 
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Návrh obecné tréninkové jednoty:  

Obecná tréninková jednotka je dlouhá přibližně 60 – 90 minut, začínat by měla 

přesunem tenisty z normálního vozíku na vozík aktivní (tenisový) a přípravou tenisty na 

trénink. Každá tréninková musí mít určitý cíl, který si trenér a hráč před tréninkem stanoví 

a budou se snažit cíle dosáhnout (Choutka, Dovalil, 1999). 

 

Přípravná část: 

- rozcvičení, protažení na vozíku 

- protažení horních končetin (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí, prsty) 

- protažení krční páteře 

- protažení svalů trupu 

- správný posed a upevnění na vozík 

- rozježdění po dvorci 

- pomalé rozježdění po celém dvorci s raketou i bez rakety 

- frekvenční jízdy 

- rozehrání 

- rozehrání na „malém“ dvorci (hráč i trenér stojí na servis čáře) – hráč si 

               rozehrává forehand a backhand s úmyslem správného rozcvičení úderů 

- závěr přípravné části tvoří motivace hráče ve formě soutěže, například 

               zařadit hru na body 

-  rozehrání od základní čáry, rozehrání všech základních úderů, postupně 

                se dostávat do pohybu 

 

Hlavní část: 

- nácvik a zdokonalení jednotlivých úderů či herních variací 

- trenér rozehrává míče, hráč se snaží zdokonalovat jednotlivé údery například 

               forhend, bekhend 

- při těchto tréninkových cvičeních se klade důraz na techniku úderů, následuje 

               technika jízdy a postavení vozíku při odehrání míče a v neposlední řadě přesnost 

               úderů (umístění míče do dvorce) 

- všechna cvičení by se nejprve měla zkusit bez pohybů vozíků (technika úderu) a 

               následně přidat herní variace v pohybu (různá cvičení na zdokonalení úderů) 

- následuje trénink volejů a smečů 
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- nácvik a zdokonalení podání, trénink prvního a druhého podání, přesnosti 

               umístění míče do dvorce 

 

Závěrečná část: 

- závěr tréninku 

- závěr tréninkové jednotky je věnován například zkouškám jednotlivých úderů 

              (cílem tohoto cvičení je zúročit natrénované údery, které se hráč v průběhu 

               tréninkové jednotky naučil) 

-       zhodnocení tréninkové jednotky 

-       závěrečné protažených svalových skupin viz přípravná část 

 



 72 

16 Ukázka tréninkových jednotek pro malé nebo začínající tenisty 

Téma: Ovládání míče a rakety 

Cíl tréninkové jednotky: Seznámení žáků s jejich náčiním, cvičení na rozvoj 

koordinace „oko-ruka“ a získání přehledu o pohybových schopnostech hráčů, který je 

nutný pro jejich rozvoj. 

Rozcvička: Dvě družstva se rozdělí proti sobě. Každý hráč má svůj míč. Trenér umístí 

metu doprostřed mezi dvě družstva a členové družstev se postupně kutálením míčů snaží 

míč uprostřed trefit. 

Cvičení: Hráči, držící raketu hřbetem ruky vzhůru, odráží míč od hlavy rakety směrem 

nahoru, poté nastává obměna- s hřbetem ruky dolů. Následuje odrážení míče raketou se 

střídáním polohy hřbetu ruky- jednou nahoře, jednou dole. Dalším cvikem je odrážení 

míče po dopadu na zem. Vše probíhá formou hry, vítězem (králem) se stává ten, kdo 

vydrží bez přerušení odrážet míč nejdéle. 

Varianty cvičení mohou být opakované odrážení míče o zem, buď rukou, nebo 

raketou, na místě, za jízdy, s chycením po odrazu od země, driblováním s míčem. 

 

Obrázek č. 29. Ovládání míče a rakety (Zlesák, 1998). 
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Téma: Ovládání míče a rakety ve dvojicích (spolupráce s partnerem) 

Cíl jednotky: Seznámení hráčů s jejich náčiním, rozvoj koordinace „oko – ruka“ a 

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

Rozcvička: Hráči se rozmístí po dvorci nebo po vymezené ploše. Jeden nebo více 

určených hráčů se snaží pochytat ostatní hráče a každého, koho se dotknou, zůstává na 

místě, dokud ho jiný z pronásledovaných dotekem ruky neosvobodí. 

Cvičení: Cílem cvičení je přihrávání míče. Hráči jsou rozděleni do dvou družstev. 

Cílem hry je raketou přihrát míč postupně všem spoluhráčům ve družstvu a poté odehrát 

míč přes síť na druhou stranu ke družstvu soupeře. Míč lze odehrát po dopadu na zem. 

Družstva mezi sebou soutěží a počítají body. 

Varianty cvičení: Ve dvojicích, opakované odrážení míče o zem, buď rukou, nebo 

raketou, na místě, za jízdy, s chycením po odrazu od země. 

 

Obrázek č. 30. Ovládání míče a rakety ve dvojicích (spolupráce s partnerem), (Zlesák, 

1998). 

 

 

 

Téma: Rozehrání, příjem a odehrání míče, pohyb a spolupráce s partnerem, hraní 

výměn přes překážku s dopadem míče na zem. 

Cíl jednotky: Pochopení důležitosti spolupráce a ohledu na partnera při hraní 

výměn. Uvědomění si významu tvaru dráhy letu míče – oblouková dráha letu míče 

umožňuje nejsnadněji odehrát míč zpět. 

Rozcvička: Hráči se rozmístí do tvaru kruhu. Trenér jim přidělí čísla. Trenér 

vyvolá jedno číslo a hráč s tímto číslem vyjíždí a jede okolo kruhu (vnějškem), vzápětí 
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trenér vyvolá další číslo a hráč s tímto číslem se snaží prvně vyvolaného hráče dohonit. 

Směr jízdy je určen před začátkem hry. 

Cvičení: Hráči ve dvojicích hrají určitou dobu výměny přes síť s dopadem míče na 

zem. Dvojice s největším počtem úspěšných úderů v jedné výměně vítězí. 

Varianty cvičení: Odehrávání míčů po dopadu na zem s cílem zasáhnout terč, 

chytání míče na raketu před jeho odehráním zpět na druhou stranu dvorce. 

 

Obrázek č. 31. Rozehrání, příjem a odehrání míče, pohyb a spolupráce s partnerem: hraní 

výměn přes překážku s dopadem míče na zem (Zlesák, 1998). 

 

 

 

Téma: Hraní výměn a spolupráce s partnerem, ovládání směru míče. 

Cíl jednotky: Naučit hráče ovládat směr letu míče při výměnách se spoluhráčem 

(soupeřem). 

Rozcvička: Hráči se různými způsoby a různou rychlostí pohybují na omezeném 

prostoru a snaží se navzájem se vyhýbat. 

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

lajně a druhý křížem. Hráči se tak musí pohybovat z jedné strany dvorce na druhou, aby 

byli schopni odehrát následující míč. Dvojice, která zahraje úspěšně delší sérii míčů bez 

chyby, vítězí.  

Varianty cvičení: Oba hráči hrají od základní čáry, jeden od základní čáry a druhý 

od sítě, oba jsou u sítě, jeden hraje po lajně, druhý křížem a obráceně, změny směru 

uprostřed výměny. 
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Obrázek č. 32. Hraní výměn a spolupráce s partnerem: ovládání směru míče (Zlesák, 

1998). 

 

 

 

Téma: Podání a příjem podání 

Cíl jednotky: Zdokonalení obou úderů, kterými začíná každá výměna. 

Rozcvička: Hráči jsou ve dvojicích zády k sobě. Otáčením trupu se snaží navzájem 

předávat raketu a postupně se od sebe vzdalují. 

Cvičení: Hráči jsou ve dvojicích. První z dvojice podává do vymezené části 

dvorce, druhý podání přijímá a rovněž se snaží zahrát míč do vymezené části dvorce na 

straně podávajícího. Když se dvojici podaří zahrát jak podání, tak příjem do vymezeného 

prostoru, získává bod. Dvojice s nejvyšším počtem bodů vítězí. Hráči si mění role 

podávajícího a přijímajícího. 

Varianty cvičení: Střídání umístění a razance podání a příjmu podání. 
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Obrázek č. 33. Podání a příjem podání (Zlesák, 1998). 
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17 Diskuze 
Téma diplomové práce jsem vybrala po absolvování povinné praxe v rámci studia 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy. Tato praxe byla uskutečněna na 

dvorcích pražského tenisového klubu, kde probíhalo tenisové soustředění sportovců na 

vozíku. Mé rozhodnutí bylo definitivní poté, co množství informací o tomto sportu, nebylo 

dle mého názoru dostačující. 

Očekávala jsem, že při vzniku metodického dopisu dojde právě díky nedostatku dat 

ke komplikacím. Při sběru informací bylo zřejmé, že většina ze zdrojů bude v cizím 

jazyce. Ty nastaly již při překladu. Není možné ještě ve všech případech použít přesného 

překladu technických termínů. Bylo proto za potřebí, spojit se s Ústavem pro jazyk český 

a konzultovat jednotlivé výrazy s odborníkem. 

Tenis je považován za sport, který se stále mění a vyvíjí (open skill). Technické 

vybavení se neustále zdokonaluje, dochází k zrychlení povrchů, k inovaci materiálů. Tento 

fakt vede hráče ke změně hry. Jednotlivé údery a pohyby vozíku musí být z taktického 

hlediska měněny. Reakce na změnu musí být rychlá a efektivní. I| pouhá změna tvrdosti 

míče donutí hráče přizpůsobit se mu. Cílem tradiční tenisové instrukce nejen u tenisu na 

vozíku je naučit hráče ideálním – standardním úderům. Jako aktivní trenér a hráč tenisu 

myslím, že k tenisové výchově patří tradiční tenisová výuka. Je nezbytná ke správnému 

pochopení jednotlivých úderů, pohybových stereotypů a taktickému myšlení. Pro 

zdokonalení techniky hry je však potřeba proniknout i do netradiční výuky tenisu, která je 

spojena s rychlým a neustále se měnícím stylem hry. 

Toto můžeme demonstrovat na vývoji „Push držení“neboli pronated backhand. Toto 

držení vzniklo jako odpověď na změnu hry. Rychlost, razance míče a jeho umístění v poli 

mělo za následek tvorbu obranných metod. Jednou z nich měl být čopovaný bekhend. 

Praxí se však zjistilo, že je neúčinný. Jednou z nevýhod tohoto úderu je, že čop není dost 

útočný a nevytvoří žádný nátlak na soupeře. Pokud není dobře odehraný, může dokonce 

soupeři poskytnout jistou výhodu. Dalším pokusem se stal topspin bekhend. Ten však 

problém také moc dobře nevyřešil. Ideální švih rakety zespoda nahoru je v tomto případě 

také dost složitý, jelikož míč má vysoký odskok. Dalším řešením je jednoduše zahrát míč 

zpět do kurtu bez rotace a vysoko (lobem). Ideálním řešením je „Push držení“ pronated 

backhand. Výhoda bekhendu v pronačním držení ruky je na rozdíl od klasického 

bekhendu ve větším a jednodušším švihu ze zdola nahoru díky zapojení předloktí a lokte. 

Tento bekhend se používá také, když má hráč míč daleko nebo naopak blízko u těla a 
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v kritických situacích. Je také daleko lehčí švihnout s větší razancí. Úder je potom 

rychlejší, delší a vyšší. Nevyhovuje ale všem hráčům na vozíku. Ti tedy používají jednu 

z výše zmíněných metod hraní bekhendu. 

Otázkou může být, co si představíme pod pojmem netradiční tréninkový přístup. 

Každý člověk je samostatná, nezaměnitelná jednotka mnoha fyzických a psychických 

faktorů, které dohromady vytvářejí jeho jedinečnou individualitu. Úspěch u něj nastane 

tehdy, pokud je mu dovoleno a umožněno, aby svou individualitu, jeho silné stránky, jeho 

zvláštní schopnosti rozvíjel, zdokonaloval a dovedl uplatnit. Pokud bychom chtěli tuto 

větu převést do sportu, dalo by se říci, že trenérovou snahou je dát do souladu sportovcovy 

schopnosti, potřebná pravidla a zákonitosti. Jen tak se může sportovec v rámci svého 

nadání a talentu rozvíjet. Je proto důležité přistupovat ke všem hráčům individuálně a 

vytvořit právě pro něj specifický tréninkový plán. 

Jak již bylo zmíněno, k rozvoji tenisu přispívá nová technologie. Tenisové vozíky 

prošly v polední době velkou technologickou inovací. Vývoj není pouze v materiálech, ale 

i například v tvaru a množství koleček (www.mediccosport.cz). Kromě vozíků se třemi a 

čtyřmi kolečky se začaly konstruovat a vyrábět vozíky s pěti a dokonce i šesti kolečky. 

Nyní mají sportovci možnost vyzkoušet různé druhy sportovních vozíků a podle svých 

fyzických schopností zvolit sobě ten nejvhodnější. Díky sníženému těžišti, sklonu kol a 

výrazně lepší stabilitě se pohyb po kurtě zrychlil a zpřesnil. K takovým pokrokům však 

patří i změna a trénink pohybu po dvorci. Pro sportovce, kteří se nevěnují jen tenisu, ale 

provozují i jiné sporty například basketbalu a florbalu nebo tyto sporty využívají jako 

kompenzační sporty, se zkonstruoval vozík se šesti kolečky (all court). Tento vozík se dá 

přizpůsobit na každý sport zvlášť. Aktivní vozíky jsou finančně velmi náročné. Většinou 

si financuje aktivní vozík sám sportovec. Mohou nastat, ale takové situace, kdy se stává 

sportovec pouze spolupodílníkem. Příkladem může být spolupráce tenisového svazu 

vozíčkářů s firmami zbývajícími se výrobou a prodejem aktivních vozíků, nebo spolupráce 

se sponzory. 

K vrcholovému, ale i rekreačnímu tenisu by měly patřit různé fyzické testy pro 

kontrolu zdatnosti. Příkladem může být kondiční test pro tenisty na vozíku. Tento test byl 

vyvinut v centru tenisového školení v Kashiwa v Japonsku. Mezi schopnosti, které jsou 

testovány, patří hlavně obratnost, rychlost, síla a vytrvalost. Hlavním cílem testování je 

určit stav kondice testovaného hráče a navrhnout kondiční tréninkový program. Test by se 

měl vykonávat dvakrát nebo třikrát za rok. Po období tréninku je základem zhodnotit 

úroveň zlepšení složek fyzické kondice. Pokud je tento test používán pravidelně, stává se 
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velice užitečným materiálem k navrhování nebo zdokonalování tréninkového programu 

pro kondiční trénování, ale i pro kompletní trenérský program. 

Do sportu handicapovaných osob je podle mého názoru zařazení fyzického 

testování a kontrola zdatnosti velmi důležitá až nutná. Vyhodnocením testu zjistíme, zda 

dochází k pokroku ve fyzických schopnostech, ale můžeme zjistit i snížení fyzické 

zdatnosti. To může být zapříčiněno různými faktory. Jako fyzioterapeut bych k těmto 

testům ještě přidala pravidelné lékařské kontroly a vyšetření. Podle všech těchto testů a 

kontrol může trenér ve spolupráci s týmem odborníků sestavit přesný tréninkový a 

kondiční program. Ke komplexnímu tréninkovému programu patří také regenerace, u 

handicapovaných sportovců by měla hrát regenerace jednu z hlavních rolí. Pojem 

regenerace ve sportu zahrnuje veškerou činnost, která má za cíl rychlé a co nejlepší 

zotavení organismu sportovce po více či méně náročné soutěži či tréninku. Soutěžní i 

tréninková činnost vyvolává únavu. Ta se projevuje jak v řadě dílčích příznaků, tak 

především ve snížení celkové výkonnosti. Při pravidelném zatěžování organismu dochází 

ke kumulativnímu efektu, nahromaděná únava se stále stupňuje, zatímco se energetické 

zdroje v organismu tenčí. Při důsledné regeneraci můžeme trénink zvýšit až o 30%, aniž 

by docházelo k možnému přepětí organismu. Mezi složky regenerace patří například 

vířivka, bazén, sauna a masáže. O regeneraci v tenise na vozíku se většinou jen mluví, 

převážná část hráčů na regeneraci buď nemá čas, nebo jí nepřikládají velkou váhu. Jak už 

bylo zmíněno, při pravidelné a správné regeneraci se může hráč zlepšit ve své výkonnosti 

a usnadnit si tak tréninkovou zátěž. 

Domnívám se, že každý handicapovaný, který se rozhodne hrát v České republice 

tenis na vozíku, má možnost věnovat se mu v plném rozsahu, neboť podmínky pro tento 

sport jsou u nás na dobré úrovni. 

Nezapomínejme na diskusi o hypotézách. 

V první hypotéze, jsme předpokládali, že aktuální technika tenistů na vozíku není 

v českém jazyce dostatečně objasněna a popsána v dostupné odborné literatuře. Je 

zvláštní, že může být nějaký sport provozován bez dokonalého objasnění či popisu 

techniky v rodném jazyce. Bohužel se díky tomuto nedostatku může stát, že se hráči naučí 

například pohyb po kurtě způsobem, který je limituje rychlostně či je energicky vysiluje. 

Ve druhé hypotéze jsme předpokládali, že díky neustálému zdokonalování 

materiálu a vybavení pro tenis na vozíku, se neustále mění technika a taktika hry. Tenis na 

vozíku se stává pro handicapované osoby čím dál více oblíbeným sportem. Firmy vyvíjejí 

takové materiály, které usnadňují sportovcům manipulaci s vozíkem a konstrukce míčů, 
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raket a výpletů přispívá k šetrnému používání tohoto vybavení. Myslím tím zmírnění 

následků, které by mohly nastat při dlouhodobém hraní tenisu. 
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18 Výsledky 

Na základě zjištěných poznatků jsem zmapovala obecné informace týkající se 

tenisu na vozíku. Po prostudování výukových materiálů v cizím a českém jazyce, jsem 

provedla rozbor a popsala techniku úderů. Aktuální technika tenistů na vozíku totiž není 

v českém jazyce dostatečně objasněna a popsána. Připravila jsem také návrh tréninkové 

jednotky pro nácvik a zdokonalení těchto úderových technik. 

Zdokonalováním materiálu a vybavení pro tenis na vozíku, se neustále mění 

technika a taktika hry. Tato práce může tvořit základ pro výuku sportovců na vozíku a 

může být pouze doplňována či částečně upravována s neustálým vývojem tenisové hry. 

Tenis na vozíku se stává pro handicapované osoby čím dál více oblíbeným 

sportem. Nové materiály usnadňují sportovcům manipulaci s vozíkem a konstrukce míčů, 

raket a výpletů přispívá k šetrnému používání tohoto vybavení. 
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19 Závěr 

V diplomové práci došlo na základě sběru dat, studia literatury a dostupných 

informací trenérů a osob se zdravotním postižením, k teoretické analýze problematiky 

tenisu na vozíku. Získané poznatky byly uspořádány formou metodického dopisu, který by 

měl posloužit pro tělovýchovnou a sportovní praxi. Sběr dat od českých a slovenských 

hráčů probíhal na soustředěních, které pořádal ČTSV v Praze a na turnajích ČTSV Tour – 

Mistrovství ČR v tenisu na vozíku. Celkem jsem získala informace od 22 hráčů tenisu na 

vozíku – počínaje reprezentanty Brychtou, Felixem nebo Stefanu a konče de facto 

rekreačními hráči bez větších výsledkových ambicí. 

V teoretické části byly vytvořeny kapitoly o historii tenisu na vozíku, o turnajích, o 

asociacích, pravidlech, vybavení či rozdělení hráčů do kategorií.  

Praktická část práce obsahuje o informace o úderových technikách. Došlo k rozboru 

jednotlivých úderů a jejich využití při hře. Pozornost byla také upřena na význam držení 

rakety a pohyb hráče na vozíku po kurtě. Na základě teoretických a praktických poznatků, 

jsem se pokusila vytvořit individuální tréninkovou jednotku. 

Každý sport, tenis nevyjímaje, by měl hráčům s tělesným postižením přinášet radost 

z pohybu, odreagování od běžných starostí, motivaci k dalším činnostem a 

napomáhat jejich lepšímu začlenění do společnosti. Tenis na vozíku považuji za velmi 

vhodný – mohou v něm společně soutěžit hráči s různým postižením (paraplegici, 

amputáři, osoby s vrozenými vadami, např. rozštěpy páteře, ale i hráči s postižením více 

končetin – kvadruplegici, kteří soutěží ve vlastní kategorii a mohou používat i vozíky 

s pohonem). Pokud bych převedla myšlenku Svatopluka Stojana, známého německého 

tenisového trenéra českého původu, na tenis na vozíku, tak: „Tenis je ideální hra – 

potřebujete jediného partnera a tempo hry si určujete sami“, pak je tento sport pro 

handicapované sportovce skutečně velmi vhodnou volbou.  

Přínos práce spatřuji především ve zpracování této problematiky v českém jazyce, ze 

kterého by se mohlo do budoucna vycházet při zpracování české metodiky tréninku pro 

tenis na vozíku.  
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21 Přílohy 

 

Příloha č. 1. Výkladový slovník. 

Bekhend – (backhand) úder provedený přes ruku pravákem po levé straně a levákem po 

pravé 

Čop – ostře řezaný úder udělující míči spodní rotaci, která zapříčiní nepříjemný nízký 

odskok 

Debl- (double) čtyřhra 

Faleš – zakroucený, nepříjemný odskok míče způsobený rotovanými údery 

Forhend – (forehand) úder z ruky“ pro praváka na pravé straně, pro leváka na levé straně 

Guad - kvadruplegik 

Hlava rakety – oválný vrchol rámu rakety o různé velikosti s výpletem, jímž se hraje 

Kříž – místo uprostřed dvorce, kde se stýká střední čára pro podání se základní čárou 

podání 

Lajna – čára vymezující tenisovou hrací plochu, čáry dělíme na základní, podélné, čáry 

pole podání a čáry pro čtyřhru 

Lift – míč hraný odspodu nahoru s velkou horní rotací 

Lob – vysoké přehození soupeře  

Obouruč – úder hraný oběma rukama 

Odskok míčku – obecně by se měl úhel dopadu rovnat úhlu odrazu 

Otevřená raketa – kdy hlava rakety není kolmo k zemi, ale její horní okraj je při forhendu 

dál od sítě než dolní okraj, při bekhendu je tomu naopak 

Podání – uvedení míče do hry 

Prohoz – obhození útočícího hráče na síti, přechod do útoku 

Return – příjem podání 

Singl- (singel) označení tenisové dvouhry 

Taktika – je promyšlený postup strategie vedení utkání 

Tréninková jednotka – jedna konkrétní tréninková lekce 

Výplet – hrací plocha rakety, z různých materiálů 

Základní čára – poslední čára na dvorci, nejdále od sítě 

Základní postavení – postoj, ve kterém hráč očekává míč, čelem k síti zhruba jeden metr 

za základní čárou 
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Příloha č. 2. Význam zkratek. 

ATP – asociace mužských tenisových profesionálů, která dohlíží na významné turnaje a 

světové žebříčky hráčů 

ČTSV - Český tenisový svaz vozíčkářů 

ITF – International Tennis Federation (mezinárodní tenisová federace) 

IWTF – International Wheelchair Tennis Federation (mezinárodní tenisová federace tenisu 

na vozíku) 

WG - Word group 

WTPA – Asociace tenisu na vozíku 

 

Příloha č. 3. Kondiční test pro tenisty na vozíku. 

(Dr. Horst Guentzel, Centrum tenisového školení, Kashiwa, Oddělení fitnes)  

Testové cviky by měly být vykonávány po dobrém zahřátí se a dostatečném  úvodu 

ke každému cviku.  

 

Testy rychlosti 

1. Start (pohyb ze zadní čáry) 

Rychlý pohyb na vozíku se v moderním tenisu na vozíku stává stále více důležitějším. 

Vzdálenosti podél základní čáry a na střed, za základní čárou k síti jsou nejdelší 

vzdálenosti k ujetí pro tenisty na vozíku. Start (pohyb ze základní čáry) měří tuto složku 

rychlosti.  

Postupy 

1. Vymez vedle tenisového kurtu vzdálenost od základní čáry k síti. Prověř, jestli je 

vzdálenost u síťových sloupků dost široká, aby tenista vozíčkář projel čáru bez nebezpečí. 

2. Postav spoluhráče na cílovou čáru s pažemi ve vzduchu se stopkami v ruce 

3. Startovní pozice je s hlavními koly na startovní čáře. Během testu by raketa měla být 

používána jako obvykle. Na příkaz „pozor, teď“ a poklesem paží se dejte na úprk směrem 

k cílové čáře. Když tělo projede cílovou čáru, čas bude zaznamenán. 

4. Zaznamenejte výsledek dvou pokusů. 

5. Když používáte elektronické měření, potvrzený čas bude zaznamenán, když tělo projede 

cílovou čárou (nikoli přední kola vozíku).  
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2. hod tenisovým míčkem 

Pro úder v tenise je důležitý požadavek rychlost pohybu rakety. Především v tenisu na 

vozíku je rychlost pohybu úderové paže důležitým fyzickým požadavkem pro rychlost 

rakety. Hod tenisovým míčkem je jednou metodou k měření této schopnosti.  

Postupy 

1. Vzdálenost hodu může být měřena na všech rovných plochách. 

2. Vozík musí být za metací čárou. Použijte pásmo k měření vzdálenosti hodů 

3. Hráči mají 5 pokusů na jednu ruku na hod horem. 

4. Změřte vzdálenost od metací čáry k bodu kam míček dopadl.  

TEST POHYBLIVOSTI 

3. T-obraty 

Pohyblivost vozíku je první  kritický prvek hry tenisu na vozíku. S dnešními pokroky 

v technologii vozíku a výkonnému stylu hry se hráčova pohyblivost obrovsky zlepšila. 

Toto vedlo k používání vozíku jako silného zdroje stejně jako příchod více útočného stylu 

hry. Hráči berou míč na jeden odraz stále více, vytvářejí kontakt uvnitř základní čáry co 

nejvíce je to možné. Tato nová taktika změnila pohled pohyblivosti. Nyní je 

nepostradatelné zaútočit na míč v otevřenější pozici, pohybovat se v kurtu a dostat se 

zpátky na střed. Toto výkonné pohybování v kurtu a vracení se zpět může být měřené 

pomocí testu T-obraty.  

  

Postup 

1. Použitím krycí pásky vymezte dva body 110 cm vpravo a vlevo od středové značky na 

základní čáře. Body by měly být čtverce o straně 15 cm. A označte krátkou čáru 15 cm za 

středovou značkou na základní čáře. 

2. Startovní pozice je za základní čárou čelem k síti s předním kolem na čáře za středovou 

značkou. Během testu by raketa měla být používána jako obvykle. Na příkaz „pozor, teď“ 

zatočte vozík rychle k jedné značce (značka A) a dotkněte se značky předním kolem. 
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Potom se rychle vraťte na startovní bod a zatočte vozík k protější značce (značka B). 

Potom se vraťte na startovní bod. Opakujte tyto otočky. Dokončete tyto otočky ke každé 

značce čtyřikrát. Čas by měl být zaznamenán, když je dokončen čtvrtý dotek značky B. 

Když budete používat vozík s dvěma předními koly, značek byste se měli dotýkat jedním 

předním kolem. 

3. Hráči mají dva pokusy. 

4. Vezměte si spoluhráče k měření času a zaznamenávání výsledků.  

 

Obrázek č. 34. T - obraty. 

 

 

Test síly 

4. Síla uchopení 

Dobrá síla uchopení  může pomoct předejít zranění zápěstí a loktu. Navíc může pomoci 

držet lépe raketu na mimo-středové údery. 

Síla uchopení měří  sílu ohybačů prstů a předloketních svalů.  

Postup 

1. Použijte siloměr na sílu uchopení. 

2. Zmačkněte siloměr kolem tří vteřin jednou rukou s paží dole u boku. Každá ruka by se 

měla snažit o dva pokusy. 

3. Zaznamenejte výsledky v kilogramech.  
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Test síly 

5. Hod medicinbalem vrchem 

V tenise na vozíku je hlavní síla pro úder rozvinuta používáním svalů paže a ramen. 

Stupeň zlepšení základní síly pro úder může být měřen hodem medicinbalem. Poněvadž 

jsou mezi hráči rozdíly v příčině handicapu, horní hod je prováděn v leže na zádech. Toto 

vytváří ovládání ústrojí pro tento test.  

Postup 

1. Základní postavení  – ležíte na zádech na podložce a držíte medicinbal v obou rukách za 

hlavou. 

2. Hoďte míč co nejdále stejným pohybem jako se hází míč ve fotbalu. Hlava by se 

neměla zvedat během hodu. 

3. Váha medicinbalu pro ženy je 1 kg a pro muže 2 kg. Hráč má 3 pokusy a výsledek je 

zaznamenán. 

4. Změřte vzdálenost od výchozího bodu hodu k bodu dopadu míče. 

5. Měli byste si být vědomi, že přesun z tenisového vozíku dolu na podložku může být 

složitý a proto by měli hráči mít normální vozík s jedním na kurtu.  

 

6. Vytrvalostní pohyb 

V tenisu na vozíku je síla prvních několika posunů velice důležitá pro pohyblivost a 

zrychlení vozíku. K měření síly zrychlení bude prováděn vytrvalostní pohyb ze základní 

čáry k podávací čáře. Hráč musí táhnout přídavné závaží během pohybu.  

Postup 

1. Přivažte koš provazem (kolem 2 metrů dlouhý) k zadní části vozíku.  

2. Vedle tenisového kurtu ohraničte vzdálenost od základní čáry k podávací čáře. Postavte 

spoluhráče na cílovou čáru s pažemi ve vzduch a stopkami v ruce. 

3. Do koše dejte přídavné závaží. 

Pro ženy:  1. pokus – 5 kg;  Pro muže  1. pokus – 10 kg (pro Quad-páry)  2. pokus – 7,5 

kg  2. pokus – 15 kg 3. pokus – 10 kg  3. pokus – 20 kg 

4. Startovní pozice je s hlavními koly na startovní čáře. 

Na příkaz „pozor, teď“ a spuštěním paže se dejte směrem k cílové čáře. Když tělo protne 

cílovou čáre, čas bude zaznamenán stopkami (elektronické měření je lepší). 

5. Zaznamenejte výsledky tří pokusů. 

6. Nejlepší povrch pro tuto zkoušku je tvrdý kurt. Pokud používáte jiné povrchy, ujistěte 

se, že táhnutí košíku neničí povrch kurtu.  
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Test vytrvalosti 

7. pětimístný vějířovitý  pohyb -vějíř 

Pětimístný vějířovitý  běh je komplexní cvik, který zahrnuje rychlost, pohyblivost a 

výdrž bez přístupu kyslíku z důvodu časového úseku. Startovní činnost, zrychlení, 

přerušování a otočky nejvěrněji simulují pohyby během tenisového zápasu.  

Postup 

1. Umístěte šest kuželů  na kurt: jeden na každý roh, kde se protíná základní čára a 

jednoduché postraní čáry, jeden na každý roh, kde se protíná jednoduché postraní čára a 

podávací čára, jeden na T a jeden na středovou značku na základní čáře. 

2. Základní postavení: hráč stojí za kuželem na středové značce čelem k síti. Během testu 

by raketa měla bát používána jako obvykle. Na příkaz „pozor, teď“ se hráč posouvá kolem 

kuželů na postraních čarách a T a vždy zpátky ke kuželu na základní pozici, jedenkrát, 

proti směru hodinových ručiček (zprava doleva). 

3. Poté, co hráč objede poslední kužel na postraní čáře, by měl zajet rovně zpátky ke 

kuželu na základní pozici. Když hráč projede kužel na středové značce, čas bude 

zaznamenán stopkami. 

4. Hráč má dva pokusy. 

  

Obrázek č. 35 Pětimístný vějířovitý běh (vějíř). 

 

 

8. Dlouhá vzdálenost: nepovinné 

Aerobní vytrvalost je v tenisu na vozíčku důležitá. Dobré základy v aerobní vytrvalosti 

podporují zotavovací dobu mezi body a účinkují déle předtím, než se tělo unaví. Vazy a 
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šlachy se stávají tužšími, zmenšují nebezpečí úrazu a ukládají základy pro intenzivnější 

trénink. Aerobní vytrvalost pro tenisty na vozíčku by měla být testována na 

jednokilometrové vzdálenosti. Tato zkouška je dobrovolná, protože ne vždy existují 

vyrovnané tratě pro vozíky. Takovýto test můžete provést na 400 metrové trati nebo když 

změříte vzdálenost okolo dvou kurtů v tenisovém klubu.  

Postup 

1. Začněte na 400 metrové trati. Na příkaz „pozor, teď“ hráč musí projet dva a pul kola. 

2. Po vzdálenosti jednoho kilometru bude měřen čas stopkami a výsledek zaznamenán.  

3. V případě použití tenisového klubu, změřte vzdálenost okolo tenisových kurtů a potom 

hráč musí projet v této dráze vzdálenost jednoho kilometru.  
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Příloha č. 4. Formulář kondičního testu tenistů na vozíku (TTC wheelchair tennis 

fitness test). 
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Příloha č. 5. Fotodokumentace. 

Fotografie č. 1. Forhend. 

 

 

Fotografie č. 2. „Push“ bekhend 
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Fotografie č. 3 Bekhend čop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


