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Abstrakt 

  

Název:     Trénink hbitosti v tenisové přípravě  

 

Cíle:  Cílem práce je analýza hbitosti v tenisovém tréninku a návrh konkrétních                  

tréninkových forem pro rozvoj hbitosti.  

 

Metody:  V naší práci jsme použili metody rozhovoru, videozáznamu, archivních 

záznamů. Videozáznam byl pořízen jako hlavní cíl této práce. Metoda 

rozhovoru byla stejně jako metoda sběru archivních záznamů aplikována ve 

výsledkové části.  

        Ve sledovaném období hodnotíme vliv tréninku hbitosti na herním projevu 

testovaného hráče.  

      

Výsledky: Zjistili jsme, že po dlouhodbobé aplikaci tréninku hbitosti se testovaný hráč 

technicky zdokonalil a dosáhl výrazného posunu v herních výsledcích. 

Nemůžeme však s jistotou říci, jaký podíl na celkovém zlepšení má námi 

aplikovaný trénink. Vztah probanda k tréninku hbitosti byl velmi pozitvní. 

Videodokumentace splnila svůj účel a byla úspěšně navrhnuta tréninková 

forma pro rozvoj hbitosti. 

 

Klíčová slova: hbitost, koordinace, kondiční příprava 
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Abstract 

 

Title:   Tennis agility training 

 

Objectives: The aim of the thesis is to analyse the role agility in tennis training and to 

suggest particular training programs for development of agility. 

 

Methods: The following methods have been applied: interview, video record and 

archive record items. The work is based mainly on the video record.  The 

methods of interview and archive record have been applied in the final 

part of the work. The goal is to evaluate the influence of the agility 

training on the progress of a particular trainee during a particular period 

of time.  

 

Results: It has been concluded that after a long-term application of agility training 

helps to improve the player´s playing technique as he has made a rapid 

progress in his game score. Nevertheless, it can not be said to what extent 

the applied agility training contributes to the overall progress. The 

trainee´s attitude towards was very positive. The video record has served 

its purpose and therefore, a training technique for agility development 

has been outlined. 

 

Key words:  agility, coordination, endurance training 
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1 Úvod 

1.1 Význam kondiční přípravy v tenise 

Tenisový sport se především v posledních desetiletích skoro ve všech oblastech 

radikálně změnil. Pravidla zůstala v základu stejná, ale hra se stala komplexně fyzicky 

náročnější, rychlejší a agresivnější. Dá se říci, že se systematicky vyvinul v „atletickou“ 

disciplínu. Nároky na rychlost, sílu, vytrvalost i koordinaci se rapidně zvýšily a 

společně s nimi i tréninkové úsilí. Musíme si uvědomit, že pouhým hraním tenisových 

utkání nedostaneme hráče do vrcholné formy a často bývá fyzická připravenost 

rozhodujícím faktorem vedoucím k vítězství  nebo naopak k porážce. Tělesná příprava 

nejlepších hráčů začala být u nás ústředně organizována v polovině padesátých let 

(Maška, 1995). V současné době je výborná kondice naprostou samozřejmostí všech 

dobrých hráčů a specializovaný trénink taktéž. 

Pat Etchberry, známý tenisový-kondiční trenér tvrdí, že můžete mít ty nejlepší 

údery na světě, nejlepší cit v ruce, ale bez toho, abyste byli u míčku vždy včas, a tam 

kde chcete být, ničeho nedosáhnete (Williams, 2000). 

Vývoj tenisu v agresivnější, rychlejší a silovou hru je nejen na oko jasně viditelnou 

záležitostí, ale svědčí o ní i neustále zvyšující se hodnoty rychlosti podání a to jak 

prvního tak i druhého a obecně razance všech základních úderů. Před zhruba dvaceti 

lety byl rekordní servis mužů 210 km/h a u žen 170 km/h. Dnes už je to obdivuhodných 

249 km/h u mužů a 209 km/h u žen. U vítězných úderů, returnů a prohozů je rychlost až 

100-150 km/h! 

Nelze opomenout fakt, že fyzický stav je také odrazem stavu psychického a 

naopak. Zlepšení fyzické kondice napomáhá ke zlepšení zdravé sebedůvěry a psychické 

odolnosti sportovce vůči vnějším a vnitřním vlivům, které výraznou měrou ovlivňují 

jeho výkon (Severa, 1997). 

Plánování kondiční přípravy je poměrně složitá činnost, ve které se musí počítat 

s mnoha faktory, jako podíl v dlouhodobé tenisové přípravě, intenzita, objemy, náplň a 

synchronizace s aktuálním zdravotním a fyzickým stavem hráče. Specifický program už 
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zaměřujeme především na dokonalou přípravu k důležitým soutěžím utkáním a 

turnajům dle ročního tréninkového plánu. 

V této práci bych se chtěl zabývat aplikací pohybové schopnosti, nazývané 

„hbitost“, do kondiční přípravy tenisového hráče. Objasnit tento pojem a jeho význam a 

vytvořit tréninkovou baterii této schopnosti. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Kondiční trénink 

Kondiční trénink bývá prezentován jako výchozí součást sportovního tréninku.  

Za výsledek metabolických, fyziologických a morfologických adaptačních změn 

vyvolaných KT bývá považována především schopnost organismu sportovce oddálit 

vznik únavy a vykonávat tak více práce vyšší intenzitou nebo vykonávat práci dané 

intenzity po delší dobu. Dlouhodobě a systematicky uplatňovaný KT je považován za 

jeden z pilířů precizní a stabilní techniky, uplatňování taktiky a má rovněž pozitivní vliv 

na psychiku sportovců. Rozhodující je, aby zaměření a obsah KT vycházely z analýzy 

sportovního výkonu a současně respektovaly nároky tréninkového procesu a cíle a 

úkoly jednotlivých tréninkových období resp. cyklů. 

Odlišnost teoretických interpretací pojmu kondice se odráží i v nejednotnosti 

chápání kondičního tréninku – ve vymezení cíle, úkolů i obsahu kondičního tréninku a v 

jeho realizaci. Lenhert (2008) cituje ve svém článku o kondičním tréninku Šimounka a 

Zrubáka (2000), kteří tvrdí, že kondiční příprava zaměřena na získání potřebné kondice 

jako žádoucího pohybového potenciálu, tj. vysoké úrovně pro daný sport rozhodujících 

kondičních a koordinačních pohybových schopností, které se projevují v souladu s 

pohybovými dovednostmi a psychickými vlastnostmi sportovce, který mu umožní při 

uplatnění racionální techniky a taktiky a při optimálním využití osobnostních 

předpokladů dosáhnout vysoké úrovně sportovního mistrovství. Lenhert (2008) dále 

uvádí, že v souladu se současnými poznatky a trendy v kondičním tréninku, resp. ve 

sportovním tréninku, je KT definován jako součást tréninkového procesu zaměřeného 

zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce 

vzhledem k požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání. 

Hlavní úkoly KT  rozlišuje takto: 

1. Zvyšování úrovně nespecifického tělesného rozvoje (u mládeže „všestranného“ 

rozvoje) pro posílení zdraví, tělesné zdatnosti, obecné kondice a s přihlédnutím 

k požadavkům sportovního výkonu. 

2. Zvyšovat úroveň specifického tělesného rozvoje (specifických motorických 

schopností a jejich využití při podávání sportovního výkonu a při přípravě na 
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něj). 

3. Zvyšovat míru zatížitelnosti organizmu (umožňuje efektivně využívat potřebné 

velikosti tréninkového zatížení a vyrovnat se soutěžním zatížením). 

4. V integraci s dalšími součástmi tréninku přispívat ke zdokonalování a stabilizaci 

sportovní techniky a jejího využívání v soutěžích. 

5. Zamezit snížení efektivity provádění specifických pohybů a přerušení tréninkové 

činnosti v důsledku funkčních poruch a zatížení. 

 

Při realizaci obsahu kondičního tréninku se také uplatňují obecně uznávané 

principy, resp. zásady sportovního tréninku, eventuálně se rozlišují i zásady specifické 

pro kondiční trénink. Zde se Lenhert opírá o tvrzení a teorie těchto autorů: (Bompa, 

1999; Bompa & Carrera, 2005; Choutka & Dovalil, 1992; Grosser, Starischka, 

Zimmermann, & Zintl, 1993; Dick, 1997; Harre et al., 1971; Šimounek & Zrubák, 

2000). Současně je nezbytné respektovat přístupy a trendy ovlivňující plánování, obsah 

a realizaci kondičního tréninku. Z nich Lenhert (2008)  považuje za aktuální: 

- permanentní uplatňování kondičního tréninku přihlédnutím k specifikům 

tréninkových etap, fází a cyklů 

- uplatňování principů specifičnosti – zvažuje se druh cvičení, zapojení 

specifických svalových skupin, rychlost pohybu, poloha těla a jeho segmentů, 

změna pákových poměrů, požadavky metabolického zabezpečení atd., 

- prosazování funkčního tréninku 

- důraz je kladen na intenzitu zatížení, kvalitu provedení, důslednou 

individualizaci a diferenciaci tréninkového zatížení a zotavování vzhledem k 

úrovni kondice, adaptačnímu typu, věku, pohlaví, aktuálnímu stavu, apod., 

- komplexní chápání tréninku – trénink jednotlivých komponent kondice vytváří 

celek s cílem jejich společného využití ve sportovním výkonu 

- využívání návazností a respektování vzájemného ovlivňování tréninkových 

zatížení v tréninkové jednotce a v tréninkových cyklech (vztahuje se k 

uplatňování tréninkových podnětů v KT obecně i k jeho požadované integraci s 

ostatními tréninkovými složkami) 
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- respektování existujících vazeb a vztahů mezi jednotlivými systémy organizmu 

na úrovni strukturální, funkční a psychické 

- racionální využívání sportovních disciplín kompatibilních s trénovanou 

disciplínou (promyšlený výběr vhodných doplňkových aktivit vzhledem ke 

specifice sportovního výkonu, které mohou pozitivně ovlivňovat např. 

energetické systémy, zlepšovat činnost svalstva, zvyšovat objem zatížení, 

zdokonalovat koordinaci při realizaci sportovních dovedností apod.) 

- stavba tréninkového procesu a stanovení cílových adaptačních změn respektuje 

časový horizont a vychází ze znalosti adaptačních mechanizmů, včetně specifik 

adaptačního procesu u jednotlivých druhů tkání, orgánů, systémů a očekávaného 

tréninkového efektu 

- systematické využívání cvičení zaměřených na stabilizaci „jádra těla“, tj. na 

svalstvo, které kontroluje a stabilizuje pohyb pánve (a přilehlých oblastí) a 

svalstvo kolem páteře („core training“) 

- důraz na prevenci vzniku svalových disbalancí, opotřebování podpůrně-

pohybového systému a zranění 

- pravděpodobnost dosažení žádaných tréninkových efektů se zvyšuje manipulací 

se zatížením na základě výsledků pravidelné diagnostické činnosti (umožní 

stanovit toleranci sportovců na zatížení a poskytuje informace o aktuálních 

možnostech a stavech organismu) 

2.1.1 Všeobecná kondiční příprava 

Kondiční přípravu musíme dělit na dvě složky a to přípravu všeobecnou a 

speciální. Všeobecná příprava má za cíl komplexně ovlivnit tělesnou kondici, kterou lze 

definovat jako souhrn funkcí organismu, které nám umožňují obstát ve fyzicky 

náročných podmínkách a adekvátně reagovat v konkrétní situaci. Jedná se o komplex 

pohybových funkcí ve vztahu k základním pohybovým schopnostem, kterými jsou 

vytrvalost, rychlost, síla, koordinace a kloubní pohyblivost (Kryštofič, 2007). 

Dále počítá s doplňkovými sporty a to hlavně v nižších kategoriích. O tom, které 

sporty jsou vhodné a které méně, se zmiňuje Maška (Maška, 1995). Doplňkové sporty 

je však vhodné volit dle podobnosti a využití pro tenis. Uveďme pouze pár příkladů. 
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Mezi sporty vhodné patří např. košíková, kopaná, atletické běhy, sporty neutrální 

volejbal, plavání, lední hokej a sporty nevhodné např.squash, badminton, vodní pólo, 

úpolové sporty. 

2.1.2 Speciální kondiční příprava 

Speciální kondiční příprava se svým charakterem snaží pokrýt tenisové zatížení 

ve všech směrech a zlepšit pohybové schopnosti, které jsou pro tenis důležité.  

Všeobecná a speciální příprava se s postupně rostoucím věkem vyrovnává a v etapě 

vrcholového tréninku převládá příprava speciální. Podíl všeobecné je okolo 20% 

(Maška, 1995). Vše by tedy mělo vyústit v komplexní připravenost a co možná nejvíce 

zátěž přiblížit k opravdovému utkání.  

Rozsah kvalitní a optimální KP by se dal shrnout do několika bodů: 

- podporuje sportovní a tenisový růst hráče 

- přispívá k zlepšení celkového zdravotního stavu, snižuje počet a závažnost 

zranění 

- vyrovná svalové disbalance pro tenis velmi specifické 

- oddaluje únavu a napomáhá rychlé regeneraci sil po tréninku a utkání 

- podporuje psychickou odolnost hráče, zvyšuje hráčovu sebedůvěru 

- umožňuje podávat vrcholný fyzický výkon po několik dní v řadě (turnaje...) 

- přispívá ke zlepšení techniky a pomáhá získávat razanci úderů 

2.2 Struktura pohybových požadavků pro tenis 

2.2.1 Časové dimenze 

Ačkoliv může tenisové utkání trvat i několik hodin (průměrný třísetový zápas 

trvá 130 minut, pětisetový může trvat i 5 hodin) jsou skutečné efektivní hrací doby 

velmi krátké. Z pravidla se počítá s průměrným podílem hry cca 7-8% na trávě, při 

nejvýš cca 30% na antuce. Přitom existují samozřejmě individuální herní rozdíly, stejně 

tak malé rozdíly mezi ženským a mužským tenisem. Ale neexistují žádné citelné rozdíly 

mezi různými herními úrovněmi nebo mezi dospělými a mládeží (Schönborn, 2006). 
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Tabulka 1: Herní doba jednoho bodu (Schönoborn, 2006)  

 mužský tenis ženský tenis 

průměrná herní doba jednoho bodu na trávě 2,7 s 5,4 s 

na tvrdém povrchu 6,5 s 6,6 s 

na antuce 8,3 s 10,7 s 

délka přestávek 25,6 s 19,4 s 

vztah mezi zátěží a regenerací 1:4,4 1:2,6 

 

 

Tabulka 2 :Herní doba jednoho úderu (Schönoborn, 2006) 

podání/return cca 0,4 s 

od základní čáry k základní čáře cca 1 s 

čas na pohyb při úderu do zasažení míče 0,5 – 0,9 s 

 

 

2.2.2 Prostorové dimenze 

Rozměry tenisového hřiště jsou konstantní a silně omezují běžecké vzdálenosti. 

Nejdelší přímá běžecká vzdálenost je nanejvýše 14 metrů. Nejčastěji se uběhne 3 -7 m. 

Na průměrně 3 údery ve výměně je to asi 14-15 m. 

V jednom zápase uběhne hráč asi 1300 – 2500 m (v průměru asi 1800 – 2200 m) 

(Schönborn, 2006). 
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2.2.3 Energetické krytí 

Z uvedených statistických ukazatelů vyplývá charakteristika tenisového výkonu 

z hlediska energetické náročnosti. Tenis je hra, která se vyznačuje opakovanými 

krátkodobými intenzivními akcemi, které jsou přerušovány krátkými intervaly pro 

odpočinek mezi údery a delšími výměnami stran. Díky této časové zátěži je tenis během 

výměn převážně anaerobně alaktátovým sportem, při němž jsou hlavními dodavateli 

energie ATP-CP, což má velký vliv na tréninkové objemy a intenzity. Hráči využívají 

tento systém během cca 70 % času, kdy je míč ve hře. Z 20% je to dále zatížení 

anaerobně laktátové a z 10% aerobní (Crespo, Miley, 2001). Spotřeba energie 

tenisového hráče se pohybuje okolo 4,4 kJ/min, což odpovídá střednímu zatížení. 

Podle Stojana (1999) dosáhla srdeční frekvence v tréninkových zápasech u hráčů 

mužské kategorie asi 150 tepů za minutu (výjimečně 180), u žen o 5 až 10 tepů více. V 

soutěžním zápase je srdeční frekvence ovlivňována také psychickým stresem, a proto 

může stoupnout krátkodobě i o 30 tepů za minutu. 

2.3 Dlouhodobý rozvoj kondice 

Stejně tak jako technická příprava má i příprava kondiční svůj dlouhodobý 

ideální periodizovaný plán rozvoje.  Tenisový kondiční rozvoj si je v tomto ohledu 

velmi podobný s obecně uznávanými principy o zatěžování v sensitivních obdobích, tj. 

obdobích, kdy dochází k největšímu progresu pro danou specifickou pohybovou 

schopnost. 

Pro úspěšnou přípravu hráče musí být v průběhu jeho růstu a vývoje 

respektovány rozdílné biologické procesy. Neboť cílem každého tréninku - či případně 

odpovídající tréninkové fáze - je relativně vysoký nárok na orgány z čehož vyplývají 

koordinační, metabolické a strukturální adaptace v různých orgánech (CNS, svalstvo, 

kardiovaskulární systém, hormonální systém, imunitní systém, stupeň osifikace atd.). 

 

Hráči tenisu by měli rozvíjet kondici tak, aby dosáhli optimální výkonnosti, 

přestože některé součásti jsou vzhledem ke specifickým dovednostem, které tenis 

vyžaduje, důležitější než ostatní. 
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Graf 1: Důležitost kondičních schopností pro tenis (Crespo, Miley, 2001)  

2.3.1 Ideální doba pro rozvoj pohybových schopností 

2.3.1.1 Koordinační schopnosti 

Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností vycházejí z vývoje CNS. 

Její vysoká plasticita, schopnost střídání vzruchů a útlumu a činnost analyzátorů tak 

vytváří základní předpoklady pro efektivní rozvoj koordinace. V závislosti na 

vývojovém dozrávání je možné stanovit senzitivní období mezi 7 a 10-11 roky u děvčat 

a přibližně 12 let u chlapců. V této době je užívání přiměřených stimulů vysoce účinné. 

Vzpomeňme si, že právě věkovému období mezi 8-10 roky se říká „zlatý věk 

motoriky“. Po 12. roce u chlapců (u dívek po 11. roce) může z důvodů pubertálních 

změn nastat výraznější útlum v tempu vývoje, který může skončit i stagnací. Mnohé 

výzkumy nezávisle na sobě prokázaly, že v celém rozvoji „obratnosti“ dosaženého v 

období mezi 7. -17. rokem bylo asi 75% získáno do 12 let u chlapců a 10 let u dívek. 

2.3.1.2 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co 

možná nejdříve. Tento požadavek vychází ze zákonitostí vývoje CNS, která má pro 

 17  
 



rychlost význam především z hlediska požadavků na střídání vzruchů a útlumů (a to 

nejen ve vlastní nervové soustavě, ale především v komplexu nervy – svalová vlákna). 

Celkově je tedy možno říci, že období rozvoje rychlostních schopností jako 

celku zasazeno mezi 7.-14. rok, pak ke zlepšování rychlostních schopností dochází i 

nadále, ale již na základě podprůměrného rozvoje jiných faktorů, především silových 

schopností. 

2.3.1.3 Silové schopnosti 

Silové schopnosti mají svá senzitivní období poněkud později. Je to dáno 

především vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů, které výrazněji 

ovlivňují možnosti rozvoje síly. Úroveň maximální síly je značně závislá nejen na 

absolvovaném tréninkovém zatížení, ale i na úrovni produkce hormonů. Proto je tempo 

rozvoje síly značně individuální, nejvyšších přírůstků se však dosahuje u dívek mezi 

10.-13. rokem, u chlapců mezi 13.-15. rokem. U nesportujících žen končí svalový 

rozvoj přibližně po 17.-18. roku, u nesportujících mužů kolem 18.-20. roku. 

2.3.1.4 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti jsou do jisté míry univerzální, což znamená, že se 

mohou rozvíjet v podstatě v kterémkoliv věku. Jedním z vytrvalostních ukazatelů je 

schopnost přenosu kyslíku krví do tkání – tzv. maximální spotřeba kyslíku. Ta se 

posuzuje buď v absolutních hodnotách (litrech spotřebovaného kyslíku za minutu), nebo 

v hodnotách relevantních (v mililitrech spotřebovaného kyslíku za minutu na jeden 

kilogram hmotnosti). Zatímco u maximální hodnoty spotřeby kyslíku stoupají přibližně 

do 18 let (což je dáno růstem postavy), relativní hodnoty rostou přibližně do 15 let. Poté 

nastává stagnace a často i útlum, které však mohou mít souvislost se snižováním 

množství pohybové aktivity (Perič, 2008). 

 

2.4 Vztah pohybu k funkci CNS 

Podle Véleho (2008) je aktivní pohyb základním projevem života, probíhá podle 

fyzikálních zákonů a je účelově řízen nervovou soustavou reagující na podněty z 
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vnitřního i vnějšího prostředí. Pohybová aktivita souvisí přímo s činností CNS a tím i 

psychikou a stavem mysli. 

Motorická jednotka (dále MJ) je základním funkčním i strukturálním prvkem 

motoriky. Skládá se z motoneuronu v předním míšním rohu spojeného neuritem se 

skupinou kontraktilních vláken ve svalu. V míše je spojen motoneuron svými dendrity s 

míšní neuronální sítí a dostává se tak do styku s drahami, kterými přicházejí do sítě 

signály jak z centra, tak i z periferie a ovlivňují jeho dráždivost. Při překročení prahu 

dráždivosti motoneuronu vzniká signál šířící se neuritem ke skupině svalových vláken, 

reagujících na něj synchronním záškubem, který se po krátké době sám uvolní. MJ 

pracuje rytmicky kvantovým způsobem podle zákona „všechno nebo nic“ a uvolněné 

kvantum mechanické energie je za normálních podmínek vždy stejné. Pracovní cyklus 

MJ prochází tedy dvěma fázemi. 

1. v aktivním stavu dochází ke zkrácení svalových vláken ( aktivace - „vše“) 

2. v klidovém stavu má sval svoji klidovou délku ( relaxace - „nic“) 

2.4.1 Souvislost mezi nervovým a svalovým vláknem 

Pro nervové vlákno je charakteristické šíření vzruchu po jeho povrchu. Svalové 

vlákno má podobnou vlastnost spojenou navíc ještě se schopností kontrakce. MJ 

rozlišujeme na tonické (pomalejší) a fázické (rychlejší) podle charakteru probíhajícího 

záškubu a funkce příslušné MJ. V každém svalu jsou totiž zastoupeny různé MJ v 

různém poměru podle toho, ke kterému funkčnímu systému sval patří. MJ se vzájemně 

liší nejen kvalitou, ale i počtem svalových vláken v MJ. Tyto počty mohou být značně 

odlišné, od několika desítek svalových vláken MJ okohybných svalů až po několik 

stovek vláken MJ posturálních svalů. 

Z morfologických studií vyplývá, že mohutné svaly v posturálním systému s 

relativně jednoduchou funkcí, stačí řídit malý počet motoneuronů. Naproti tomu svaly 

malé, jako okohybné svaly, kde je funkční náročnost na řízení velmi vysoká, ovládá 

velký počet motoneuronů. Pro praxi to znamená, že při redukci určité ztracené funkce 

musíme vycházet vždy z funkce toho systému, ve kterém svaly pracují a podle toho 

nacvičovat příslušné pohyby. Pro svaly zajišťující lokomoci je důležitá síla. Pro svaly 

jemné motoriky nebo sdělovacího systému je rozhodující přesnost a koordinace pohybu 

(Véle, 2008). 
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2.4.2 Aktivita svalu 

Při činnosti svalu se aktivují jednotlivé motorické jednotky asynchronně 

postupným náborem MJ v lineární závislosti na vyvíjené úsilí. Jednotlivé MJ mají 

vlastní rytmus výbojů a proto je jejich vzájemná činnost asynchronní. Zvyšování úsilí 

probíhá „prostorovou sumací“ aktivních neuronů, tzv. rekruitací, tj. stoupajícím 

náborem počtu aktivovaných neuronů ve svalu. Tímto způsobem nelze při asynchronní 

aktivitě MJ dosáhnout maximálního možného momentu síly, kterého by se dosáhlo při 

synchronní aktivaci všech neuronů. Asynchronní aktivita nemůže sice vyvinout 

maximální sílu, zato však realizuje plynulý nárůst vyvíjené síly. Je-li třeba vyvinout 

nadměrné úsilí v některé mezní situaci, použije se „časové sumace“, tj. MJ vybíjejí 

vyšším kmitočtem než obvykle. Dosáhne se tím sice krátkodobého zvýšení síly, ale za 

cenu stoupající únavy. Proto lze časové sumace používat jenom přechodně. Pokud je 

třeba v nouzových situacích vyvinout krátkodobě velmi silný silový moment, začnou se 

jednotlivé výboje synchronizovat, stoupne velikost okamžitého silového momentu 

(např. při vzpírání), ale současně klesne plynulost kontrakce, objeví se skadovaný 

pohyb. Při středním pohybovém úsilí dochází ke střídání MJ ve funkci, takže pauzující 

MJ mají dostatek času k regeneraci, a proto se nedostavuje únava (Véle, 2008). 

2.4.3 Závislost koordinace na CNS 

Koordinace se většinou spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a 

organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb. Dle Periče, (2008) mezi 

hlavní patří: 

- činnost analyzátorů (zrakový, sluchový, ale i analyzátory ve svalech, kloubech a 

šlachách – tzv. proprioreceptory) 

- činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhového, dýchacího apod.), které 

zabezpečují přísun energetických zdrojů do svalů a buněk zapojených v daném 

cviku. 

- nervosvalová koordinace – v podstatě „programové vybavení“, kdy mozek 

prostřednictvím nervů dává informaci kdy, jak rychle, s jakou silou a na jak 

dlouho se mají jednotlivé svaly kontrahovat (stáhnout). Spočívá především ve 
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schopnosti střídat co nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového 

vlákna. Tento předpoklad je zejména v tréninku dětí třeba dobře rozvíjet. 

- psychologické procesy – vůle, pozornost a motivace, které jsou pro daný cvik 

velmi důležité 

Ke stejnému úkonu může být použito různé kombinace svalů v závislosti na 

individualitě motorického projevu i na svalech, které jsou k dispozici a na dané 

osobnosti, ale také dle aktuálního stavu prostředí. CNS řídí pohyb tak, aby co nejlépe 

vyhovoval zamýšlenému pohybovému záměru. Sval a příslušný nerv nelze od sebe 

oddělovat, a proto je nemožné mluvit o poruchách čistě nervových nebo svalových. 

Kvalita svalového stahu je dána vlastnostmi motoneuronů, které sval řídí i svalových 

vláken, které kontrakci realizují. Jednotlivé části svalu jsou schopny samostatné funkce, 

kterou se lze naučit. Sval chápeme především jako výstupní orgán nervového systému a 

poruchy jeho funkce jsou velmi často důsledkem poruch řídícího svalového aparátu 

(Véle, 2008). 

2.4.3.1 Základní druhy pohybů 

Složitější pohyb vyžaduje určitá specializovaná řídící centra. Jedná se o subkortikální 

řídící centra, která se obracejí adresně na databanku pohybových matric podle toho, 

jaký druh pohybu má být proveden. Pohyb dělíme podle jejich průběhu na dva základní 

druhy: 

1. rychlé diskontinuální pohyby – tzv. pohyby spouštěné, které po spuštění nelze 

dobře korigovat pro jejich přílišnou rychlost 

2. pomalé kontinuální pohyby – pohyby řízené, které jsou ve svém průběhu 

zpětnovazebně dobře korigovatelné 

2.5 Silové schopnosti 

V oblasti sportu definujeme sílu jako schopnost překonávat vnější odpor   

svalovou kontrakcí (stáhnutím svalového vlákna). Svalovou kontrakci rozlišujeme z 

hlediska průběhu pohybu na dynamickou, při které dochází k pohybu těla nebo jeho 

částí (např. kliky, dřepy, shyby apod.), a na kontrakci statickou, kde k pohybu těla 

nedochází (vis na hrazdě, vzpor na bradlech apod.) (Perič, 2008). 
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Dovalil (2008) píše, že síla jako pohybová schopnost je schopnost člověka 

vázaná na fyziologické vlastnosti svalu, jako je dráždivost a stažlivost, a psychické 

aspekty pohybové činnosti. Silový projev závisí na celkovém množství vláken svalu 

(jejich příčném průřezu), na počtu aktivovaných vláken (tzv. nitrosvalové koordinaci) i 

na souhře svalových skupin (tzv. mezisvalové koordinaci) zajišťujících pohyb. 

Ve sportu je třeba kromě klasických představ o síle jako mohutnosti svalového 

stahu (s ohledem na velikost odporu), brát v úvahu často také rychlost svalového stahu 

při působení na odpor a také trvání pohybu či počet opakování v čase. Podle toho se 

rozlišuje několik silových schopností. 

- Síla absolutní (maximální) jako schopnost spojená s nejvyšším možným 

odporem, může být realizována při svalové činnosti dynamické 

(koncentrické nebo excentrické) nebo statické. 

- Síla rychlá a výbušná (explozivní), jako schopnost spojená s 

překonáváním nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, 

může být realizována při dynamické (koncentrické) svalové činnosti. 

- Síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

opakováním pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor 

udržovat, může být realizován při dynamické nebo statické svalové 

činnosti. 

 

2.5.1 Silové schopnosti v tenise 

 
Dle Höhma (1982) vytváří dostatečná úroveň obecné síly podmínky nezbytné pro 

harmonický tělesný rozvoj a je základem pro sílu speciální. Speciální síla se rozvíjí ve 

vztahu k úderovým pohybům, k rychlému pohybu hráče na dvorci i ke skokům různými 

směry při zákrocích u sítě. Při jednotlivých úderech síla umožňuje: 

a. Vyvinout velkou rychlost pro dosažení značné prudkosti úderu (postupné 

zrychlování na poměrně dlouhé dráze) 

- paží za značné účasti trupu a nohou 

- téměř pouze paží 
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b. rychle pohybovat raketou ve velmi krátkých časových úsecích 

- celou paží 

- převážně předloktím a pohybem v zápěstí 

c. vytvářet pevný biomechanický systém „raketa – ruka“ pro pevné držení při 

prudkých nárazech míčů do rakety převážně zpevňováním zápěstí 

d. krátké sprinty a skoky ze základních postavení, charakteristické mírným 

pokrčením nohou v kolenou 

Pohyby tenisty zaměstnávají téměř všechny svalové skupiny. Přitom se vyvíjí 

především dynamické úsilí zajišťující potřebnou rychlost pohybů a vytrvalost. Avšak 

při úderech mají značný význam i statická úsilí, vyvíjená zejména zapěstím a prsty 

hrající paže. Při úderech se tedy projevuje optimální poměr dynamického a statického 

režimu svalové práce. Prsty hrající paže pracují při úderu převážně ve statickém režimu, 

zajišťují pevné držení rakety. Avšak svaly ovládající ruku (pohyby v zápěstí) mají při 

různých úderech různý režim práce – při některých je zápěstí zpevněno, při jiných se 

ruka v zápěstí pohybuje. Úderové pohyby při podání a smeči jsou švihové, ve většině 

svalů paže a pletence ramenního převládá dynamické úsilí. Při „volejích“ hraných 

pouze nastavením rakety, a někdy při příjmu prudkého podání, převládá statický režim 

výše zmíněných svalových skupin. 

Silovou přípravu pro tenis je nutno zaměřit na: 

 

1. Statická síla – nutná k držení určité polohy při výše zmiňovaných úderech 

2. Dynamické síly – svalové úsilí při pohybech rychlých, dělící se podle 

kombinace s další pohybovou schopností na 

- výbušnou sílu – uplatnění maxima síly v co nejkratším čase (např. servis, 

starty na míč apod.) 

- rychlou sílu – projevuje se ve většině tenisových úderů a při pohybu po 

dvorci 

- vytrvalostní sílu – umožňuje uplatnění síly i při dlouhotrvajícím zápase 
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Schönborn (2006) se zmiňuje o dalších zvláštních silových schopnostech, specifických 

přímo pro tenis. Jsou to např. reaktivní síla, sprinterská síla, odrazová síla, vrhačská síla, 

úderová síla, úderová silová vytrvalost apod. 

 

 

Tabulka 3: Přehled metod posilování Dovalil 2009 

Metoda Velikost odporu Rychlost pohybu Počet opakování 

Těžkoatletická maximální malá 1 až 3 

Opakovaných úsilí 60 až 80% max. indiferentní 8 až 15 

Rychlostní 30 až 60% max. co možná nejvyšší 6 až 12 

Kontrastní 30 až 80% max. co možná nejvyšší 6 až 12 

Izometrická maximální - 3 

Intermediární nemaximální indiferentní 1 až 3 

Brzdivá nadmaximální - 1 až 3 

Izokinetická proměnlivá co možná nejvyšší 6 až 8 

Plyometrická nemaximální co možná nejvyšší 5 až 10 

Vytrvalostní Do 30 až 60% max. nemaximální co možná nejvyšší 

Elektrostimulace - - - 

2.6 Vytrvalostní schopnosti 

2.6.1 Všeobecná vytrvalost 

Celkem obecně se pod pojmem vytrvalost rozumí schopnost organismu provádět 

pohybovou činnost po delší časový úsek bez zjevného snížení intenzity.  Ve sportu jsou 

rozlišovány různé druhy vytrvalosti a můžeme se setkat s lehkými odlišnostmi v 

názorech na jejich dělení. Dle Kuhna, Nüssera, Vafi (2005) se vytrvalostní schopnosti 

dělí na lokální a globální, přičemž se oba druhy vytrvalosti dělí dál stejně. To jest na 

aerobní a anaerobní vytrvalost a ty pak dále na vytrvalost statickou a dynamickou. 

 Graf 2: Přehled jednotlivých druhů vytrvalosti (Kuhn, Nüsser, Vafa, 2005). 
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Za lokální  se považuje vytrvalost,  při které se zapojilo méně než 14-17% svalů 

z celkové hmotnosti svalstva. Globální vytrvalost počítá se zapojením více než 17ti % 

svalů (Kuhn, Nüsser, Vafa, 2005). 

Podle Dovalila (2009) je určujícím hlediskem strukturální koncepce 

vytrvalostních schopností, tj. s ohledem na rozdíly, především v energetickém zajištění 

pohybové činnosti. Musíme rozlišovat vytrvalost dlouhodobou a střednědobou, 

vytrvalost krátkodobou a rychlostní. První dvě jmenované vytrvalostní schopností 

spadají pod typy vytrvalostí s aerobním základem, kde z hlediska funkčního mají 

určující význam dvě charakteristiky O2 systému, který se dominantním systémem 

uplatňuje: vysoký aerobní výkon a aerobní kapacita. 

Krátkodobá a rychlostní vytrvalost patří mezi vytrvalosti s anaerobním 

základem. Tyto procesy se vnitřně podle zdrojů energie, jejich štěpení a resyntézy ještě 

dále odlišují. Aktivací ATP-CP systému se tak vymezuje rychlostní vytrvalost, převážná 

aktivace LA systému vymezuje krátkodobou vytrvalost. 

2.6.2 Možnosti rozvoje dlouhodobé vytrvalosti 

V praxi obvykle rozeznáváme několik přístupů. Mezi hlavní patří souvislá, 

fartleková a intervalová metoda. 

1. Souvislá metoda je charakteristická delší dobou zatížení. U dětí v délce okolo 

10-15 minut a s přibývajícím věkem by mělo dosahovat délky 30 minut a více. 

SF se obvykle pohybuje mezi 130-150 tepy za minutu. Příkladem jsou běhy na 

lyžích, cyklistika, různé výběhy atd. 

2. Fartleková metoda (hra s rychlostí). Obohacuje metodu souvislou  o střídaní  

vyšší a nižší intenzity. Délka zatížení je obdobná jako u metody souvislé. 
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Hlavním rozdílem oproti metodě souvislé je střídání intenzity. Například 

přizpůsobování profilu – po rovině volně, do kopce pomaleji, z kopce rychleji. 

3. Intervalové metody charakterizuje pravidelné střídání zatížení a odpočinku. Fáze 

zatížení je vždy prováděna s vysokou intenzitou a odpočinek je jen tak krátký, 

aby nedošlo k úplnému zotavení. 

2.6.3 Význam vytrvalostního tréninku v tenisu 

Vytrvalost není pro tenis konečně výkon-určujícím, nýbrž jen doplňujícím faktorem, 

který se ukáže při kvalitě tréninku a v turnaji ve schopnosti se za krátkou dobu zotavit a 

regenerovat  (Schönborn, 2008).  Vytrvalost v tenise je závislá od kvality úderů, od 

dokonalého řešení technických a taktických úloh v zápase a od schopnosti tvrdě 

pracovat v tréninku (Stojan, Brabenec, 1999). 

Schönborn (2008) však záhy uvádí, že bez ní by nebyl úspěšný ani klubový, ani 

špičkový tenis. Z následujících důvodů hraje vytrvalost velmi důležitou roli: 

- Aerobní vytrvalost je základem každé déle trvající sportovní činnosti 

- Aerobní vytrvalost je předpokladem k tomu, aby se dal vydržet dlouho trvající 

trénink (4-6 hodin) bez podstatného úbytku výkonnosti a tím i jeho kvality. 

- Aerobní vytrvalost je základním vytrvalostním předpokladem pro efektivitu 

tréninku ve všech oblastech. 

- Aerobní vytrvalost je předpokladem k tomu, aby bylo možno sehrát dlouhý 3 až 

5setový zápas s plným nasazením a bez znatelného úbytku výkonu. 

- Rozvoj vytrvalosti je nutný k dobrým schopnostem rychlé regenerace a to během 

výměn, zápasů, turnajů apod. 

- Díky aerobní a anaerobní vytrvalosti jsou nevyhnutelné poklesy intenzity během 

dlouho trvajících zatížení co možná nejmenší. 

- Anaerobní vytrvalost zaručuje plnou schopnost nasazení během delších, velmi 

rychlých výměn míčů a nebo několika rychlý výměn míčů za sebou. 

Krátké vysoce intenzivní zátěže během rychlých výměn míčů, delší výměny 

míčů se střídajícími se intenzitami, dlouho vybojovávané stavy hry, dlouhé sety, dlouhé 

zápasy a rozmanitě utvářené tréninkové jednotky, tréninkové dny a týdny vyžadují 
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prakticky také všechny možné druhy vytrvalostní schopnosti. Kdo v těchto oblastech 

vykazuje slabiny, nemůže očekávat žádný takový vzestup výkonnosti. 

U elitních hráčů musí být vytrvalostní trénink plánován především v přípravném 

období individuálně a účinně, ale také v zápasovém období by mělo být ve volných 

herních dnech pravidelné udržování vytrvalostní zátěže samozřejmé. 

 

S postupným zvyšováním výkonnosti hráčů vzrůstá také požadavek na specifiku 

vytrvalostního zatěžování. Adaptace je již žádoucí především ve svalech, které jsou při 

tenisové hře nejvíce aktivovány a totéž platí i pro adaptaci nervové soustavy (vzorce 

pohybů při hře). Proto při tréninku zařazujeme speciální herní cvičení, zvláště v 

předzávodním a závodním cyklu ročního tréninkového cyklu. V přípravném období je 

větší prostor uplatnit obecná vytrvalostní cvičení, popřípadě doplňkové sporty 

vytrvalostního charakteru. 

2.7 Rychlostní schopnosti 

O pojmech rychlost a rychlostní schopnosti (dále již pouze RS) pojednává 

většina autorů podobně. Nejlépe je vystihuje Dovalil (2005) jako: „komplex  

pohybových schopností, provádět krátkodobou pohybovou činnost – maximálně do 15 

až 20 s – v daných podmínkách co nejrychleji“. 

Rychlost (sportovního) pohybu je schopnost reagovat pokud možno co 

nejrychleji na podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co 

nejrychleji. 

Při členění RS nacházíme již několik rozdílů a odlišných pojmů. Budeme-li 

vycházet i nadále z Dovalila (2005) a Měkoty, Novosada (2005), pak členění RS je 

následující: 

- rychlost reakční 

- rychlost acyklickou 

- rychlost cyklická 

- rychlost komplexní 
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2.7.1.1 Rychlost reakční 

Reakční rychlostí se ve sportu rozumí schopnost reagovat pohybem na určitý 

podmět; vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením 

pohybu, podle této doby se schopnost hodnotí. Muže jít o jednodušší nebo složitější 

reakce ve stabilních či proměnlivých podmínkách – starty, reakce na herní situace apod. 

Délka reakční doby tak do jisté míry ovlivňuje výslednou rychlost provedení pohybu 

(fakticky celkové trvání pohybů). To je důvod proč se reakční schopnosti tradičně ve 

sportu přiřazuje ke schopnostem rychlostním, i když v některých přístupech se považuje 

za součást komplexu koordinačních schopností. Vzhledem k tomu, že reakce 

představuje komplexní projev, v němž se spojuje rychlost nervových vzruchů s 

intenzivní psychickou činností (hlavně vnímání a v případě složité reakce i výběr 

řešení) při zahájení pohybové realizace úkolu prostřednictvím svalové činnosti, bývá 

klasifikována také jako schopnost psychická (Dovalil, 2009). 

Pro tenis má reakční rychlost zásadní a nepostradatelný význam. Hráč musí ve 

zlomku sekundy vybrat ten nejúčinnější return z několika možností, ten nejlepší 

protiúder na soupeřův míč. 

2.7.1.2 Rychlost acyklická 

Většinou se jedná o jeden pohyb nejvyšší možnou rychlostí, u kterého jsme schopni 

rozlišit začátek a konec. 

Pro tenis je využita zejména při servisu, smeči, vítězném razantním úderu. 

2.7.1.3 Rychlost cyklická 

Je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů (běh, bruslení, jízda 

na kole apod.). Dále se může dělit na rychlost akcelerace (co nejprudší zrychlení), 

rychlost frekvence (pohyb s co nejvyšší frekvencí) a rychlost se změnou směru (různé 

směry, zrychlení, zpomalení apod.) Pokud uvažujeme o co nejprudším zrychlení, tak v 

tenise se tato rychlost dá aplikovat na základní údery, zejména forhend a bekhend. 
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2.7.1.4 Rychlost komplexní 

Je dána kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně reakce, nejčastěji se 

vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemisťování v prostoru. 

Obsahuje komplexní rychlostní potřeby pro tenis. 

Měkota, Novosad (2005) dále zmiňují : 

- základní rychlost (je podmíněna výhradně rychlostními psychofyzickými 

předpoklady a nemá přímou vazbu na ostatní výkonnostní předpoklady (na jiné 

schopnosti). 

- lokomotorická rychlost (je označována rychlost pohybové činnosti, při které jsou 

kladeny ve fázi maximální rychlosti požadavky na alternativní inervaci 

antagonistických svalových skupin. Požadované úrovně se dosahuje na základě 

dokonale probíhající intramuskulární koordinace, při optimálním střídání napětí 

a uvolnění motorických jednotek. Vnějším projevem tohoto druhu rychlosti je 

dosažení odpovídající úrovně pohybového rytmu nebo tempa). 

2.7.2 Rychlostní schopnosti v tenise 

V tenise se rychlost projevuje ve startech, krátkých sprintech v různých směrech, 

v náhlých brzděních a změnách směru a v rychlosti pohybů při úderech. Velmi důležitá 

je reakční rychlost, která společně s anticipací tvoří správnou reakci na činnost soupeře. 

Alan Pearson (2006) tvrdí, že tenis lze popsat jako různorodou, explozivní, stop-start 

aktivitu, kde hráči musí udržovat dynamickou rovnováhu a co nejefektivněji zasahovat 

tenisový míček.  
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Roetret, Ellenbecker (in: Pearson, 2006) uvádějí, že v průměru na jeden bod, je hráč 

nucen čtyřikrát změnit směr pohybu Bližší analýza pohybu prokázala, že největší 

procentuální podíl pohybu na hřišti je z 81% do 2,5 metru - viz graf 3. Tento graf však 

vychází z analýzy pohybu na antukovém dvorci, proto počítá i se skluzem (sliding), 

který na ostatních druzích povrchu není tak běžný. 

V tenise rozeznáváme dva typy pohybu, a to základní, obecné, jako je tomu i v ostatních 

hrách (krátké sprinty, svaly stranou apod.), a tenisové, specifické, pohyby - viz tabulka. 

Pro základní pohyby v tenise je rozhodující: pokud hráč není schopen je zvládnout bez 

rakety, je mnohem složitější pohyby zvládat na dvorci a s raketou v ruce (Pearson, 

2006). 

 

Tabulka 4: Tenisové specifické pohyby (Pearson 2006) 

FORWARD STEP Rychlý krok vpřed. 

SPLIT STEP 
Poskok na obě chodidla, těsně před zahráním riternu nebo jiného 
úderu. Po split stepu následuje změna směru pohybu těžiště. 

STAB/JAB STEP První krok vedený směrem k míči, často šikmo vpřed. 

SIDE-STEP 
Krátký krok do strany, velmi dynamický, boky stále ve směru k 
síti, chodidla se ještě nekříží. 

SHUFFLE  STEP Posun chodidel do strany, krátký, dynamický, boky stále ve 
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směru k síti, chodidla se nekříží. 

PIVOT STEP 
Otočení boků ve směru k míči, první krok je vzdálenější nohou 
od míče. 

CROSS-OVER 
STEP 

Pohyb do strany kdy se nohy kříží. 

LUNGE STEP 
Prodloužený druhý krok (po prvním kroku či posunu chodidla), 
umožňující zrychlení následujícího pohybu 

DROP STEP Pohyb nohy v otevřeného postaven směrem vzad. 

 
 

2.8 Koordinační schopnosti 

Koordinačním schopnostem (dále už jen KS) se věnuje řada autorů a v zásadě se 

v nich shodují jak ve významu, tak i co se týče jejich dělení. Dovalil (2005) shrnuje KS 

jako komplex pohybových schopností: dispozice lehce a účelně koordinovat vlastní 

pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost 

a rychle osvojovat nové pohyby. 

Současně jsou kladeny nároky na složitost pohybu a jeho rychlost, přesnost splnění 

úkolu při činnosti, která není příliš energeticky náročná. 

Měkota, Novosad (2005) dále dodávají: 

- Vnitřně se koordinační schopnosti vyznačují operacemi příjmu, zpracováváním a 

uchováváním informací. Jedná se o percepční, kognitivní a mnemické operace. 

Jde o to, jak rychle, přesně, pružně, diferencovaně a ekonomicky tyto procesy 

probíhají. To určuje jejich kvalitu: 

- Podstata KS spočívá v zobecnění průběhu výše zmíněných procesů řízení. 

Opakovaným překonáváním koordinačně podobných nároků se tyto procesy 

upevňují, stávají se habituálními. 

- KS jsou integrované útvary. Obsahují též energetické, kognitivní, motivační i 

emocionální součásti. 

- KS jsou komplexně působící výkonové předpoklady. (Jedna KS nikdy není 

jediným předpokladem pro určitý výkon.) 
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- KS schopnosti spočívají ve vrozených neurofyziologických mechanismech. 

Individuálně se vyvíjejí v předmětně-praktické - zejména sportovní - činnosti. 

- KS jsou v úzkém vztahu k motorickým dovednostem. Od nich se zásadně 

odlišují mírou obecnosti. Jsou předpokladem pro širší skupinu pohybových 

činností, jež se vyznačují podobnými koordinačními nároky. KS tedy překračují 

rámec dovedností. 

- KS mohou působit pouze v jednotě se schopnostmi kondičními. 

Další pohled na strukturu KS uvádí Mechling (in: Zlesák, Zháněl, 1999), který 

se zmiňuje o koordinaci (ve smyslu pohybové KS) jako „spolupůsobení CNS a 

kosterního svalstva v průběhu pohybového průběhu“, přičemž rozlišuje mezi koordinací 

intermuskulární (spolupůsobení různých svalů mezi sebou). KS potom definuje jako 

„komplexní předpoklady k výkonu, které umožňují učení a realizaci pohybových 

dovedností a ovlivňuje jejich projev“. 

 

Motorická
učenlivost

Motorická
schopnost řízení

Motorická schopnost
přizpůsobení a přestavby

Rychlostně-koordinační
schopnost

Vytrvalostně-koordinační
schopnost

Reakční 
schopnost

Rovnováhová 
schopnost

Rytmická 
schopnost

Prostorová orientační
schopnost

Kinestetická diferenciační
schopnost

 

 

 Graf 4: Hirarchické uspořádání základních KS (Schnabel 1994) in Zháňel, Zlesák, (1999) 
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Graf 5: Hierarchická struktura KS (Měkota, 2000) in Dovalil (2009) 

 

2.8.1 Speciální koordinace 

Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozličné pohyby ve vybraném 

sportu rychle, ale také bez chyb, lehce a precizně. Speciální koordinace je úzce spojena 

s dovedností a schopnostmi, které sportovec používá při tréninku, závodech či v 

zápasech ve svém sportu. Proto například gymnasta může být koordinačně zdatný ve 

svém sportu, ale zároveň nešikovný v basketbale.  Speciální koordinace se získává 

pravidelným procvičováním pohybových dovedností a technických prvků v průběhu 

celé sportovní kariéry (Perič, 2008). 

2.8.2 Základní koordinační schopnosti 

Dosud neexistuje obecně akceptovaná taxonomie KS. Např. Rieder, kterého cituje 

Zlesák, Zháněl (1999) uvádí, že v odborné literatuře se vyskytuje až 53 různých druhů 
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KS, a dále citovaný Hirtz, hovoří dokonce o 80 různých pojmech (Zháněl, Zlesák, 

1999). 

My se však budeme držet pouze základních a pro tenis specifických KS. Většina autorů 

se v dělení shoduje (Měkota, Novosad, Zlesák, Zháněl, Dobrý, Schönborn). 

Dovalil (2005) uvádí: 

- diferenciační schopnost 

- orientační schopnost 

- schopnost rovnováhy 

- schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

- schopnost rytmu 

- schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

- schopnost přizpůsobování 

- učenlivost (docilita) 

- regulace svalového napětí a relaxace 

- specifické koordinační schopnosti vázané bezprostředně na požadavky daných 

výkonů (typu herní koordinační schopnosti, gymnastické koordinační schopnosti 

apod.) 

 

2.8.2.1 Diferenciační schopnost 

Je chápána jako relativně stálá a generalizovaná kvalita procesu realizace 

přesných a ekonomicky prováděných pohybových činností na základě jemně 

diferenciovaného a přesného příjmu a zpracování převážně kinestetických informací 

Hirtz (in: Zlesák, Zháněl, 1999). Základem diferenciační schopnosti jsou smyslové 

počitky z tzv. proprioreceptorů, které jsou umístěny ve svalech, šlachách a svalových 

snopcích. 

V tenise se tato schopnost projevuje v mnoha podobách, např. v přesném sladění 

úderových impulsů k regulaci délky nápřahu, v nastavení úhlu plochy rakety při 

řezaných úderech, při topspinu atd. Je proto považována v tomto druhu sportu za jednu 
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z nejvýznamnějších schopností. Má vliv na ideální střet míče se středem rakety, sklonu 

rakety, rychlost rakety apod. (Zlesák, Zháněl, 1999). 

2.8.2.2 Orientační schopnost 

Tyto schopnosti se vztahují především k funkcím analyzátorů (zrakového, 

sluchového, kinestetického, taktilního, vestibulárního). Jde zejména o sledování 

vlastního pohybu, ale i pohybu ostatních sportovců (partnerů, soupeřů) a náčiní v 

prostoru a čase ve vymezených prostorách hřišť, cvičební plochy, ringu apod. (Perič, 

2008) 

Vnímání prostoru a mnoha signálů rozličného významu spolu s neustálým 

rychlým vyhodnocováním situace má velký význam, proto je nutné vnímat (Zlesák, 

Zháněl (1999): 

- vlastní postavení a pohyb 

- pohyb protihráče, protihráčů nebo spoluhráče ve čtyřhře 

- vlastnosti letu míče 

- zpozorovat a rozpoznat signál (míč, rotace míče atd.) 

- rozlišovat rozličné signály (např. pozice protihráčů při čtyřhře) 

- signály opakovaně rozeznávat 

2.8.2.3 Schopnost rovnováhy 

Má svůj význam především při udržování těla v určitých polohách. Základem 

této schopnosti je vysoká úroveň činnosti vestibulárního analyzátoru ve spojení s 

orientačními schopnostmi. Rozlišujeme rovnováhu statickou (na místě) a dynamickou 

(za pohybu), související s udržením těla v klidové poloze, respektive s návratem do 

stabilní polohy v průběhu pohybu (Perič, 2008). 

Význam rovnováhové schopnosti vyplývá z nutnosti provádět často údery s 

vysokou přesností z rychlého pohybu k míči či od míče. Úder by měl být prováděn ze 

stabilního rovnovážného postavení. Je možno ji rozvíjet samostatně nebo dosáhnout 

požadované úrovně spolu s nácvikem jiných schopností (Zlesák, Zháněl, 1999). 
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2.8.2.4 Schopnost reakce 

Tato schopnost se vztahuje k včasnému zahájení určité schopnosti. Povaha 

reakce může být velmi různorodá. V některých případech (start při sprintech) jde o co 

nejrychlejší reakci, nacvičenou činnost na daný signál, jindy pak o účelovou reakci, tj. o 

výběr optimální varianty řešení v takovém okamžiku, který je v dané situaci 

nejvýhodnější. Často je schopnost reakce spojována se schopností přizpůsobování 

(reakce a přizpůsobení), ve kterém jde o správné vnímání informací z našeho okolí, 

jejich rychlé a přesné zpracování a přijetí a realizace správného rozhodnutí (Perič, 

2008). Dle Měkoty, Novosada (1999), jsou reakční schopnosti v podstatě totéž, co 

reakční rychlost. Má mnoho společného s rovnováhou schopností a všeobecnou 

koordinační schopností. 

Vzhledem k nárokům tenisové hry je požadováno maximální urychlení procesů 

vnímání, vyhodnocení a zaujetí optimálního postavení. S ohledem na značný časový 

tlak vysoké rychlosti letu míče, měnícímu se směru jeho letu v poměrně velkém herním 

poli má úroveň reakční schopnosti v tenise mimořádný význam. Zvláště pak při returnu 

a hře na síti, stejně jako při (Zlesák, Zháněl, 1999): 

- pohybu protihráče 

- pohybu míče 

- pohybu spoluhráče při čtyřhře 

- reakci na vliv vnějších faktorů 

2.8.2.5 Schopnost rytmu 

Schopnost rytmická se vztahuje v podstatě ke všem sportovním činnostem, 

ovšem v různé míře a kvalitě. Každý pohyb má svůj rytmus, ať již stálý (běh, veslování, 

rychlobruslení) či proměnlivý (gymnastika, sjezdové lyžování), který je třeba si osvojit. 

Některé sporty se dokonce vnějšímu rytmu přizpůsobují (cvičení na hudbu) (Perič, 

2008). 

V tenise je zvláště důležité: 

- udržet vlastní úderový rytmus oproti rytmu protihráče 

- vnímat změny rytmu nebo tempa vlastního či protihráče 
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- optimálně sladit pořadí rytmických činností (běh – úder – běh) 

- ekonomicky měnit svalové napětí a uvolnění (souvisí s diferenciační sch.) 

2.8.2.6 Schopnost spojovací 

Projevuje se v nejrůznějších podobách jako uspořádání již dříve osvojených 

pohybových dovedností, které jsou navzájem propojeny ve složitější činnost (Perič, 

2008). 

Podle Zháněla, Zlesáka (1999) je v tenise tato schopnost nesmírně důležitá, 

neboť hráč musí být schopen optimálně, prostorově a časově řadit a koordinovat pohyby 

částí těla (nohou, trupu, paží, rukou a rakety). Rámcově lze rozdělit dílčí pohyby při 

úderech následovně: 

- pohyby nohou (postavení nohou) 

- pohyby končetin (ohnutí, nebo natažení tj. extenze či flexe před úderem) 

- pohyb trupu (vertikální, horizontální) 

- pohyby herní paže (pohybový řetězec, nadloktí, předloktí, ruka, raketa) 

- pohyby nehrající paže (zákon vzájemného působení) 

2.8.2.7 Schopnost přizpůsobování 

Vychází z přizpůsobování vlastních pohybů vnějším podmínkám, ve kterých se 

pohyb provádí. Podstatou je účelné využití, přizpůsobení a upravení osvojené sportovní 

dovednosti, případně vzájemná kombinace několika osvojených dovedností (sportovní 

hry). Při tom může jít jak o očekávané, tak i o neočekávané změny, z čehož vyplývají 

nároky na tvůrčí činnosti. Význam má ve všech sportech s proměnlivými podmínkami 

(Perič, 2008). 

Pro tenis je tato schopnost využívána při přechodech na různé typy herních 

dvorců, ať už jde o antuku, beton, trávu nebo halové povrchy jako např. taraflex. 

Přizpůsobit (nebo spíše nepřizpůsobit) se hráč musí i soupeři. Rozpoznat jeho kvality a 

hrát tak, aby ho vyvedl mimo rytmus. V tenisových zápasech mimo halu je třeba počítat 

i s proměnlivými povětrnostními podmínkami, sluneční svitem a různými teplotními 

výkyvy. 
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2.8.2.8 Učenlivost (docilita) 

Tato schopnost se projevuje kvalitou a rychlostí učení se novým pohybovým 

nebo sportovním dovednostem. Je to tedy zvláštní souhrnný projev koordinačních 

schopností, mající praktický význam pro zvládání techniky dané sportovní disciplíny. 

Úroveň docility také v některých sportech charakterizují míru talentu jedince. Základní 

význam má v gymnastice, skocích do vody či krasobruslení, kde je zvyšování 

výkonnosti podmíněno učením se novým prvkům a dovednostem. Význam má také ve 

sportovních hrách a úpolových sportech (Perič, 2008). 

2.8.3 Význam koordinačních schopností v tenise 

KS má v tenise jakési výjimečné postavení. Koordinace úzce souvisí s 

obratností, citem pro míč, šikovností a timingem. Kromě toho, a to je velice důležité, 

slouží koordinace přímo k vývoji neviditelné techniky. Právě vzhledem k vysokým 

požadavkům na koordinaci patří tenis k nejtěžším sportům (Stojan, Brabenec, 1999). 

Hráči tenisu potřebují převážně koordinaci pod časovým tlakem, neboť 

pohybové činnosti v tenise mají krátkodobý průběh s velmi krátkou přípravnou fází.     

K časovému tlaku může docházet jednak tehdy, jestliže je pro přípravu pohybové 

činnosti málo času (např. při returnu po podání), dále je časový tlak vytvářen tím, že 

vlastní údery probíhají jako důsledek vysokého zrychlení v krátkém čase. Protože při 

tenise se vyskytují převážně silně zrychlované údery a protože časový interval od 

postřehnutí míče hráčem do okamžiku kontaktu míče s raketou je asi jen dvě sekundy, 

je třeba považovat časový tlak za jeden z nejcharakterističtějších znaků tenisové hry 

(Zháněl, Zlesák, 1999). 

Situace spojené s jednáním typickým pro hru je pak možné systematicky 

trénovat, zdokonalovat a ukládat (adaptovat). Právě adaptace takových typických 

zápasových situací provokuje později vyvolávání komplexních psychomotorických 

výkonnostních předpokladů, které jsou nutné pro optimální řešení příslušných situací. 

To všechno je třeba chápat jako specifický koordinační trénink. Rozvoj tenisově 

specifické herní kompetence je hlavním cílem každého koordinačního výcviku. 
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Budeme-li se bavit o tenise, pak specifické koordinační požadavky jsou např: 

riternové situace, prohozové situace, volejové situace, situace uvnitř dvorce, situace pod 

tlakem, obranné situace, útočné situace atd. (Schönborn, 2008). 

KS mají obrovský význam nejen v tenise, ale i ostatních sportech. 

- urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností 

- příznivě ovlivňuje již dříve osvojené dovednosti, neboť přispívají k jejich 

stabilizování a zjemňování hlavně k jejich adekvátnímu využívání v konkrétních 

situacích, zabezpečují efektivitu při přeučování 

- spoluurčují stupeň využití kondičních schopností. Umožňuje např. jen přiměřené 

vynakládání sil při běhu na lyžích, rytmickou souhru pohybu paží a nohou při 

plavání kraulem apod. 

- ovlivňuje estetické pohyby, radost a uspokojení z pohybu. Dobře řízené, 

koordinované pohyby totiž jsou plynulé, mají náležitý rozsah, dynamiku a 

rytmus 

- působí harmonicky 

 

Vynikající KS a rychlost není jen důležitým základním faktorem  při výuce 

tenisové techniky, ale slouží jako most pro přenos a spojení mezi oběma sloupy kondice 

a techniky. Kondiční podíl lze do techniky optimálně přenést pouze přes koordinační 

podíl (Schönborn, 2006). 

2.8.4 Specifické koordinační schopnosti v tenise 

Tenis je druh sportu, v němž se projevují všechny všeobecné KS s rozličnou 

důležitostí. Tato hra se vyznačuje velkou šíří různých úderů (lob, slice atd.) a je mimoto 

výrazně ovlivňována vnějšími podmínkami (vítr, déšť, slunce atd.). 

Jako specifické tenisové  KS, uvádí Zháněl, Zlesák (1999): 

2.8.4.1 Kontrola míče 

Tato schopnost se v tenise projevuje tím, že hráč je schopen dosahovat 

požadovanou dráhu letu míče, zasahovat zvolené místo dopadu a přizpůsobovat se 
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měnícím se letovým a odskokovým vlastnostem přilétajících míčů. Koordinování 

rozličných pohybových činností znamená z hlediska kontroly míče jemné sladění 

různých silových impulsů s ohledem na požadované parametry úderů (délka, směr, 

rychlost rotace). Toto jemné sladění je přizpůsobováno situaci (místo kontaktu rakety, 

silový impuls míče) a přiměřenému cíli. Ve vztahu k přilétajícímu míči znamená 

kontrola míče požadavek buďto jej ztlumit, jindy zrychlit. Nastavení úhlu plochy rakety 

a směr a intenzita impulsu úderu mají být zvoleny tak, aby byla s ohledem na úroveň 

hráče zachována jistota odehrání míče (vzhledem k síti a čarám hřiště). Kontrola míče 

pomocí rotace je s rostoucí vyspělostí hráče stále více rozhodujícím koordinačním 

požadavkem a musí zaujímat v tréninku speciálních koordinačních schopností velký 

prostor. 

2.8.4.2 Regulace vzdálenosti 

Vztahuje se především na řízení a přizpůsobení úderových činností vzhledem k 

prostorovým podmínkám. Tato komplexní schopnost zahrnuje v sobě vlastnost 

charakteristickou pro tenis a pro jiné podobné sporty – udeřit míč raketou s dotekem na 

požadovaném místě dotykové plochy (výpletu) a následně jej odehrát a umístit do 

herního pole s ohledem na strategii hry a herní situaci. Vlastní zásah míče se odehrává 

jen po dobu několika málo tisícin sekundy a v tomto extrémně krátkém čase se 

rozhoduje o tom, jaká rychlost, jaký směr a jaká rotace bude míči udělena. V tenise je 

velmi důležité místo kontaktu míče s výpletem rakety. Regulaci výšky, při níž je 

zasahován míč, není možno vždy volit, neboť je ovlivňována údery protihráče. Cílem 

dobré regulace vzdálenosti, je v tomto případě rychlé zaujetí takové pozice pro úder, 

která umožní – s ohledem na herní záměr – zasažení míče ve vhodné výšce. 

2.8.4.3 Timing 

Bezchybný timing je základní podmínkou úspěšné hry. Timing se vztahuje k 

procesu řízení tenisových činností z hlediska časového, přičemž je možno rozlišovat 

mezi přípravnými činnostmi před úderem (externí timing) a mezi řízením samotných 

tenisových úderů z hlediska časově-dynamického (interní timing). 

Interní timing je možno pro zrychlení a zpomalení úderu rozlišit na 

- ztlumení úderu soupeře (např. stopbal) 
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- kontra-úder (např. volej, halfvolej) 

- švihový úder (finální extrémní zrychlení při rychlém úderu) 

 

Externí timing je spojován s přípravou na přilétající míč. Pro vyhodnocení místa úderu a 

bodu kontaktu míče s raketou je důležité včasné vnímání a vyhodnocení letu míče, 

přičemž jsou současně prováděny tomu odpovídající přípravné činnosti pro odvetný 

úder. 

2.9 Hbitost 

Slovo „hbitost“ je v českém jazyce známo již řadu let, ale jako pojem ve 

sportovním tréninku byl zaveden teprve nedávno. Jde o překlad z anglicky velmi často 

užívaného pojmu „agility“. 

Výraz agility má svůj původ jako sport se psy, závod na překážkové trati, 

obdobně jako parkurové skákání pro jezdce. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii. 

Agility bývá překládáno mnoha způsoby, ale nejčastěji se setkáváme právě s 

hbitostí. Měkota a Novosad ji definují úžeji jako „schopnost rychle měnit směr při 

lokomoci, zpravidla se testuje při obíhání met.“ 

Perič (2008) specifikuje agility (hbitost, živost apod.) jako formu rychlostní 

lokomoce. Podstatou jsou cvičení s vysokou frekvencí pohybu, s prudkým zrychlením a 

zpomalením, změny směru, obraty, boční pohyb apod. V tréninku se využívají dráhy, 

které mají svěřenci absolvovat co nejrychleji nebo daným způsobem. Velký význam 

mají i různé pomůcky prostřednictvím kterých se požadované dráhy vymezují. 

Ivanka, Rubická (2009) tvrdí, že ekvivalentem k agility je – živost, čilost, 

pohyblivost, akčnost, aktivita atd. Výraz agility vyjadřuje jedním slovem jakousi 

nadstavbu pohybových schopností vylepšujících pohyblivost sportovce z pohledu 

rozvoje rychlostních, silových a koordinačních schopností, která v sobě integruje 

zmíněné pohybové schopnosti se záměrem jejich kvalitativního růstu ve prospěch 

výkonových stimulů jedince v daném sportu. 

 

Definice pojmu hbitost v sobě zahrnuje dva základní významy: 
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 schopnost sportovce intenzivně a efektivně měnit směr pohybu těla a jeho 

částí v návaznosti na následující pohybovou činnost 

 

 tréninkovou metodu na zvýšení integrity rychlostních, silových a 

koordinačních schopností sportovce na základě potřeb daného sportu a za 

účelem zintenzivnění a maximalizace jeho výkonu 

 

Základní atributy rozvoje hbitosti 

1. rychlost (frekvenční, reakční, akcelerační) 

2. koordinace (stabilita, rovnováha, spojování pohybů) 

3. flexibilita (pružnost, kompenzační techniky) 

4. síla (posturální, fázická – výbušná síla a kompenzační techniky) 

 

Bahr (2008) popisuje hbitost více z pohledu CNS. Hbitost je schopnost snížit 

rychlost, zvýšit rychlost nebo rychle změnit směr při správné kontrole a bez ztráty 

rychlosti nebo síly. Hbitost závisí na dvou součástech: mrštnosti a reaktivní schopnosti. 

Mrštnost je schopnost CNS  kontrahovat a uvolnit svaly bez předchozího napětí. 

Mrštnost je definována jako čas mezi stimulem a zahájením pohybu, zatímco reakční 

čas je čas od zahájení pohybu do ukončení pohybu. Mrštnost je výrazněji určena 

genetickými faktory a může být tréninkem zlepšena pouze minimálně. Reaktivní 

schopnost (a rychlost pohybu) závisí na tom, jak efektivně může sportovec organizovat 

a koordinovat svůj vlastní pohyb jako odpověď na okolí. Reakční schopnost je možno 

výrazněji zlepšit než mrštnost a to specifickým tréninkem (Brown a kol., 2000 in:  Bahr, 

2008). 

 

V zahraničí, převážně v USA je hbitost součástí tréninkových celků (SPARQ) 

společně s rychlostí (speed), silou (power), právě danou agility (hbitost), reakcí 

(reactinon) a quickness (dá se přeložit jako rychlost pohybů, akcelerace).   

Hbitost je schopnost zpomalit nebo zrychlit, změnit směr pohybu těla, aniž by 

člověk ztratil kontrolu nad pohybem a snížil žádoucí rychlost. Hbitost je úzce spjata s 

rovnováhou, protože sportovci regulují posun jejich těžiště, při vychýlení z osy. Sport 
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obecně nevyžaduje pouze pohyb vpřed, ale vyžaduje zlepšení v pohybu do stran a 

koordinaci více pohybů najednou. Sportovci potřebují reagovat a startovat z různých 

pozic, často v malém prostoru. 

Hbitost nesnižuje rychlost, ani sílu. Od doby co je sport pohybově rozmanitý, je 

trénink hbitosti velmi podstatný. Sportovci, kteří dokáží zvýšit rychlost a akceleraci v 

těžkých podmínkách, budou vždy o krok před ostatními. Výkony ve sportu se dnes 

dramaticky zvýšily a úroveň hbitosti společně s nimi. Hbitost má přímý vliv na 

zlepšování timingu, rytmu a pohybu obecně.  

Ve sportech jako baseball, basketbal, tenis, fotbal atd. je hbitost stejně důležitá 

jako rychlost a síla. Zlepšování tohoto tréninku vede k revoluci v rychlosti, síle a 

koordinaci. Klíč ke zlepšení hbitosti je minimalizace ztrát rychlosti při změnách polohy 

těla a jeho těžiště.  

2.9.1 Rozbor hbitosti z pohledu biomechaniky 

 poloha těžiště těla 

 schopnost zrychlit a zpomalit pohyb 

 efektivita pohybu 

 význam postavení a polohy těla 
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Poloha těžiště 

Těžiště nebo hmotný bod je bod, do kterého je zhuštěna veškerá hmotnost těla 

včetně všech jeho segmentů a jejich umístění. Čím výše je těžiště, tím méně je hráč 

stabilní.  Těžiště sportovce má ideální umístění v závislosti na situaci. Nejčastěji však 

bývá vyšší těžiště nevýhodou díky horší stabilitě a startovní pozici. 

Snížení těžiště ohnutím v kolenou a nízká pozice v bocích umožňuje hráči 

dosáhnout rychlejší změny v požadovaném směru. Jako jednoduchý příklad zvažme stoj 

na šíři ramen, lehce pokrčený v kolenou a potom udělejme prudký krok do strany. 

Potom se vrátíme do stejného postavení, znova se pokrčíme v kolenou a snížíme pozici 

v bocích, těžiště klesne směrem k zemi a uděláme krok do strany. Rychle zjistíme, že 

v této pozici můžete udělat prudší a delší krok do strany. 

Universální postoj hráče je pozice, kde kolena a boky jsou ohnuty, torso je 

nakloněno lehce dopředu, záda jsou rovná a hlava a oči jsou vzhůru. Tento postoj je 

pozorován v mnoha různých sportech, jako je fotbal, basketbal a tenis. Tato pozice je 

nejoptimálnější k využití síly ke zrychlení ve všech směrech. Hráč tenisu se tak může 

pohybovat do všech různých směrů, což je např. velmi dobře vidět při returnu. 

 

Schopnost zrychlit a zpomalit 

Akcelerace může být definována jako změna rychlosti za cíleným podnětem. 

Zpomalení je schopnost snížit rychlost nebo úplně zastavit po předchozím pohybu. Tyto 

schopnosti se ve většině sportů, zejména ve sportovních hrách, vyskytují neustále. 

Hlavní význam spočívá v reakci na soupeře nebo na sportovní náčiní.  

 

Efektivita pohybu 

Efektivita pohybu je jedním z rozhodujících faktorů hbitosti.  Postavení nohou, 

umístění těžiště, pozice těla, pohyb ramen, pozice hlavy a bod, na který se soustředíme  

jsou velmi důležité. Pohybové úkoly hráče vedoucí k dosažení cíle mohou být velmi 

různorodé, např. zrychlení, zpomalení, zastavení, zkřížený krok, otočení a sprint atd. 

Zkušený trenér by měl informovat a opravit chyby hráče před, během a po cvičení. 

Výsledkem by mělo být provedení pohybu nebo kombinace pohybů s maximem jistoty 

a minimálním výdejem energie a času. 
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Význam postavení a polohy těla 

Ve většině sportech, umožňuje správná pozice těla hráčům lepší využití síly. 

Odpor, který musí být překonán, je hráčova vlastní váha, odpor protihráče, nástroje, 

nebo kombinace těchto faktorů. Hráč by měl držet neutrální držení páteře a měl by být 

schopen udržovat správnou pozici těla.  

Rovnováha posturálního svalstva těla poukazuje na svaly podporující páteř.  

Pokud se hráč dostane do optimální pozice, může naplno využít sílu celého těla. Tato 

síla může být použita ke zrychlení, zpomalení, změně směru, reakcí na protihráče, 

vrácení rychlého servisu apod. (Cissik, Barnes, 2004). 

2.9.2 Výhody tréninku hbitosti 

Primární efekt tréninku hbitosti je zlepšení kontroly těla vyplývající z 

koncentrace nad vlastními pohyby.  Sportovci, kteří dodržují zásady tréninku hbitosti, 

hovoří o znatelných zlepšeních ve svých sportovních disciplínách. V tréninku hbitosti se 

zdokonalují pohybově složité přechody z jedné pozice do druhé, s důrazem na správný 

přechod a kontrolu postavení krku, ramen, zad, boků, kolen, kotníků. Pozitivně také 

ovlivňuje a rozvíjí smyslové vnímání a orientaci v daném pohybovém úkolu. Sportovci 

s vysokou úrovní hbitosti nemusejí přemýšlet nad jejich pohyby, dělají je takřka 

automaticky a to velmi efektivně bez ztráty rychlosti a rovnováhy. Tento trénink rozvíjí 

také koordinační spojovací schopnost, tedy účelné a rychlé navazování a spojování 

potřebných pohybů v koordinačně náročných situacích (Lancaster, Teodorescu, 2008).  

Velkou výhodou tréninku hbitosti je prevence zranění. Sportovci s vysokou 

úrovní hbitosti se díky dobré kontrole pohybů snáze vyhnou zranění. V kritických, 

časově náročných a nepředvídatelných situacích dokáží správně koordinovat své 

pohyby a tím předchází nevynuceným a nečekaným změnám pohybu, které často vedou 

ke zranění. Zpomalená imitace potřebných pohybů tak snižuje úroveň stresu v praxi, 

sportovci jsou tak lépe připraveni a výrazně tím redukují možnost zranění. Tímto 

tréninkem také rozvíjí neuromuskulární koordinaci.  

Trénink hbitosti pomáhá sportovcům skloubit sílové schopnosti s koordinací a 

rychlostí a převést je do jejich specifických pohybů pro daný sport.  

 45  
 



Z výše uvedených pojmů se dá vyvodit, že hbitost může být chápána i jako střet 

koordinačních a rychlostních schopností. Výraz koordinační rychlost zařazuje Měkota, 

Novosad (2005) do komplexní rychlosti. Schönborn (2008) ji popisuje jako základ pro 

rychlost akční, velmi silně ovlivňuje jak optimální řešení obtížných situací celým tělem, 

tak rychlé pohyby paží a nohou a také procesy přizpůsobovaní v časové tísni. 

Pojem „lokomotorická rychlost“ je označována rychlost pohybové činnosti, při 

které jsou kladeny ve fázi maximální rychlosti požadavky na alternativní inervaci 

antagonistických svalových skupin. Požadované úrovně se dosahuje na základě 

dokonale probíhající intramuskulární koordinace, při optimálním střídání napětí a 

uvolnění motorických jednotek. Vnějším projevem tohoto druhu rychlosti je dosažení 

odpovídající úrovně pohybového rytmu nebo tempa (Měkota, Novosad, 2005). 
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Graf 6: Vztah mezi rychlostními a koordinačními schopnostmi (Měkota, 2000) 
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 Graf  7: Vztah mezi rychlostí a koordinací (Schönborn, 2008) 

2.9.3 Principy tréninku hbitosti 

Brown, Ferrigno, Santana, (2000) rozeznávají 4 základní principy v tréninku 

hbitosti. 
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Princip přetížení 

Je odvozen od přetěžování organismu navyklého na potřebnou zátěž v dané 

sportovní disciplíně. Větší a těžší kondiční nároky v tréninku se projevují na 

kvalitnějším výkonu v soutěži. Stěžování a komplikování potřebných specifických 

pohybů zlepšuje jejich čistší a rychlejší průběh. 

 

Přenos schopností 

Zde se jedná o výběr vhodných cviků pro specifické sportovní odvětví. Množství 

využití těchto cvičení ve hře záleží na jejich podobnosti a specifičnosti. Čím je cvičení 

podobnější reálné hře, tím je v praxi lépe využitelné. 

 

SAID (specifičnost cvičení a zatížení) 

Volba energetického krytí by měla být pro jednotlivá cvičení volena tak, aby 

vyhovovala nárokům požadované sportovní disciplíny. Stejně tak typické pohyby, jako 

např. skluz v tenise (na antukovém dvorci). V úzce specializovaném tréninku hbitosti je 

dobré provádět tréninkové prvky na herní ploše, určené pro příslušný sport. 

 

Složitost cvičení 

Tato část tréninku se týká postupu od jednoduchých cvičení k mnohem 

náročnějším až po skládání pohybů do náročných skladeb.  Základem však zůstává 

dokonalé zvládnutí všech základních pohybů.  

2.9.4 Hbitost v kondiční tenisové přípravě 

Tenis po hráčích vyžaduje schopnost rychlých pohybů ve všech směrech.  Náhlé 

změny pohybu, zrychlení, zpomalení, výskoky, po celou dobu hry udržování dynamické 

rovnováhy a neustálou kontrolu nad přesným zasahováním míče. Tenis má řadu 

specifických pohybů (viz tabulka) a ty je třeba do tréninku hbitosti zařadit (Pearson. 

2006). 

Z dosavadních úvah vyplívá, že tenis je hra koordinačně a rychlostně velmi 

náročná. Trénink hbitosti v sobě kloubí obě tyto schopnosti a nemalou mírou rozvíjí i 
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schopnost silovou. Dá se uvažovat, že je zde prostor pro všechny schopnosti kondičního 

sportovního tréninku. U dětí je primární rozvoj všech těchto obecných částí na prvním 

místě. Variabilita a různorodost má přednost před specializací a to i co se týče rozvoje 

hbitosti. S postupem věku je však dobré specifické tenisové pohyby zařazovat i do 

tréninku hbitosti.  

Proto v tréninku hbitosti tenistů je dobré postupovat od obecných cvičení 

směrem k těm specializovanějším.  Ve specializovaném tréninku se často doporučuje 

využívat tzv. princip kontrastu. Ten spočívá v zařazování lehčích a těžších provedení 

rychlostních cvičení. Ve ztížených podmínkách dochází sice ke snížení absolutní 

rychlosti, ale určité „stopy“ tohoto provedení zůstanou ve svalech, které se potom s 

výhodou využijí při lehčím provedení a tím se dosahuje i vyšší úrovně intenzity 

(rychlosti) než při normálním provedení (Perič, 2008). 

 

Pearson (2006) rozděluje trénink hbitosti na 4 elementy: 

 

Koordinace 

Zahrnuje zvládání dovedností, které nejsou stresově tak náročné. Koordinační 

cvičení jsou často pomalá a metodická s důrazem na správnost provedení 

biomechanických pohybů během náročných cvičení. Je dobré ji trénovat po částech a 

poté spojovat. 

 

Dynamická rovnováha 

Má základy v atletice a může být osvojena a udržována relativně rychle. Zabývá 

se změnami těžiště těla. Například zahrnuje stoj na jedné noze na balanční čočce, 

nestabilní plošině, trampolína a následné „zmrazení“. Náročné na soustředění. 

 

Řízená cvičení 

Hráč je připravený být cíleně veden. Tento program je vedený do rychlosti, ale 

musí se nejprve dokonale zvládnout základní pohyb. Není to spontánní. Ze začátku v 

základní fázi a časem se zlepšení projeví na rychlosti, výbušnosti apod. 

 

 48  
 



Cvičení se spontánním výběrem 

Zde hráči vykonávají úkoly aniž by věděli, co je čeká, znali předem průběh 

cvičení. Trenér může včlenit akustické i vizuální reakční dovednosti, kde se hráč musí 

rozhodnout v co nejkratším čase a vybrat řešení. Tyto dovednosti se výrazně přibližují 

hře. Vybíjená, reakční míček, reakce na pohyb sparinga, trenéra. 
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3 Cíle práce a úkoly práce  

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je význam a aplikace hbitosti v kondiční, tenisové přípravě a návrh 

konkrétních tréninkových forem pro rozvoj hbitosti. 

3.2 Úkoly práce 

1. Zpracovat a vytvořit videozáznam s návrhem tréninku hbitosti. 

2. Studium převážně zahraniční literatury a sběr dostupných informací o tréninku 

hbitosti. 

3. Získat informace a prezentovat pomůcky sloužící k rozvoji hbitosti. 
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4 Metodika práce 

 

4.1 Případová studie 

Jako metodiku práce jsme zvolili případovou studii. Jedná se o detailní šetření 

jednoho případu, zachycení jeho složitosti a o popis celistvosti. Předpokládá se, že 

důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným. Na 

konci studie se zkoumaný případ vřazuje do širších souvislostí. Může se srovnat s 

jinými případy, provádí se také posouzení validity výsledků. 

Podle možností rozlišení případové studie, jsme vybrali typ „Osobní případové 

studie“, jelikož jde o podrobný výzkum určitého aspektu jedné osoby. Pozornost se 

věnuje např. minulosti, kontextovým faktorům a postojům, které předcházely určité 

události. Zkoumají se možné příčiny, determinanty, faktory, procesy a zkušenosti, jež k 

ní měly vztah. 

 Pro tuto práci jsme zvolili typ instrumentálního případu. Výzkumník volí jev, 

pak vyhledá případ, který tento jev reprezentuje, a podrobně je zkoumá. Cílem 

instrumentální případové studie je porozumět externím teoretickým otázkám. Případ se 

považuje za důležitý pouze jako prostředek pro určitý cíl. V tomto typu studie se 

výzkumník obvykle zajímá, jak a proč fenomén funguje v jeho současné podobě 

(Hendl, 2005). 

4.2 Výzkumná otázka 

V případové studii se ptáme na formy výzkumných otázek „jak, proč“ ? 

1. Jak trénink hbitosti ovlivňuje herní výkon hráče v tenise? 

2. Jaký je názor a jaké pocity hráče na trénink hbitosti? 

3. Jaký přínos může mít trénink hbitosti v kondiční přípravě tenisty? 
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4.3 Popis sledovaného hráče 

Sledovaný hráč je tenista Kryštof Jánošík, narozen 12.03.1995, hrající za klub 

Severočeská tenisová o.s. Popisovaná etapa tréninku spadá do posledního roku působení 

v kategorii starších žáků, tj. v roce 2008/2009. Na konci roku 2009 mu patřila 61. 

pozice v celostátním žebříčku. Kryštof je do tenisu velmi nadšený a nechybí mu píle. 

Začínal s fotbalem ve věku 7 let. Od 8 let se začal věnovat tenisu ve svém rodném 

městě Žatec, v klubu Šroubárna Žatec. Po brzkém rozpoznaní talentu přestoupil do 

Severočeské tenisové o.s.,  strmě stoupal v klubovém i celostátním žebříčku a v roce 

2008 mu patřila 14. příčka v celostátním žebříčku v kategorii mladších žáků. Po tomto 

úspěchu však nastal výkonnostní útlum spojený se zhoršením výsledků, psychickou 

nevyrovnaností a přechodem do kategorie starších žáků.  

4.4 Použité metody 

4.4.1 Rozhovor 

Vyžaduje dovednost, citlivost, koncentraci, interpersonální porozumění a 

disciplínu. Je obvykle třeba učinit řadu rozhodnutí ohledně obsahu otázek, jejich formy 

a pořadí. Dále se musí uvážit možná délka rozhovoru. Tyto problémy se vyjasňují buď 

před interview nebo až v jeho průběhu v závislosti na typu rozhovoru. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat začátku a konci rozhovoru. Na začátku 

dotazování je třeba prolomit případné psychické bariéry a zajistit souhlas se záznamem. 

Také zakončení rozhovoru nebo při loučení můžeme ještě získat důležité informace 

(Hendl, 2008).  

4.4.2 Archivní záznamy 

Jsou záznamy nebo množiny záznamů. Některé mohou být psané podobně jako 

dokumenty, jiné mají kvantitativní statistickou podobu. Pokud mají archivní data 

kvantitativní podobu, nesmí se tato vlastnost ztotožňovat s jejich spolehlivostí (Hendl, 

2008). 
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4.4.3 Videozáznam 

Důležitá je při pořizování videozáznamů komplexnost. Není dobré film 

protahovat. Na většinu účelů postačí jedna videokamera a pokud jsou data předem daná, 

výzkumník by si měl udržet jasné zaměření a způsob analyzování svých dat (Silverman, 

2005). 

4.4.4 Sběr dat 

Monitorování výsledků a herního projevu bylo prováděno pravidelně po celý rok 

tréninku, analýza soutěžních výsledků jednou týdně. 

Validita herních výsledků byla ověřena oficiálním zveřejňováním výsledků na webu 

www.cztenis.cz. Videozáznamy z tréninkových jednotek byly prováděny,  

12.7. 2009, 26.11. 2009, 20.12. 2009 a 7. 4. 2010.  

Videozáznam v příloze této práce, byl pořízen na kurtech TJ Šroubárny Žatec,  

5.4. 2010,  kamerou JVC Everio.  

Současně také probíhalo participantní nestrukturované pozorování probanda. 

Zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, 

kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Tato strategie se používá v etnografickém 

výzkumu nebo v případových studiích, které se soustřeďují na hloubkový popis a 

analýzu nějakého jevu (Hendl, 2008). 
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5 Výsledky 

 

1. Jedním z cílů práce bylo vytvořit videozáznam prezentovaných vybraných 

cvičení pro trénink hbitosti. Tento záznam se jak svým obsahem, tak i po 

technické stránce zdařil. Záznam má délku 8minut 35 vteřin a  je rozdělen do tří 

skupin a to tréninku hbitosti, stability a  specifický trénink reakce na činnost 

soupeře. Tyto hlavní body se dále dělí do tří úrovní náročnosti. Na cvičení 

základní, obtížnější a cvičení specifická pro tenis. Takřka ve všech cvičeních 

jsme se snažili využít tréninkové pomůcky a poukázat tak na variabilitu a 

možnosti tréninku. Mezi pomůcky patřily: atletický žebřík, steppery, reakční 

míček, mety, gumový expander, atletická překážka (50 cm), krátký expander 

(„zavařovačka“), balanční čočka, balanční deska, balancestepy a reakční pás. Ve 

zpětném hodnocení jsme našli nedostatky, a to v kvalitě prováděných cviků. 

Důvodem byla přehnaná soustředěnost na bezchybné provedení cviku, tj. bez 

přerušení a výraznější chyby.  Nedostatky se týkají držení horní poloviny těla, 

zejména postavení ramen a hlavy. Tento příklad je nejvýrazněji vidět na 

cvičeních se steppery.  Je to - dle mého názoru - chyba trenéra, který měl 

svěřence na nedostatek upozornit. 

Ostatní cvičení však byla prováděna správně a splnila svůj účel, tj. 

prezentace tréninku hbitosti, viz. Příloha č. 1. 

 

2. Kondiční příprava, včetně tréninku hbitosti, byla započata 16.4. 2009 a její 

zaměření bylo především na komplexnost kondičních schopností s 

respektováním zásad pro trénink ve starším školním věku. Největší pozornost 

byla věnována rychlostním a koordinačním schopnostem a tréninku hbitosti, 

avšak ani trénink síly a vytrvalosti nebyl zanedbán. 

Jedním z obtížných úkolů bylo skloubit časový harmonogram tréninku, 

který musel být přizpůsoben náročnosti specializovaných tenisových tréninků a 

turnajovému kalendáři. Proto se nedá s určitostí tvrdit, že trénink byl veden v 

pevném, stabilním časovém harmonogramu, nicméně objem tréninku se snažil 

být zachován.  

 54  
 



Výsledek ročního tréninku a pozorování změn ve vývoji hráče lze 

definovat několika způsoby. Je obtížné posoudit, do jaké míry byl pozitivní 

posun na žebříčku zapříčiněn novým tréninkovým impulsem. Subjektivní pocity 

hráče byly hodnoceny kladně, což se dá vyčíst z prezentovaného rozhovoru (viz. 

příloha č. 2. Rozhovor s hráčem). Jedním z ukazatelů je růst herní výkonnosti, 

který dokazuje pozice na celostátním žebříčku po roce tréninku (posun o 51 

pozic).  V tabulce č. 5 je přehled dosažených herních výsledků za sezónu 2009. 

O zlepšení hbitosti a rychlosti jasně hovoří měření časů dosažených např. při 

specifickém cvičení na atletickém žebříku (zlepšení takřka o 50 setin, což je na 

tak krátké vzdálenosti výrazný posun ve výkonnosti). Znovu však musíme 

zdůraznit, že nelze objektivně říci, do jaké míry má na zlepšených výsledcích 

podíl trénink hbitosti. Zde je jedním z možných ukazatelů názor hráče a 

pozorovatele. Vzhledem k tomu, že jsme sledovali několik tréninků a utkání 

pozorovaného, můžeme říci, že celkový pohybový projev, který se odráží i na 

růstu technické vyspělosti, se znatelně zlepšil. Zároveň však musíme dodat, že 

došlo i k růstu technické složky sportovního výkonu jako samostatné jednotky. 

Oba tyto aspekty, jak technické tak kondiční, doplňovala i vzrůstající psychická 

pohoda a sebedůvěra. 

 

 

3. O tréninku hbitosti se v české literatuře zatím mnoho autorů nezmiňuje. Je to 

poměrně nový trend, který se rozvíjí hlavně v USA a ve sportech jako americký 

fotbal, basketbal, tenis, fotbal, baseball aj. Informace o základních pravidlech 

rozvoje hbitosti jsme čerpali z anglicky psané zahraniční literatury, která je 

zmíněna v závěru práce v kapitole: Přehled použité literatury. Druhy a typy 

cvičení jsme shromažďovali po celý rok z nejrůznějších zdrojů. V knihovně UK 

FTVS je jako příloha ke knize Brown, E. L., Ferrigno A. V., Santana C. J., 

Training for speed, agility and quickness také videonahrávka se základními typy 

cvičení. Hlavní část inspirace pro baterii cviků jsme však čerpali z internetu, kde 

se díky relativně obsáhlému výběru videí a fotografií dalo vybrat několik typů 

pro zaměření tréninku hbitosti v tenisové přípravě. Nelze však tvrdit, že se v 

české literatuře nevyskytuje žádná inspirace pro trenéry, co se hbitosti týče. 

Zejména ve fotbalových manuálech můžeme najít různé druhy a kombinace 

cvičení, které se dají zařadit do tréninku hbitosti.  
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Tabulka 5 : Výsledky hráče K.J.  

Starší žactvo 

Odehrané akce 

# jednotlivci dvouhra čtyřhra 

1 20.12.2008, TK Oáza Říčany (C ‐ 400), K: 7/7  0 25 

Turnajový okruh ČTS 

2 26.12.2008, TCG Karlovy Vary (A ‐ 700), K: 12/12  90 34 

Cibulka Open 

3 03.01.2009, Tenis Cibulka (B ‐ 500), K: 8/8  0 0 

Halový oblastní přebor 

4 24.01.2009, severočeský (P ‐ 300), K: 8/8  100 45 

Halové MČR starších žáků 

5 13.02.2009, ČTS (H), K: 15/15  0 0 

CT Škoda Plzeň 

6 07.03.2009, TK Škoda Plzeň o.s. (B ‐ 500), K: 9/8  40 0 

Turnajový okruh ČTS 

7 13.03.2009, TK Most (A ‐ 700), K: 12/12  75 34 

8 28.03.2009, TK LTC Děčín (B ‐ 500), K: 9/9  80 40 

Nike Junior Tour 

9 

17.04.2009, TK AGROFERT Prostějov (A ‐ 400), K: 
12/12  45 0 

10 25.05.2009, TK Most (A ‐ 400), K: 12/12  90 0 

Oblastní přebor 

11 13.06.2009, severočeský (P ‐ 300), K: 8/8  100 45 

LODM 

12 24.06.2009, TK Tábor (P ‐ 1), K: 12/12  53 105 

13 03.07.2009, TK Pelhřimov (A ‐ 400), K: 12/12  0 53 

Nike Junior Tour 

14 31.07.2009, TK Slavia Plzeň (A ‐ 400), K: 12/12  90 105 

15 18.08.2009, ČTS (M), K: 15/15  54 54 

16 11.09.2009, Lokomotiva Plzeň (A ‐ 400), K: 12/12  140 105 

  Jednotlivci celkem 957/16 645/16 
 

 

Pozn.: Každý turnaj spadá do určité kategorie (K:1-21), které jsou přiřazeny body dle 

dosaženého výsledku v turnaji. Poměr počtu bodů pro jednotlivé turnajové kategorie je 

určen tabulkovým systémem. Např. 11.09.2009,  Lokomotiva Plzeň  (A  ‐ 400), K: 12/12, se 

hráč dostal do finále, za které dle tabulek bylo přiřazeno 140 bodů (kategorie – 12) 
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5.1.1 Vybavení pro trénink hbitosti. 

Zde se můžeme setkat opravdu s rozmanitostí pomůcek a vybavení. Předmětů, 

které stěžují pohyb, přidávají odpor, stimulují reakci hráče nebo rozvíjejí jeho 

rovnováhu, je opravdu mnoho a neustále vznikají nové trendy v přípravě tréninku 

hbitosti. Zde uvádíme alespoň některé z nich: 

 

 

 
 

 

 

Ilustrace 1: Atletický žebřík 

 

  

Ilustrace 3: Reakční míček Ilustrace 4: Atletické překážky 

Ilustrace 2: expander 
("zavařovačka") 
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Ilustrace 5: Mety Ilustrace 6: Stepper 

 

 

 

 

 

Ilustrace 7: Balancestepy 

 

Ilustrace 8: Balanční deska 

 

Ilustrace 9: Kruhy pro 
trénink hbitosti 

 

Ilustrace 10: Reakční pás 

 

Ilustrace 11: Padák 

 

Ilustrace 12: Balanční 
točna 
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Ilustrace 13: Expander s pásem 

 

Ilustrace 14: Sada pro trénink hbitosti 
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6 Diskuze 

 

Přínos tréninku hbitosti je díky základům na kterých je založený, tj. rychlostní, 

koordinační a silové schopnosti, ve své podstatě velmi vysoký. Uvědomíme-li si, že 

žádná sportovní hra, ani tenis, se neskládá pouze z pohybu jedním směrem, žádná hra 

nemá cyklický pohyb a ani žádná hra nemá konstantní rychlost, zjistíme, že trénink 

hbitosti je velmi efektivní. Nejen, že spojuje všechny schopnosti ve sportovním 

tréninku, ale zlepšuje i soustředění a nitrosvalovou koordinaci. 

U nás se s tímto tréninkem nebo s jeho částmi setkáváme v podstatě již řadu let. 

Řadu let se děti učí novým koordinačním dovednostem, dělají tzv. „opičí dráhy“ nebo 

trénují specifická cvičení, například na tenisových dvorcích (vějíř). Co však dle mého 

názoru chybí, je cílenost, organizace a dodržování základních zásad. Trénink hbitosti je 

velmi obsáhlý, rozmanitý a neustále se vyvíjí. Je třeba tréninkové trendy a nové 

poznatky včas zachytit. Nepřeberné množství pomůcek a vybavení umožňuje trenérům 

mnoho variací v tréninku, který se sám o sobě stává velmi zábavným.  

Pro trenéry je podstatné přimět hráče k technicky a pohybově správnému 

cvičení. Musí dokonale vysvětlit obsah cvičení, dbát na správné držení těla a dosažení  

stanoveného cíle. V americké literatuře se klade na správnost cvičení velký důraz. 

Velmi často mluví o správném postavení jednotlivých segmentů těla. Je velmi důležité 

nejprve technicky zvládnout příslušný pohyb a teprve pak ztěžovat podmínky pro jeho 

provedení.  

Nespornou výhodou tréninku hbitosti je možnost začít s ním již v útlém věku. 

Jelikož v sobě kloubí koordinační a rychlostní schopnosti, které se mají rozvíjet již od 

raného dětství, je vhodným doplňkem tréninkových jednotek a dle mého názoru je i pro 

hráče zajímavý. Avšak ani v dospělých kategoriích se nesmí zanedbávat. Jeho 

variabilita je tak vysoká, že se snáze stimuluje podobnost s herní situací, tudíž si hráč 

nebo trenér může regulovat míru specifičnosti dle aktuálních nedostatků. 

Specifičnost a její míra je další výhodou. Možnost výběru cvičení, od základních 

až po náročné a velmi podobné herním situacím, je neocenitelná. Jaká je hranice mezi 

specifičností a reálným pojetím je individuální. Otázkou je, zda-li  přehnaná podobnost 

s opravdovým pojetím hry, je správnou cestou. Na vysoké sportovní úrovni je obtížné 

udržet dokonalé technické zvládnutí pohybů a přílišná podobnost s lehkými nuancemi v 

 60  
 



tréninku hbitosti, můžu právě danou technickou vybavenost zastavit nebo i zhoršit. Je 

tedy na trenérovi, aby určil hranici mezi těmito aspekty.  

Hbitost jako taková se dá měřit obtížněji než např. rychlost. Jistě se dá vytvořit 

baterie cviků, překážkových drah, kde výsledný čas a kvalita budou hovořit o stavu 

hbitosti sportovce. Ale domnívám se, že zlepšení hbitosti se promítne ve všech složkách 

sportovního tréninku a hlavně se efektivně odrazí na pocitu sportovce z pohybu. Je sice 

výborné, když má tenista sprint nebo spíše start na deset metrů ve vynikajícím čase, ale 

to ke kvalitnímu výkonu nestačí. Je třeba pohyb následně zastavit a změnit směr k 

ideálnímu místu kontaktu s míčem. Všechny tyto části vedoucí k úspěšnému úderu, v 

sobě kloubí vysokou hbitostní dovednost. Potřebujete reakční rychlost, výbornou 

stabilitu, schopnost startu v každém směru, tedy i vzad, potřebujete reagovat na činnost 

soupeře a to vše s maximální úsporou rychlostí a bez zbytečných pohybů navíc, které 

berou energii.  Trénink hbitosti je ideální cesta.  

Ve Spojených státech amerických je trénink „agility“ již dlouhou řadu let 

nezbytným faktorem v tréninku. Hráči basketbalu, amerického fotbalu, fotbalu, tenisu a 

baseballu, jsou v tomto odvětví průkopníky. Jejich filosofie je hlavně v dokonalých 

pohybech a proto na jejich průběh a učení kladou velký důraz. V příloze, kde se snažím 

o náhled do tréninkových cvičení hbitosti pro tenisty, si v tomto ohledu můžeme 

všimnout několika chyb u části cvičení. Hráč je natolik zabrán do bezchybného 

provedení, že zapomíná na správné držení těla, převážně horní poloviny. Tento případ 

se vyskytl u cvičení se stepperem. Je tak na trenérovi, aby hráče na vadné držení těla 

upozornil a zvýšil jeho význam. 

Jedna z částí komplexního tréninku hbitosti je i rovnováha. Ta je pro tenis 

jednou ze základních koordinačních schopností. Promítá se v každém pohybu, v každém 

úderu. Je přímo ovlivněna postavením těžiště. Z dostupných materiálů na internetu, a to 

zejména z videozáznamů tréninku elitních hráčů, bylo patrné, že se v kondičním 

tréninku rovnováze velmi věnují. Využívají přitom řadu pomůcek, jako např. balanční 

plošiny, točny a balancestepy, které ještě více umocňují efektivitu tréninku. V příloze 

videozáznamu se snažím několik těchto balančních cvičení prezentovat.  

Trénink hbitosti má výhodu v tom, že je možné zařadit ho do tréninku po celou dobu 

sezóny. Jelikož v sobě kloubí rychlostní, koordinační a silové předpoklady, není tak 

specifický, aby narušil dlouhodobý harmonogram a systematickou přípravu hráče.  
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7 Závěr 

 

 V této práci jsme se zabývali vlivem tréninku hbitosti na herní výkon 

jednotlivce, shromažďováním poznatků ze zahraniční literatury a konečným vytvořením 

videodokumentace pro trenéry. 

Jeden z úkolů, pořídit videodokumentaci jakéhosi „náhledu“ do tréninku 

hbitosti, se zdařil. Prezentovaná cvičení mohou posloužit jako námět ostatním trenérům, 

pro které byl záznam pořízen. I přes menší množství chyb, které se ukázaly později, 

splňuje tato část práce svůj význam. 

Herní výsledky a pohybový projev hráče se po započetí tréninku hbitosti 

zlepšily. Tento fakt dokládá výrazné zlepšení výsledků a posun na celostátním žebříčku 

z 61. místa na 10. místo a udělení ceny Kanár naděje pro Severočeský kraj. Celková 

kondice hráče vzrostla na vyšší úroveň a spolu s ní i sebevědomí hráče. Z 

prezentovaného rozhovoru vyplývá, že byl hráč s vedením tréninku a jeho variabilitou 

spokojen. Podle jeho názoru došlo ke zlepšení, jak po kondiční, tak i po technické 

stránce. V průběhu tréninku jsme se setkávali s odporem hráče k určitému typu cvičení 

zejména z obavy, že by mohl mít negativní dopad na hru samotnou. Proto je jednou z 

otázek do budoucna, najít hranici míry specifičnosti prováděných cvičení a jejich 

dávkování. V jaké části tréninkových cyklů se mohou zařadit specifická cvičení hbitosti 

pro tenis, aby nepoškodila a nenarušila načasování úderu (timingu), interferenci (což je 

negativní transfer - rušivý účinek vzhledem k určitému pohybovému celku) a správnou 

techniku hry. 

Dostupnost dat a informací o tréninku hbitosti ze zahraniční literatury a zdrojů 

nebyl dostatečný. Uvítal bych více literatury podobného typu, která by se nemusela 

objednávat ze zahraničí. Překlad je náročný vzhledem k neoficiálně přeloženým 

pojmům.  

Závěrem bych chtěl říci, že jsme přesvědčeni o vlivu tréninku hbitosti na herní 

výkon jednotlivce v pozitivním směru. Díky jeho rozmanitosti a možnosti specifikace 

cvičení od základních až po náročné se může ve svém pojetím výrazně přiblížit tenisové 

hře. Schopnost spojování různých a různě náročných pohybů v jednoduchých i složitých 

situacích, se dá volně přenést na tenisový dvorec. 
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9 Přílohy 

 

Příloha č.1. – Videozáznam : Trénink hbitosti v tenisové přípravě (přiložený na DVD) 

Příloha č.2. -  Rozhovor se sledovaným hráčem Kryštofem Jánošíkem   

Příloha 2:  Rozhovor:  

1. Jak hodnotíš trénink hbitosti z hlediska pestrosti tréninku?  

Trénink je velice variabilní, žádnou hodinu se nenudím. 

2. Jaký měl vliv trénink hbitosti na tvou rychlost? Poznal jsi zlepšení v rychlosti na 

kurtě? Například v dobíhání zkrácených míčů apod. ? 

Určitě. Tím, že jsem dříve nic podobného nedělal. První zlepšení bylo rozhodně 

znát. 

3. Ovlivnil trénink tvé sebevědomí při hře? Cítil jsi se lépe, silnější, rychlejší? 

Ano. Byl jsem potom jistější ve hře, když jsem věděl, že mám natrénováno. 

4. Myslíš si, že zlepšení hbitosti ovlivnilo tvoji hru z hlediska techniky? 

Všechno se trochu zlepšilo, jak koordinace nohou ,tak reakce na míč, díky které 

mám lepší timing. Jsem-li u míčku včas, hraju ho lépe i technicky. 

5. Připadá ti trénink zábavný? Jak hodnotíš využití různých tréninkových pomůcek 

(atletický žebřík, reakční míček apod.)? 

Ano. Máme plno tréninkových pomůcek, které využíváme. Je dobré mít na 

výběr, většinu cvičení s pomůckami jsem dělal poprvé, takže je to zajímavé. 

6. Byl pro tebe trénink hbitosti fyzicky náročný? 

Ze začátku ano, ale pak jsem se dostal do správného rytmu. Někdy je potřeba 

trochu přidat na náročnosti, aby se zvyšoval fyzický strop. 

7. S jakým typem cvičení jsi měl největší problémy a jaký byl pro tebe nejlehčí? 

8. Problémy jsou vždy při novém cvičení, než se naučím správně koordinovat 

pohyby. Na atletickém žebříku je to nejvíce znát. Zpočátku cvičení kazím, ale 

časem je zvládám bez chyby. Nejtěžší jsou pro mě asi balanční cvičení. 

9. Máš podle tebe nějaké nedostatky v koordinaci a rychlosti? 
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Tak určitě se dá vždy něco zlepšit. Myslím si, že mám velké nedostatky 

v ohebnosti v kolenou a kyčlích, které jsou způsobeny růstem. 

10. Coby jsi uvítal do budoucna v tréninku hbitosti (např. nové pomůcky, náročnější 

cvičení, nebo specifičtější tenisová cvičení)? 

Tak přidávat stále nová a nová cvičení, zlepšovat se v těch starých…přidávat 

pomůcky atd. 

11. Jaký typ tréninku preferuješ? Čistě technický, kondiční, nebo kombinaci obou? 

Samozřejmě kombinaci obou…dřít se musí (úsměv).  
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