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ABSTRAKT 

 

Název práce:   Plážový tenis 

Cíl práce:  Cílem práce byl sběr informací o plážovém tenise a 

vytvoření přehledu informací o plážovém tenise v České 

republice a ve světě. 

Metoda:  Vzhledem ke specifičnosti práce byla použita k získávání 

dat metoda Interview. Využila jsem dva typy Interview – 

narativní rozhovor, rozhovor pomocí návodu. 

Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn všech 

základních informací o plážovém tenise. Většinu 

informací jsem získala na základě předem připravených 

rozhovorů s lidmi, kteří jsou u plážového tenisu od jeho 

založení. Práce představuje první ucelený přehled o 

plážovém tenise – jako první publikovaný v českém 

jazyce. 

  

Klíčová slova:  plážový tenis, historie, organizace, pravidla, vybavení 

  



ABSTRACT 

 

Title of work: Beach tennis 

Goal of work: Goal of work was to collect information about beach 

tennis and to create an overview of beach tennis in Czech 

Republic and worlwide. 

Method: According to the specificity of the thesis, collecting data 

was done by interviews.  Two types of interview were 

used – narrative interview, interview with the instructions. 

Results: Result of a work is overview of all the basic information 

about beach tennis. Most of the information were gain by 

pre-prepared interviews with peoples, who are in the 

beach tennis since its foundation. The thesis represents a 

comprehensive overview about beach tennis- first to be 

published in Czech language. 

 

Keywords:   Beach tennis, history, organization, rules, equipment 
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1 ÚVOD 

Téma plážový tenis
1
 jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu. Je to nové sportovní 

odvětví, o kterém většina lidí nemá ani potuchy, a myslím si, že má šanci se v dohledné 

době rychle rozšířit. Kromě jeho provozování v soutěžní podobě se může stát vhodným 

doplňkem k jakémukoliv sportu nebo prostředkem plnohodnotného aktivního využití 

volného času. A víte, jak jsem se k tomuto tématu dostala a jak vůbec myšlenka napsat 

práci na téma plážový tenis vznikla? Tak čtěte pozorně, třeba i Vás tento nový sport 

nadchne a neodoláte mu, stejně jako já.  

Všechno začalo jednoho dne, kdy jsem šla na trénink. Hraji závodně tenis už 

patnáctým rokem a poslední 4 roky se věnuji trénování dětí a mládeže. Jednou jsem si 

byla s kamarádem zahrát tenis na Kapitole, což je soukromý tenisový klub v Praze 4. 

Zapovídali jsme se s majitelem areálu panem Merglem. Zmínil se nám o plážových 

kurtech pro plážový tenis, které se skrývají pod druhou nafukovací halou. Zeptal se, 

jestli si nechceme zkusit zahrát a my jsme samozřejmě neodmítli. Okamžitě jsem se do 

tohoto sportu zbláznila a chtěla jsem vědět více. Když jsem si o plážovém tenise četla 

na internetových stránkách, napadlo mě, že bych mohla posbírat všechny dostupné 

informace, ať už z internetových stránek nebo z vyprávění, a dát tomu všemu ucelenou 

knižní podobu (bakalářská práce), protože žádná kniha ani brožura o tomto sportu zatím 

v České republice neexistuje. Myslím si, že by se o tomto sportovním vyžití mělo 

dozvědět více lidí, v první řadě sportovci, pro které by mohl být tento sport vhodným 

doplňkem k jejich kondiční, případně i psychologické přípravě jako součást 

odreagování. 

Plážový tenis má v sobě prvky tenisu, plážového volejbalu a badmintonu. Pravidla 

jsou ve většině případu stejná jako u tenisu, drobné změny jsou dané hlavně tím, že se 

údery hrají bez dopadu míče a přes vysokou síť. Obecně existují dvě varianty pravidel, 

evropská a americká. V Evropě, tedy i u nás, se plážový tenis hraje na klasickém dvorci 

pro plážový volejbal, výška sítě je 1,70m. Hraje se pálkami, speciálně pro tento sport 

vyrobenými. Míče na první pohled vypadají jako tenisové, ale jsou podhuštěné, takže se 

                                                 

 

1
 Plážový tenis, beachtennis, Beach Tennis nebo “plážák“. Toto jsou různé formy názvů pro tento 

sport. Ze všech možností jsem vybrala český ekvivalent (plážový tenis), který se budu snažit nejčastěji 

používat ve své práci. Oficiální název pro ITF a IFBT (mezinárodní federace) je Beach Tennis. 
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spíše podobají míčům na babytenis. Hrají se pouze čtyřhry. Máme tři kategorie 

hračských dvojic - mužské, ženské nebo smíšené dvojice.  

Cílem práce je shromáždění co největšího množství informací o plážovém tenise. 

Detailněji o historii u nás i ve světě, organizacích, pravidlech a také o vybavení.  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je vytvořit přehled informací o plážovém tenise v České republice a ve 

světě. 

2.2 Úkoly práce 

Ke splnění výše zmíněných cílů jsem si zadala následující úkoly: 

 Sběr co největšího množství informací o plážovém tenise 

 Interview se zakladatelem plážového tenisu v ČR s Edvardem 

Kožušníkem 

 Interview s koordinátorem asociace plážového tenisu 

 Překlad oficiálních pravidel plážového tenisu do českého jazyka 

 Zpracování informací tak, aby mohly být využity k následné propagaci 

sportu 

  



- 12 - 

 

3 METODY 

3.1 Metody získávání dat 

3.1.1 Interview 

„Interview lze definovat jako rozhovor s určitým cílem.“  Při technice rozhovoru 

se využívá prostředků komunikace. Existuje zde vazba mezi tazatelem a respondentem. 

Důležitou částí rozhovoru je překonání psychických bariér a případných antipatií. 

(Hannagan, 1996, s. 75) 

„Interview představuje zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání 

dat.“ (Ferjenčík, 2000, s. 171) 

Rozhovor neboli interview, můžeme rozlišovat podle počtu respondentů. 

Například výzkumník s jedním informantem, nebo výzkumník se skupinou. Podle počtu 

respondentů můžeme dále dělit i typy rozhovorů. Typy rozhovorů podle počtu 

dotazovaných uvádí Hendl (1999) ve své knize Úvod do kvalitativního výzkumu takto: 

Typy rozhovorů s jedním informantem: 

 Rozhovor strukturovaný 

 Rozhovor s návodem 

 Narativní rozhovor 

 Etnografický rozhovor 

 Episodický rozhovor 

Typy rozhovorů se skupinou: 

 Skupinová diskuse 

 Skupinový rozhovor 

 Skupinové vyprávění (Hendl, 1999, s. 101) 

Vzhledem k tomu, že jsem vedla rozhovory pouze s jedním respondentem, tak jsem 

zvolila následující typy rozhovorů. U názvu rozhovoru uvedu vždy krátkou teorii. 
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Rozhovor č. 1 - Narativní rozhovor 

V narativním rozhovoru nejsou respondentovi kladeny standardní otázky, nýbrž je 

povzbuzován ke zcela volnému vyprávění. Vlastní rozhovor se dělí na čtyři fáze: 

stimulace, vyprávění, kladení otázek pro vyjasnění nejasností a zobecňující otázky. Při 

stimulaci dotazovanému prezentujeme téma a jeho význam. Snažíme se získat jeho 

důvěru. Po té je možné dotazovaného požádat, aby začal vyprávět.  

Ve třetí části se tazatel snaží o objasnění dosud nejasných otázek. 

Ve čtvrté části rozhovoru se tazatel snaží využít vypravěčovy schopnosti 

vysvětlování a abstrakce, jako experta pro jeho osobní záležitosti. Vypravěči je 

povoleno odpovídat na otázky typu proč, aby došlo k vyjasnění významových struktur. 

(Hendl, 2005, s. 176) 

Tento typ rozhovoru jsem použila jako první se zakladatelem plážového tenisu v ČR 

s panem Edvardem Kožušníkem. Se souhlasem pana Kožušníka byl rozhovor nahráván 

na mobilní diktafon, aby byly zaznamenané všechny detaily. Jedním z hlavních témat 

tohoto rozhovoru byla historie plážového tenisu ve světě i u nás. Ještě před tím než jsme 

interview započali, povídali jsme si krátce o tom, jak jsem se ke svému tématu dostala a 

jak by dále mohla práce posloužit. Domluvili jsme se, že má práce by mohla být vhodná 

pro první knižní zpracování, které doposud v ČR nenalezneme, jak mi prozradil pan 

Kožušník. Po tomto krátkém úvodu jsme se pustili do rozhovoru. Poprosila jsem pana 

Kožušníka, aby byl tak hodný, a uvedl mě do děje historie plážového tenisu, a pokud ho 

napadne cokoliv jiného ohledně daného tématu, budu ráda, když si jeho vyprávění 

vyslechnu. Také jsem předem oznámila celý průběh rozhovoru, a jakou formou bude 

rozhovor probíhat.  

 

Rozhovor č. 2 – Rozhovor pomocí návodu 

Podle Hendla (2005) rozhovor pomocí návodu představuje seznam otázek nebo 

témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se dostane na 

všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí 

získá informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat 

formulace otázek podle situace. (Hendl, 2005, s. 174) 
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Můj druhý rozhovor byl s koordinátorem asociace  Tomášem Merglem. I tento 

rozhovor byl nahráván na diktafon, aby byly zaznamenány všechny detaily. Pan Mergl 

byl též obeznámen se způsobem, jakým chci rozhovor vést. 

Naším hlavním tématem byla Česká asociace plážového tenisu. Tento typ rozhovoru 

jsem zvolila, protože už jsem dopředu věděla, na co bych se chtěla zeptat. Stejně jako u 

předchozího rozhovoru jsme si krátce popovídali o mé práci a pan Mergl mi nabídl svou 

spolupráci, pokud budu cokoliv potřebovat. Při výběru otázek jsem se inspirovala výše 

zmíněnými organizacemi a poté proběhla i konzultace s mým vedoucím bakalářské 

práce, ohledně zmíněných otázek. 

3.2 Vyhodnocení 

Jako metodu získávání informací pro svoji bakalářskou práci jsem použila interview. 

Provedla jsem dva rozhovory. Z důvodu autentičnosti a zdokumentování všech detailů 

byly nahrávány na diktafon. První z nich není přepsán doslovně, je prezentován formou 

vyprávění, tak jak byl autenticky poskytnut. Doplňující otázky a odpovědi jsou pak 

doslovně přepsány v příloze, stejně jako otázky z druhého rozhovoru, které v práci 

nezazněly. 

K vyhodnocení získaných informací jsem měla v úmyslu použít metody od p. Hendla 

z knihy Kvalitativního výzkumu. V průběhu zpracování dat se ukázalo, že charakter 

práce je natolik specifický, že jednu konkrétní vyhodnocovací metodu nelze 

jednoznačně definovat. Výsledkem bakalářské práce je pak samotná získaná teorie, tedy 

souhrn základních informací o plážovém tenise. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

4.1 Historie plážového tenisu 

Chtěla bych se v první řadě zmínit o tom, co vlastně plážový tenis představuje. 

Definice jsou různé. Zakladatel plážového tenisu v České Republice, Edvard Kožušník, 

se vyjadřuje takto: „Plážový tenis, je hybridem mezi tenisem, badmintonem a plážovým 

volejbalem. Hrají se pouze zápasy párů. Mužských, ženských a mixů. Sport je nesmírně 

populární v Itálii, USA a například na karibském ostrově Aruba. První mistrovství ČR 

se konalo v roce 2007.  Česká asociace plážového tenisu registruje přes 100 pravidelně 

hrajících hráčů. Za necelý rok si u nás tento nový sport vyzkoušelo kolem tisícovky 

zájemců.“ (Kožušník, 2008) – Nutno dodat, že část výše zmíněného článku, je přepsán 

doslovně.  

Teď už se vrátím zpět. K samotné historii tohoto sportu. 

Ačkoli si většina lidí myslí, že plážový tenis je poměrně mladé sportovní odvětví, 

není to tak úplně pravda. Tento sport je nejvíce rozšířený v Itálii, kde ho aktivně hraje 

přes dvě stě tisící hráčů. (6) 

Poprvé se začal hrát plážový tenis na Ravenské riviéře. Začátek tohoto sportu je 

datován na rok 1977. Kolébkou plážového tenisu je tedy Itálie. V dřívější době byla 

pravidla odlišná. V Itálii se hrálo s pálkami, které byly přizpůsobené plážovému tenisu, 

a hrálo se na klasickém dvorci pro plážový volejbal. Postupně se přecházelo z výšky sítě 

2,40 m na dnešních 1,70 m. Oproti americké verzi hřiště nebylo rozděleno půlící čarou. 

V Americe se začal hrát plážový tenis na ostrově Aruba v roce 2000. Hrálo se 

s klasickými tenisovými raketami i s tenisovými míči, ale pouze do roku 2009. Od roku 

2009 se začalo hrát s pálkami pro plážový tenis. Hřiště bylo kvůli většímu odrazu míče 

od tenisových raket delší i širší než volejbalové hřiště a to na každé straně o 1 m. Výška 

sítě byla 1,88 m nad zemí. 

V České republice se hraje plážový tenis od roku 2007. Toho samého roku byla 

založená i Česká asociace plážového tenisu a současně s ní i oficiální internetové 

stránky pro plážový tenis v České republice – www.beachtennis.cz  

http://www.beachtennis.cz/
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Pravidla u nás se spíše podobala italskému modelu. Vybavením jsme ale spíše 

připomínali model americký. Nejprve se začalo hrát s tenisovými raketami a až později 

v roce 2009 jsme přecházeli na pálky pro plážový tenis. 

Sjednocení pravidel se uskutečnilo v roce 2011 a jsou k dispozici na oficiálních 

internetových stránkách mezinárodní beachtennisové organizace v anglickém jazyce. V 

mé bakalářské práci naleznete pravidla schválená ITF přeložená do českého jazyka (viz 

níže). 

V plážovém tenise se objevují prvky tří různých sportů, jsou to prvky tenisu, 

plážového volejbalu a badmintonu. Mohli bychom se zamyslet proč tomu tak je. 

Podobnost plážového tenisu a klasického bílého sportu je pravděpodobně v pravidlech. 

Podobnost také můžeme najít i v míčích, které se v plážovém tenise používají, ale 

nesmíme zapomenout i na některé údery jako třeba voleje a podání (shoda v technice). 

Plážový volejbal a plážový tenis sdílejí společné rozměry hřiště i jeho povrch. A jako 

poslední podobnost s badmintonem. Mohla bych zde zmínit zásah míče. Stejně jako u 

badmintonu, tak i v plážovém tenise zasahujeme míč ve výšce nad rameny. 

Teď už ale podrobněji k historii plážového tenisu. Plážový tenis má dvě vývojové 

větve. První, kterou se budu zabývat, je větev italská (evropská). Poté nastíním 

americkou větev a v neposlední řadě se budu zabývat i historií beachtenisu v České 

republice.  

4.1.1 Historie plážového tenisu v Itálii 

Jelikož informací na toto téma je málo, tak se Vám budu snažit přiblížit počátek 

plážového tenisu v Itálii prostřednictvím rozhovoru s Gianlucou Chirico. 

Pravděpodobně jde o člověka, který je jeden z prvních hráčů plážového tenisu. Dá se o 

tomto člověku dokonce hovořit jako o průkopníkovi tohoto sportu.  

Tento rozhovor byl uveřejněn na stránkách České asociace plážového tenisu a to dne 

25. 1. 2011. Rozhovor vedl Franco Serdino. 

Celý rozhovor nebyl pouze o historii, ale Gianluca Chirico se vyjadřuje i k dnešnímu 

plážovému tenisu, k vybavení, technice i taktice. Z toho důvodu jsem vybrala do této 

části práce takové otázky a odpovědi, které se daného tématu týkají. V dalších 

kapitolách mé práce bych ráda použila i některé zbývající neuvedené otázky a odpovědi. 
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Uvádím zde část doslovného rozhovoru. Za níže zmíněným rozhovorem bude 

uveden komentář k některým slovům nebo slovním spojením.  

 

Jméno a příjmení:  Gianluca Chirico 

Zaměstnání: Oficiálně zdravotnický koordinátor na oddělení 

onkologie/hematologie, navíc asi 8 let působí jako 

instruktor plážového tenisu ve středisku Palabeach a 

v Bologni a v Palace v Imole. 

Datum narození: 28. Srpna 1965 

 

 

„Kdy jsi hrál plážový tenis poprvé?: 

Myslím, že to bylo v létě roku 1977 

Tomu nevěřím… s kým, jak a kde?: 

Mušíš tomu věřit. Myslím, že plážový tenis se zrodil právě na ravenské riviéře počátkem 

70. let, i když někteří tvrdí, že se ve stejném období prosadil i ve Fiumicinu. Já jsem 

začínal v letovisku Marina di Ravenna, v rekreačním středisku Italské pošty, společně 

s kamarády z dětství. Když nám bylo 12 – 13 let, byli jsme aktivní a překypovali energií, 

tak o nějakém povalování na pláži nemohla být ani řeč. Byly to hodiny a hodiny 

strávené hrou a koupáním v moři. 

Jak bys malému klukovi přiblížil tvůj vlastní příběh s plážovým tenisem?: 

Určitě mi neschází adrenalin a soutěživý duch, a to už od dětských let. Vždy jsem 

pozoroval, jak hrají dospělí, jak se při hře válejí v písku a ohromně se baví, a doufal 

jsem, že se jednou dostanu na jejich místo. Nebál jsem se schytávat rány, neměl jsem 

strach, že budu potlučený, byl jsem v klidu a uvědomoval jsem si, že to všechno jsou 

kamínky zkušenosti, které mi budou přínosem do budoucna. A s tím obrovským 

množstvím potu (protože jsme vždycky hráli v jakoukoli denní dobu, včetně poledne) 

přišli pak výsledky. 

Plážový tenis před 30 lety?: 

Byl podivný. Volejbalové hřiště (9x9), volejbalová síť (2,40), pravidla pro volejbal 

(výměna míče), nekonečné zápasy, nudné pro toho, kdo se díval, ale tvrdé pro toho, kdo 

hrál. 
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Plážový tenis před 20 lety?: 

 Byla to dlouhá odpoledne, strávená hrou. Díky přechodu na nižší 

síť (aktuální výška je 1,70 m) se pomalu přecházelo z fyzického plážového tenisu na 

technický. Polodomácké, ale přesné a vypilované organizace, první přesuny po Itálii. 

Plážový tenis před 10 lety?: 

Soutěživý a strhující, přechod k aktuálně platným pravidlům. Zvyšuje se rychlost, 

takzvaní „pallettari“ (hráči hrající najisto, neriskující, hrající spíše od zadní čáry) 

začínají mít problémy. Chaotická organizace, chybějící instituce. Velké výzvy, velké 

turnaje, obrovské napětí, ale zároveň velmi přínosné a motivující. 

Plážový tenis dnes?: 

Stále velmi zábavný, i když na mojí úrovni méně soutěživý. Převládá naprostá 

agresivita, není zde již žádný prostor pro obranu. Velké přesuny za oceán, dobrá 

integrace s novou generací. Je velmi stimulující, připravovat jiné a poskytovat jim tak 

zábavu. Instituce již existují, ale jsou dosud málo výrazné.“ 

Proč přezdívka „Sádra“?: 

Přezdívka „Sádra“ vychází tak trochu z mé fyzické konstituce a trochu z toho, jak jsem 

se v 90. letech často vrhal střemhlav dolů, aniž bych si přitom někdy ublížil. A navíc 

ten, kdo mi tuto přezdívku dal, mě neustále viděl, jak si s raketou klepu do lýtek a 

necítím žádnou bolest. (Serdino, 2011) 

 

Další velké jméno, které se k historii plážového tenisu v Itálii váže, je Gianni 

Bellettini. Tento člověk  původem z Raveny (Ravena je tzv. kolébka plážového tenisu), 

dodnes vede asociaci s názvem International Federation Beach Tennis (IFBT). 

Znovu bych chtěla upozornit na to, že výše uvedený rozhovor je opravdu 

přepsaný doslovně a proto bych ráda objasnila některá slova nebo slovní spojení. První 

co mě v rozhovoru zaujalo, bylo slovní spojení výměna míče. Ve sportovních hrách se 

tohoto termínu nepoužívá. Táborský (2007) ve své knize Základy a teorie sportovních 

her uvádí terminologicky vhodnější pojem zvaný rozehra. Rozehra je jednotlivý časově 

plynulý úsek utkání. (Táborský, 2007, s. 20).  

Jako další, je zapotřebí vysvětlit část věty, která byla uvedená u otázky plážového 

tenisu před 20 lety a to konkrétně, že se přecházelo z fyzického plážového tenisu na 

technický. Myslím si, že se poprvé začali zabývat technikou jednotlivých úderů a ruku 

v ruce s ní i taktikou hry. S tím souvisí i vznik a vývoj nových tréninkových metod, 
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které spolu s rozvojem materiálního vybavení přispěly k rychlému rozvoji úrovně hry a 

současně i nárůstu hráčské základny. To všechno, společně s dalšími faktory, jako je 

vznik pravidel, organizování mezinárodních turnajů, apod. znamenalo, že zábava dosud 

neorganizovaně provozovaná skupinami nadšenců, postupně začala nabývat charakter 

sportu se všemi náležitostmi, které tímto pojmem rozumíme. 

4.1.2 Začátky plážového tenisu USA 

Americká historie je poněkud úsměvnější a vznikla o něco později než větev 

italská (evropská). Začátek se datuje zhruba na rok 2000 – 2001, kdy se dva kamarádi 

Shutt a Jochem Ros (holanďané) opili a šli si v Holandsku zahrát na pláž tenis. Jelikož 

to byli lidé z tenisového prostředí, tak k tomu použili klasické tenisové rakety a hráli 

přes volejbalovou síť (2,43 m pro muže, 2,24 m pro ženy). A tím to všechno začalo.  

 Jeden z nich se oženil do bývalé holandské kolonie jménem Aruba (nachází se 

v Karibiku). Vzal si místní dívku, která po rodičích zdědila na Arubě pozemky a spolu 

jako manželé vystavěli menší areál bungalovů. V momentě, kdy potřebovali zaplnit 

bungalovy turisty v sezóně, která je slabá, což je tam na úrovni října a listopadu, museli 

najít nějaký zajímavý program. Napadlo je, že by pro americké turisty, kteří na Arubu 

jezdí (podíl Američanů je cca 85%, zbytek jsou lidé z Venezuely a nejmenší část tvoří 

Holanďané), mohli uspořádat turnaj v plážovém tenise. 

 V roce 2004 byl uspořádaný první „sranda“ turnaj, který se hrál s tenisovými 

raketami, a síť byla snížená na výšku 1,88 m.  

Hned na první uspořádaný turnaj přijel i turista, který se jmenoval Marc Altheim 

(v dnešní době je to vedoucí amerického plážového tenisu). Investoval své vlastní 

peníze, zorganizoval americkou tour plážového tenisu a udělal si svá vlastní pravidla, 

tak jak je viděl na ostrově Aruba u Holanďanů. Síť byla vysoká 1,88 m a hrálo se 

s tenisovými raketami i tenisovými míči. Rozměry hřiště byly o něco málo větší než u 

hřiště volejbalového.  

Za zmínku stojí i rok 2007, kdy se plážový tenis dostal pod mezinárodní 

tenisovou federaci ITF (International Tennis Federation). 

V roce 2008 se konal turnaj v Americe, kde se poprvé zúčastnili turnaje i Italové. 

Jsou to lidé, kteří nikdy klasický tenis nehráli. Začínali od svých třinácti let s plážovými 

pálkami, které původně byly dřevěné. Najednou přijeli na turnaj a měli hrát 

s tenisovými raketami. Nevěděli, co si mají počít, a tak si nakoupili krátké dětské 
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tenisové rakety a všechny Američany porazili. Tato nastavená pravidla trvala ještě další 

tři roky.  

Až v roce 2011 došlo k úplnému sjednocení pravidel. To znamená, že Američané 

přešli z tenisových raket na pálky pro plážový tenis a upravili rozměry hřiště i výšku 

sítě.  

4.1.3 Historie plážového tenisu v ČR 

Počátky plážového tenisu v ČR mi byly nastíněny samotným zakladatelem tohoto 

sportu v Čechách, Edvardem Kožušníkem. Tady je již zmiňovaný příběh. 

Vše začalo na tenisových kurtech Kapitol na Praze 4, kdy E. K.
2
 viděl volná 

prostranství na právě stavějících se tenisových kurtech. Jako bývalý vrcholový hráč 

volejbalu dostal nápad vybudovat zde kurty pro plážový volejbal. 

Zašel tedy za manželi Merglovými s dotazem, jaký mají záměr s volnou plochou. 

Pan Vladislav Mergl odpověděl, že zatím neví, protože dva kurty se mu do prostoru 

nevejdou a jeden kurt se na tak velké ploše nevyplatí. E. K. se mu tedy svěřil s nápadem 

vystavět kurty s plážovým pískem pro volejbal. Pan Mergl ale tento nápad zamítl, 

jelikož celá jeho rodina vždy hrála tenis a to i včetně pana Mergla, proto by chtěl celý 

areál zasvětit pouze tenisu. 

Shodou okolností E. K. zanedlouho cestoval letadlem, v němž se mu naskytl 

pohled na časopis. Uviděl v něm fotku člověka, který hraje tenis na pláži s klasickou 

tenisovou raketou (to je již zmiňovaný americký způsob beachtenisu) 

Začal si zjišťovat informace o tenisu na pláži. Bohužel k jeho smůle se mu 

nepodařilo zjistit skoro nic, protože k tomuto sportovnímu odvětví zatím žádné 

informace nebyly. 

Když opět přiletěl zpět do ČR, zmínil se panu Merglovi o tom, co v časopise viděl 

a navrhl mu variantu tenisu na písku. A tak se vlastně i stalo. V tenisovém areálu 

Kapitol na Praze 4 se tedy společně s tenisovými kurty, vybudovali i tři kurty pro 

plážový tenis. 

                                                 

 

2
 E. K. – Edvard Kožušník 
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V roce 2007 byla založena Česká asociace plážového tenisu. Bylo uspořádáno 

“sranda“ mistrovství ČR v plážovém tenise a hrálo se s klasickými raketami, protože 

Češi nevěděli, kde si pálky pro plážový tenis mají koupit. 

Rok 2008 byl velmi bohatý, co se týká událostí. Češi se zúčastnili několika 

turnajů v Itálii, odkud se přivezl i první materiál (první plážové pálky). Bylo uspořádáno 

mezinárodní mistrovství v České Republice, kam byli pozváni i italští hráči. V tom 

samém roce Češi poprvé vyjeli na mistrovství Evropy a přivezli si druhé místo. Jména 

našich vícemistrů ve smíšených čtyřhrách jsou Dagmar Denková a Jan Písecký (oba 

jsou bývalími aktivními hráči tenisu). 

Uvádím zde část článku, který se vyskytuje na oficiálních stránkách České 

asociace plážového tenisu a zmiňuje se o prvním výjezdu českých hráčů na mistrovství 

Evropy. 

„Jan Písecký spolu s Dagmar Denkovou dosáhli dnes v italském Riccione 

historického výsledku v kategorii smíšených dvojic. Na Mistrovství Evropy v plážovém 

tenisu se probojovali do finále, kde podlehli italskému páru Cristian Bernardi a Laura 

Olivieri. V mužské kategorii vybojovali naši  12.  místo ženy ve své potom  8. místo.“ (8) 

Další mezinárodní turnaj v České Republice byl uspořádaný v roce 2009. Uvádím 

zde část článku z oficiálních stránek mezinárodní federace, která se o turnaji v Praze na 

Kapitole zmiňuje. 

„The New Year tournament in Prague, Czech Republic, attracted great interest 

from the players, with a full 32 draw for Men and 16 draw for Women. It was truly an 

international tournament with 13 nations represented. Players from Austria, Belgium, 

Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, San Marino, Slovak 

Republic, Slovenia, Spain and Switzerland competed in the 4 day event offering a total 

prize money of $10,000, plus free hospitanty.“
3
 (ITF, 2010) 

  

                                                 

 

3
 Na nový rok se konal turnaj v Praze v České republice. Ze strany hráčů to byl žádaný turnaj. Počet 

přihlášených hráčů byl plný a to 32 párů v mužích a 16 párů v ženách. Byl to mezinárodní turnaj 

zastoupený třinácti různými zeměmi. Hráči z Rakouska, Belgie, Chorvatska, České republiky, Německa, 

Maďarska, Itálie. Polska, San Marina, Slovesnké republiky, Slovinska, Španělska a Švícarska. Akce 

trvala 4 dny. Celková dotace činila deset tisíc dolarů. Pohostinství bylo zdarma. 



- 22 - 

 

4.2 ORGANIZACE 

V této kapitole bych chtěla zmínit více informací o jednotlivých organizacích. 

Budu se zabývat organizací IFBT (International Federation Beach Tennis) a ITF 

(International Tennis Federation), která založila svou vlastní beach tenisovou 

organizaci.  Dále bych chtěla zmínit více informací o České asociaci plážového tenisu. 

Pro tuto část práce jsem použila oficiální internetové stránky obou organizací. 

Jinou cestou bohužel informace získat nemohu, takže se budu snažit o co nejpřesnější 

překlad, protože obě internetové stránky jsou samozřejmě v cizím jazyce. Oficiální 

internetové stránky pro IFBT jsou www.beachtennis.com a internetové stránky pro ITF 

jsou www.itftennis.com.  Podklady k informacím o české asociaci jsem získala 

v podobě předem připraveného rozhovoru s koordinátorem asociace Tomášem 

Merglem. 

 

4.2.1 International Federation Beach Tennis (IFBT) – (Mezinárodní 

federace plážového tenisu)  

Členové mezinárodní federace  

Prezident:  Dott. Giandomenico Bellettini (Itálie) 

Víceprezident:  Joan Egea (Španělsko) – odpovědný za Evropu 

Víceprezident:  Joan Egea (Katalánsko) – odpovědný za Evropu 

Víceprezident:  Adrienne Cerra – IFBT – USA – odpovědný za Ameriku 

Pod viceprezidenty se nachází poradci. Celkový počet poradců je třiatřicet. Za Českou 

Republiku je poradce Edvard Kožušník. (IFBT) 

Statut IFBT 

 Název organizace je Mezinárodní Federace pro Beach Tennis 

 IFBT je nezisková organizace, složená ze samostatných a nezávislých národních 

svazů a dalších národních organizací podílejících se na tomto sportu (beach 

tenis) 

 Sdružení založené podle italského zákona vzniklo v Itálii roku 1997. Sdružení je 

vytvořeno na dobu neomezenou. Sídlo se nachází v Itálii. 

 Valná hromada je nejvyšší zákonodárný orgán IFBT. (IFBT) 

http://www.beachtennis.com/
http://www.itftennis.com/
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Cíle IFBT jsou: 

 Přispívat k pozitivnímu rozvoji společnosti 

 Pomáhat svým členům v posilování své pozice 

 Organizovat mezinárodní mistrovství, turnaje, zápasy a dále pořádat velké 

sportovní akce (mistrovství světa, kontinentální šampionáty, světové poháry, 

kontinentální poháry a otevřené mezinárodní turnaje) 

 Spolupráce s organizacemi, které mají za cíl prosazování beach tenisu na 

světové úrovni 

 Shromažďovat, třídit a šířit informace mezi členy organizace ale také 

propagovat tento sport mezi populaci. (IFBT) 

Úřední jazyk 

 Úředním jazykem IFBT je angličtina 

 Zástupci svazů nebo sdružení členů IFBT mohou používat svůj vlastní jazyk 

v průběhu zasedání, pokud ovšem mají anglického tlumočníka. (IFBT) 

 

Uvádím zde další část rozhovoru s “průkopníkem“ tohoto sportu s Gianlucou 

Chirico, který se tak též vyjadřuje k Italské tenisové federaci. 

„Plážový tenis a Italská Tenisová Federace – je to vydařený svazek?: 

Je to komplikovaný svazek. Plážový tenis se jeví jako okrajový v porovnání s tenisem, a 

následkem toho je vynaložené úsilí nedostatečné. Doufám, že 6000 zaregistrovaných 

hráčů v roce 2010 by mohlo trochu zatřást špičkami a zvýšit zdroje i počet 

zainteresovaných osob.“ (Serdino, 2011) 

 

4.2.2 International Tennis Federation – Beach Tennis (ITF- Beach Tennis) 

– (Mezinárodní tenisová federace) 

ITF má přes 80 zaměstnanců. Sídlo je v Roehamptonu (jihozápadní Londýn). 

The International Tennis Federation (ITF), the world governing body of 

tennis, oversees the following five areas of the game: 

 Administration and regulation 

 Organising international competition 
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 Structuring the game 

 Developing the game 

 Promoting the game
4
 (20) 

 

ITF spravuje a řídí hru pro více než 200 přidružených národních asociací. ITF je 

zodpovědná za pravidla tenisu, včetně technických specifikací a zařízení dvorce a 

prosazování společného antidopingového programu.(20) 

ITF ovládá hlavní mezinárodní týmové akce pro všechny věkové skupiny i pro 

tenisty na vozíčku, včetně dvou největších světových každoročních mezinárodních 

soutěží družstev ve sportu (Davis Cup – pro muže a Fed Cup – pro ženy). Kromě toho 

ITF úzce spolupracuje se čtyřmi Grand Slamy – Australian Open, Roland Garros, 

Wimbledon a US Open. Tyto čtyři Grand Slamy jsou oficiálním mistrovstvím ITF.(20) 

 

Hlavní orgán: 

      Hlavním orgánem národní asociace je valná hromada. Veškeré změny pravidel ITF, 

pravidla tenisu nebo předpisy hlavních soutěží ITF musí být schváleny valnou 

hromadou. Valná hromada se koná každý rok v jiné zemi. V roce 2011 se konala 

v Bangkoku v Thajsku a v tento se valná hromada sejde v Kodani v Dánsku. (21) 

Představenstvo: 

Prezident:  Francesco Ricci Bitti (Itálie) 

Výkonný ředitel: Juan Margets (Španělsko) 

Pokladník:  David Jude (Velká Británie) 

                                                 

 

4
 ITF jako světový řídící orgán dohlíží na následujících pět oblastí: 

 

 Správa a regulace 

 Organizace mezinárodních soutěží 

 Strukturu hry 

 Rozvoj hry 

 Podpora hry 
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Víceprezidenti: Jean Gachassin (Francie) 

   Geoff Pollard (Rakousko) 

   Jon Vegosen (Amerika) 

Členové rady:  Ismail El Shafei (Egypt) 

   Lucy Garvin (Amerika) 

   Jack Graham (Kanada) 

   Chris Kypriotis (Brazilie) 

   Suwat Liptapanlop (Thajsko) 

   Roman Murashkovsky (Rusko) 

   Stuart Smith (Velká Británie) 

   Rene Stammback (Švýcarsko) 

   Georg Von Waldenfels (Německo) (21) 

Důležité mezníky:  

1913 -  1. Března 1913, kdy se konala první konference v paříži, byla také 

založena mezinárodní federace ILTF (International Lawn Tennis Federation) 

1977 - Dochází ke změně názvu tehdejší federace ILTF (Lawn) na dnešní ITF 

(International tennis federation – mezinárodní tenisová federace) 

1978 - Byli vyhlášení první mistři světa ITF – Chris Evert a Bjorn Borg (19) 

 Myslím si, že ITF je více propracovanější organizace, než IFBT a to z toho 

důvodu, že má pevně vypracovanou strukturu, delší tradici a už po delší čas organizují 

turnaje, z toho plyne i více zkušeností. Na druhou stranu je nutno říci že IFBT více 

pracuje na propagaci tohoto sportu do celého světa.  

 

4.2.3 Česká asociace plážového tenisu 

Informace o této části práce, jsem získala pomocí předem připraveného 

rozhovoru s koordinátorem asociace s Tomášem Merglem. Uvádím zde pouze 

nejdůležitější fakta, která jsou ovšem doslovná. Celá verze rozhovoru je možná ke 

zhlédnutí v příloze č. 2. 
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Česká asociace plážového tenisu byla založena roku 2007. Při této příležitosti se 

taktéž uskutečnilo historicky první mistrovství ČR. 

Asociace funguje nezávisle na státu. Jedině v případě, když chce asociace 

pořádat nějaký turnaj pod záštitou ITF, musí mít razítko – povolení Českého tenisového 

svazu. Jinak funguje naprosto nezávisle, i co se týká finanční stránky. Žádná vnitřní 

hierarchie není, vše pracuje na dobrovolné bázi (turnaje apod.), záleží na tom, jak je kdo 

aktivní. 

Sídlo: 

Asociace má sídlo v areálu sportovního klubu Beach Tenis Kapitol na adrese 

Magistrů 1510/24 – Praha 4, Michle. 

Cíle asociace: 

"Naším hlavním cílem pro tento rok je především propagace, jak u nás, ale i v 

USA, kde chceme s americkými kolegy jednat o možné spolupráci a obou 

kontinetech" Řekl prezident ČAPT Edvard Kožušník. – Cíle asociace při jejím 

založení. (7) 

Cíle asociace jsou co nejvíce šířit plážový tenis v rámci České republiky a 

zároveň je zde samozřejmě i snaha budovat dobrou pověst českého plážového tenisu 

v zahraničí. – Cíle asociace dnes. 

Vnitřní struktura (představenstvo): 

Asociace má formální funkci prezidenta, kterým je v současnosti Edvard 

Kožušník, dále ve výkonném výboru je Jan Písecký, Jaroslav Čech a Vladimír Mergl. 

Dále asociace registruje hráče z celé republiky. 

 

4.2.4 Kategorie turnajů 

Tabulka, která je uvedená níže, je k nahlédnutí na oficiálních stránkách 

mezinárodní tenisové federace www.itftennis.com/beachtennis. Znázorňuje kategorie 

turnajů a i samotné bodové ohodnocení za jednotlivá vítězství v soutěži. Tabulka je 

uvedena v originále tzn. v anglickém jazyce. Níže bude uvedený český překlad a komentář. 

 

 

http://www.itftennis.com/beachtennis
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Oficiální bodové hodnocení turnajů  

 
World 

Championships 
Regional 

Championships 
Grade Events 

Grade A B1 B2 1 2 3 4 

Winner 250 180 80 150 100 60 40 

Runner- 

Up 
180 120 50 100 75 45 30 

Semi-

finalist 
120 80 30 80 50 30 20 

Quarter-

finalist 
80 50 15 60 30 20 15 

Losers in 

last 16 
50 30 5 30 20 15 10 

Losers in 

last 32 
30 - - 20 - - - 

(ITF, 2008) 

Český překlad bodového hodnocení turnajů 

 
Mistrovství 

světa 
Regionální 

mistrovství 
Kategorie turnajů 

Stupně 

(Kategorie) 
A B1 B2 1 2 3 4 

Vítěz 250 180 80 150 100 60 40 

Finalista 180 120 50 100 75 45 30 

Semi-

finalista 
120 80 30 80 50 30 20 

Osmi-

finalista 
80 50 15 60 30 20 15 

Posledních 

16 hráčů 
50 30 5 30 20 15 10 

Posledních 

32 hráčů 
30 - - 20 - - - 

 

Turnaje, které se pořádají v České republice, musí být schváleny Českou 

asociací plážového tenisu a to nejpozději do 48 hodin před jeho konáním. Turnaje se 

musí účastnit nejméně čtyři dvojice a to alespoň v jedné kategorii (ženy, muži, mixy).   

Každý zápas se eviduje a pořadatel musí výsledky zaslat v den konání turnaje asociaci 

plážového tenisu elektronickou poštou. 
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Všechny turnaje musí být předem schváleny ITF. 

Nejvíce je hodnocené mistrovství světa, které má pouze jednu kategorii A.  

Jako druhé nejvíce hodnocená je kategorie B1. Prozatím se pod touto kategorií 

pořádá pouze mistrovství Evropy. 

Turnaje pod kategorií B2 se prozatím nepořádají. Tato kategorie byla vytvořena 

do budoucna jako alternativa turnajů pro státy, které zatím plážový tenis nehrají a 

nemají pro něj takové podmínky, jako ostatní státy. Těmi podmínkami je myšlené např. 

dostupnost vybavení, finanční prostředky. Takže s touto kategorií se počítá do budoucna 

jako s regionálním mistrovstvím například v Africe. 

Další kategorie turnajů jsou číslovány jako 1, 2, 3 a 4. Jsou to klasické turnaje, 

které se pořádají například v České republice a jejich kategorie se odvíjí podle dotací. 

Aby turnaj mohl být ohodnocen kategorií 1 – tak příslušná dotace musí být 10 000 euro 

nebo 10 000 dolarů. Kategorie 2 – musí mít dotaci min 5 000 euro/dolarů. Kategorie 3 

je v rozmezí 1 500 – 3 000 euro/dolarů. A poslední je kategorie 4, která musí mít 

minimální dotaci 1 000 euro/dolarů. 

 

4.2.5 Žebříček plážového tenisu v ČR 

Celé žebříčky plážového tenisu v ČR, jsou k nahlédnutí rovněž na oficiálních 

stránkách České asociace plážového tenisu. -www.beachtennis.cz 

Správcem Národního žebříčku plážového tenisu je Česká asociace plážového 

tenisu.  Žebříček je veden v kategorii jednotlivců (mužů a žen) a dvojic (mužů, žen a 

mixů). Do žebříčku jsou zařazeni pouze výsledky z turnajů schválených ČAPT. (ČAPT, 

2008) 

Ve své práci uvádím pouze prvních deset hráčů českého žebříčku. Světové 

žebříčky můžeme nalézt na oficiálních stránkách mezinárodní federace pro plážový 

tenis – www.itftennis.com/beachtennis pod nadpisem rankings. 

 

 

 

 

http://www.beachtennis.cz/
http://www.itftennis.com/beachtennis
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Muži (CAPT, 2011e) 

Umístění Hráč Body Rok narození 

1. Mrňavý Lukáš 4125 1980 

2. Řádek Pavel 2638 1985 

3. Kožušník Edvard 2500 1971 

4. Mergl Tomáš 1675 1989 

5. Padevít Marek 875 1978 

6. Mergl Vladimír 625 1960 

6. Staněk Martin 625 1970 

6. Vavák Erik 625 2001 

9. Stránský Michal 550 1991 

10. Knesl Marcel 425 1991 

 

Ženy (ČAPT, 2011e) 

Umístění Hráči Body Rok narození 

1. Merglová Aneta 2925 1995 

2. Deylová Jana 2675 1984 

3. Gurtlerová Lea 2550 1995 

4. Riklová Alice 1425 1967 

5. Brožová Eva 1250 1987 

6. Málková Lenka 1225 1978 

6. Nováková Eliška 1225 1982 

8. Del Castillo Lucia 925 1970 

9. Mrázková Kamila 875 1991 
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4.3 PRAVIDLA PLÁŽOVÉHO TENISU (ITF, 2012) 

V této části práce naleznete přeložená pravidla, která byla v roce 2011 sjednocená 

a jsou tímto oficiálně platná a jednotná v každé zemi, ve které se plážový tenis 

provozuje. Originální Rules of Beach Tennis (pravidla plážového tenisu) naleznete na 

oficiálních stránkách mezinárodní tenisové federace (pod kterou spadá plážový tenis). 

V příloze jedna naleznete původní znění těchto pravidel. 

ITF, je mezinárodní tenisová federace, která nese pod svými křídly i právě 

zmiňovaný plážový tenis. Za pomoci pravidel, které jsou v souladu s normami a jsou 

schválené mezinárodním orgánem, ITF zajišťuje spravedlivé a rovné příležitosti pro 

všechny.   

Cíle mezinárodní federace pro plážový tenis budu citovat přímo z oficiálních 

stránek pro beach tenis: „It aims to provide, promote and develop opportunities for 

men, women and children to participate in recreational and competitive beach tennis at 

all levels.“
5
 (ITF, 2012, str 3) 

Pravidla plážového tenisu jsou přizpůsobeny obchodnímu modelu, protože délka 

hřiště je stejná jako u beach volejbalu a síť se dá snížit na požadovanou výšku. 

4.3.1 Dvorec 

Dvorec je obdélníkového tvaru o rozměrech 16 metrů na délku a 8 metrů na 

šířku. Uprostřed je ve výšce 1,7 metrů vedena síť, která musí mít oka přiměřená 

k rozměru míče pro plážový tenis. Skrz síť, by žádný z předepsaných míčů, neměl 

projít. 

Čáry, které ohraničují dvorec, mohou být 2,5 – 5 cm široké. Základní čára může 

dosahovat šířky až 10cm. Ohraničení dvorce, by mělo kontrastovat s barvou povrchu. 

4.3.2 Hrací plocha 

Terén musí být složen z písku. Měl by být jednotný, neměl by obsahovat 

nepravidelné objekty ani jiné horniny. Hrací plocha by měla být bezpečná, aby 

nedocházelo k zranění hráčů. 

                                                 

 

5
 Jejím cílem je poskytovat, podporovat a rozvíjet příležitosti pro muže, ženy a děti k účasti 

v rekreačním a soutěžním plážovém tenisu ve všech úrovních. 
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4.3.3 Stálé zařízení dvorce 

           Stálé zařízení zahrnuje zadní a postranní ohraničení, diváky, místa a sedadla pro 

diváky, všechna ostatní zařízení kolem dvorce a nad ním, hlavní rozhodčí, lajnové 

rozhodčí a sběrače míčů.     

4.3.4 Míč na plážový tenis 

Na první pohled vypadá míč, jako klasický tenisový, ale je podhuštěný, takže se 

s ním poměrně lépe zachází. Jinak z odborného hlediska míče pro plážový jsou 

označeny stupňěm 2 (tj. nízká komprese “oranžové“) 

4.3.5  Pálky pro plážový tenis 

Pálka nesmí přesáhnout 50 cm na délku, 26 cm na šířku a 38 mm šířky v profilu. 

Otvory v centrální části pálky mohou mít v průměru od 9 – 13 mm a od vnějšího okraje 

mohou být vzdálené maximálně 4 cm. Jejich délka, šířka i tvar může být různá, ale 

nesmí ovlivňovat podstatu hry. Podklad rakety musí být rovný, hladký nebo drsný ale 

nesmí být větší než 30cm v délce a 26 cm v šířce. 

4.3.6 Skóre v utkání 

Utkání může být hráno na 2 vítězné sady (tzn., že tým musí získat 2 sady, aby 

mohl vyhrát utkání) nebo se může hrát na 3 vítězné sady (tzn., že tým musí získat 3 

sady, aby mohl vyhrát utkání). 

Zvolený způsob, musí být oznámen před zahájením turnaje. 

4.3.7 Skóre v sadě 

Existují různé metody počítání bodů. Dvě hlavní metody jsou “Advantage Set“ 

(sada hraná s rozdílem dvou her) a “tie – break sada“ 

Advantage Set (sada hraná s rozdílem dvou her) 

První pár, který vyhraje šest her, vyhrává i danou sadu pokud vede nad soupeři 

rozdílem dvou her. Pokud je potřeba, sada pokračuje, až je tohoto rozdílu dosaženo. 

Tie-break sada (sada za stavu 6:6 ukončená tie-breakem) 

První pár, který vyhraje šest her, vyhrává i danou sadu pokud vede nad soupeři 

rozdílem dvou her.  Pokud je dosaženo stavu šest – šest, hraje se tie – break. 
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4.3.8 Skóre ve hře 

Standardní hra (bez výhod) 

Stav hry je počítán následovně, s tím, že skóre podávajícího se uvádí první. 

první bod   -  “15“  

druhý bod  -  “30“  

třetí bod  -  “40“ 

čtvrtý bod  -  “Hra“ 

Pokud oba týmy mají po třech bodech, skóre je “deuce“ (shoda) a hraje se 

rozhodující bod. Tým, který rozhodující bod vyhraje, vyhrává “hru“ 

Tie – break 

V průběhu tie – breaku jsou body uváděny jako “nula“, “1“, “2“, “3“ atd. První 

pár, který získá sedm bodů, vyhrává “hru“ a “sadu“ pokud vede nad soupeřem rozdílem 

dvou bodů. Pokud je potřeba, v tie-breaku se pokračuje, dokud není rozdílu dvou bodů 

dosaženo. Tým, který je na řadě s podáním podává první bod tie – breaku. Následující 

dva body podávají soupeři (hráč, který je na řadě s podáním). Poté každý pár podává 

střídavě dva body za sebou, až do konce tie-breaku (změna podání se provádí ve 

stejném pořadí, jako během dané sady).  

4.3.9 Podávající a přijímající  

 Dvojice /týmy/ stojí proti sobě na opačných stranách sítě. Podávající je hráč, 

který uvádí míč do hry pro první bod. Hráči týmu, kteří jsou připraveni vracet míč 

rozehraný podávajícím, jsou přijímající. Před zahájením každého bodu zaujmou první 

své pozice přijímající, po nich potom podávající, který bude podávat. Přijímající si 

nemohou vzájemně měnit své pozice poté, co si podávající vybral své postavení. 

 

Případ 1:  Smějí hráči přijímajícího týmu stát mimo čáry, ohraničující kurt?  

Rozhodnutí:  Hráči přijímajícího týmu mohou zaujmout jakékoli postavení uvnitř nebo 

vně čar na přijímající straně dvorce.   

Případ 2:   Může partner podávajícího hráče zaujmout postavení, které brání hráčům 

přijímajícího týmu ve výhledu?      



- 33 - 

 

Rozhodnutí:  Ano. Partner podávajícího hráče může zaujmout jakékoli postavení uvnitř 

nebo vně čar na podávající straně dvorce.   

Případ 3:  Ztratí hráč dobíhající míč bod, překročí-li pomyslnou čáru dělící dvorec 

pod sítí, ale mimo podélné čáry ohraničující dvorec před nebo po zasažení míče?  

Rozhodnutí:  Ne, hráč ztratí bod pro svůj tým pouze v případě, pokud vstoupí na 

soupeřovu polovinu hříště, ať už před nebo po odehrání míče. 

Případ 4:  Je povoleno, aby jeden z hráčů týmu hrál sám proti soupeřům? 

Rozhodnutí:   Ne. 

4.3.10 Volba stran a podání 

Volba stran a volba podávajícího a přijímajícího v první hře se rozhodne losem před 

začátkem rozcvičení. Tým, který vyhrál los, si může zvolit: 

 stát se podávajícím nebo přijímajícím v první hře utkání, v tomto případě 

soupeři volí stranu pro první hru utkání: nebo   

 stranu dvorce pro první hru utkání, v tomto případě soupeři volí z možností stát 

se podávajícími nebo přijímajícími v první hře utkání: nebo   

 požádat tým soupeřů, aby provedl jednu z výše uvedených voleb. 

 

Případ 1:  Mají oba týmy právo nové volby v případě, že rozehrání je přerušeno a hráči 

opustí kurt?       

Rozhodnutí: Ano. Výsledek původního losu platí, ale oba týmy mohou provést novou 

volbu 

4.3.11 Změna stran 

Hráči střídají strany po ukončení první, třetí a každé další liché hry v každé sadě. 

Hráči také střídají strany po ukončení každé sady, pokud není celkový počet her v dané 

sadě sudý. V tomto případě se mění strany až po odehrání první hry v následující sadě. 

V průběhu tie-breaku hráči střídají strany po každých čtyřech bodech. Zde jsou 

pravidla odlišná od pravidel tenisu, kde se strany střídají po šesti bodech. 

4.3.12 Míč ve hře 

Pokud není ohlášená chyba nebo páska, míč je ve hře od okamžiku, kdy 

podávající udeří do míče a zůstává ve hře až do okamžiku než je rozhodnuto.  
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4.3.13 Míč na čáře 

Dopadne – li míč na čáru, považuje se za míč, který dopadl do pole 

ohraničeného touto čarou. V případě že se změní pozice čáry, před tím než začne hra, 

má hráč právo požadovat vrchního rozhodčího, aby dal čáru do pořádku. Když není 

rozhodčí k dispozici, tak sám hráč je oprávněn k opravě stálého zařízení. 

4.3.14 Dopad míče na stále zařízení dvorce 

Když se dotkne míč stálého zařízení dvorce, před tím, než dopadne na zem, hráč, 

který trefil míč, ztrácí bod pro jeho tým. 

4.3.15 Pořadí podání 

Tým, který začíná podávat v první hře každé sady, si zvolí hráče, který bude tuto hru 

podávat. Podobně, před započetím druhé hry, si jejich soupeři zvolí hráče, který bude 

tuto hru podávat. Partner hráče, podávajícího v první hře, bude podávat ve hře třetí a 

partner hráče, podávajícího ve druhé hře, bude podávat ve hře čtvrté. Toto střídání 

podání pokračuje až do konce sady. 

4.3.16 Pořadí přijímání 

Míč rozehraný podávajícím hráčem, může být vrácen jedním hráčem na opačné 

straně sítě. 

4.3.17 Podání 

Před zahájením podání, musí podávající hráč mít obě nohy za základní čárou. 

Hráč pak uvolní při nadhozu míč z ruky v libovolném směru a narazí míč dříve, než 

dopadne na zem. Podání je dokončeno v momentě, kdy hráč udeří nebo mine míč.  

4.3.18 Podávající 

Podávající při podání může stát kdekoliv za dvorcem. Podání jde přes síť do 

soupeřovy poloviny odkud je míč vracen přijímajícím hráčem. Druhé podání neexistuje. 

Ve smíšené čtyřhře muži podávají podání spodem.  

4.3.19 Chyba nohou 

V průběhu podání podávající nesmí:      

 chůzí nebo během měnit své postavení, s výjimkou skluzu nohou, nebo 

 dotknout se  stojící/přední nohou vnitřní části kurtu, nebo   
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 dotknout se nohou základní čáry, nebo   

 postavit nohu buď na nebo pod základní čáru, nebo    

 dotknout se libovolnou nohou oblasti vně imaginárního prodloužení podélné 

čáry 

4.3.20 Chybné podání 

Podání je chybné když: 

 Hráč poruší pravidla 17, 18 nebo 19, nebo 

 Podávající při pokusu trefit míč mine, nebo 

 Míč se při podání dotkne stálého zařízení dvorce – to platí i při rozehře 

 Míč se dotkne podávajícího nebo jeho partnera, nebo něčeho co hráč drží nebo 

nosí 

4.3.21 Kdy lze podávat a přijímat  

  Podávající hráč nesmí podávat, dokud nejsou členové druhého týmu připraveni. 

Nicméně, členové druhého týmu, musí respektovat vhodné tempo, které hře náleží. 

Musí být připraveni přijímat v přiměřeném čase. 

4.3.22 Páska při podání 

Pokud se podání dotkne sítě, popruhu nebo pásky tak je míč ve hře 

4.3.23 Přerušení hry 

Ve všech případech, kdy je zahlášeno ´LET´, je bod opakován. 

Případ 1: Hlásí se ´LET´ v případě, že během rozehry praskne míč? 

Odpověď: Ano.       

Případ 2: Hlásí se ´LET´v případě, že během rozehry dojde k poškození, nebo zničení 

čáry?       

Odpověď: Ano.       

Případ 3: Hlásí se ´LET´v případě, že hráč přijímajícího týmu není připraven 

v okamžiku, kdy má hráč podávajícího týmu podávat?  

Odpověď: Ano. 
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4.3.24 Tým ztrácí bod 

Bod je ztracen když: 

 Podání bylo chybné, nebo 

 Člen týmu nevrátí míč do hry dříve, než dopadne na zem, nebo 

 Člen týmu vrátí míč do hry tak, že dopadne na zem nebo na nějaký objekt mimo 

dvorec, nebo 

 Člen týmu vrátí míč do hry tak, že míč zasáhne stálé zařízení dvorce  

 Člen týmu záměrně nese, nebo chytí míč ve hře na pálku nebo se úmyslně 

dotkne míče více než jednou, nebo 

 člen týmu nebo pálka (nezáleží, jestli jí hráč má v ruce nebo ne), nebo cokoliv 

co hráč nosí nebo drží, když se dotkne sítě, sloupku, provazu, kovového kabelu, 

popruhu nebo pásky a dostane se míč na druhou polovinu, tak tým ztrácí bod 

 Člen týmu zasáhne míč před tím, než projde přes síť, nebo 

 Míč se ve hře dotkne člena týmu nebo něčeho co ten hráč má na sobě nebo co 

nese (včetně pálky) 

 Míč ve hře se dotkne rakety, kterou hráč nedrží, nebo 

 Člen týmu úmyslně a podstatně změní tvar rakety, když je míč ve hře, nebo 

 Oba členové týmu se dotknou míče při returnu 

 Tým ztrácí bod, když podávajícímu po podání vypadne raketa z ruky a dotkne se 

sítě dříve, než míč dopadne na zem 

4.3.25 Správně vrácený míč 

Správně vrácený míč je když: 

 Když se míč dotkne sítě, sloupků, provazu, kovového kabelu, popruhu nebo 

pásky, a přejde na správnou stranu dvorce. 

 Když je míč vrácen na správnou stranu dvorce za vnější stranou sloupku, i nad i 

pod úrovní výšky sítě, dokonce i když se míč dotkne sloupku a míč dopadne na 

správnou stranu dvorce 

 Pokud hráčova raketa po udeření míče přeletí přes síť na druhou polovinu hřiště 

 Když hráč z jednoho týmu udeří míč tak, že tento míč zasáhne míč ležící na 

druhé straně dvorce 
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4.3.26 Bránění ve hře 

Jestliže je hráči čtyřhry bráněno ve hře úmyslnou akcí protihráče z druhého týmu 

čtyřhry, tak ten, jemuž je bráněno ve hře, získává bod. Pokud jde ale o neúmyslné 

bránění ve hře jedním členem týmu nebo něčím jiným, tak se bod opakuje. 

Případ 1:  Je neúmyslný dvojdotek považován za bránění? 

Rozhodnutí: Ne 

Případ 2: Člen jednoho týmu čtyřhry chce, aby byla zastavena hra, protože si hráč 

myslel, že člen druhého týmu bránil ve hře. Je to považováno za bránění? 

Rozhodnutí: Není, ten kdo zastavil hru, tak ztrácí bod 

Případ 3: Míč ve hře trefí ptáka přelétajícího přes dvorec. Je to považováno za 

bránění ve hře? 

Rozhodnutí: Ano, míč se opakuje. 

Případ 4: Jestliže od začátku hry leží v dvorci míč nebo jiný objekt, je to bránění ve 

hře? 

Rozhodnutí: Ne, není. 

Případ 5: Kde může stát partner podávajícího hráče a kde členové přijímajícího 

družstva? 

Rozhodnutí: Mohou stát kdekoliv uvnitř nebo vně dvorce (pouze na své polovině). 

Pokud hráč brání druhému z týmu, tak jsou použita pravidla pro bránění. 

4.3.27 Oprava chyb 

Pokud je chyba odhalena (chyba z pravidel plážového tenisu) všechny předešlé body 

zůstávají a objevené chyby jsou opraveny následovně: 

 Během standardní hry, nebo tie-breaku: jestliže hráč podává z nesprávné 

strany dvorce, chybné postavení se opraví. Jakmile je omyl zjištěn, tak bude 

podávající podávat ze správné poloviny dvorce podle stavu ve hře. 

Když podává nesprávný hráč a na chybu se přijde po hře, tak se pořadí 

zachová. Když se na chybu přijde během hry, dochází k výměně podávajících 

hráčů a stav zůstává. (nemění se) 
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 Když v průběhu tie-breaku podává nesprávný hráč, tak se podávající vymění. 

Jestliže se na chybu přijde při lichém součtu odehraných bodů, pořadí 

podávajících zůstane pozměněné.  

 Když před zahájením utkání týmy domluví na hře o dva gemy a udělají chybu 

a za stavu 6:6 začnou hrát tie-break, tak: pokud je odehrán pouze jeden balon 

tak se stav anuluje a pokračuje se podle domluvy. Jakmile se na chybu přijde 

po druhém bodu, hraje se již rozehraný tie-break. 

 Když se dopředu týmy domluví na tie-break sadě a udělají chybu a hrají o 

dva gemy, tak: pokud je odehrán jeden míč tak se hráči vrací k tie-breaku. 

Když jsou odehrány ve hře dva míče, pokračuje se ve hře o dva ale pouze do 

stavu 8:8, pak následuje tie-break. 

 Pokud byla chybně započata sada hraná s rozdílem dvou her nebo tie-break 

sada, když bylo dříve dohodnuto, že namísto závěrečné sady bude hrán 

rozhodující sada tie-break, opraví se chyba okamžitě, pouze pokud byl 

odehrán jen jeden bod. Pokud je chyba odhalena až když je hrán druhý bod, 

bude sada pokračovat, dokud některý hráč nebo pár nevyhraje 3 hry (a tím i 

sadu) nebo dokud není dosaženo stavu 2:2, kdy bude sehrán rozhodující sada 

tie-break. Avšak pokud je chyba odhalena až poté, co začala pátá hra, bude 

sada pokračovat jak tie-break sada. 

4.3.28 Plynulost hry 

Platí, že hra má plynule pokračovat od začátku (když je zahráno první podání) až do 

konce zápasu. 

 Mezi body je povoleno maximálně dvacet (20) vteřin. Pokud hráči mění na 

konci hry strany, je povoleno maximálně devadesát (90) vteřin. Nicméně po 

první hře v každé sadě a během tie-breaku musí být hra plynulá a hráči si 

mění strany bez odpočinku.  

Na konci každé sady je stanovena přestávka mezi sadami maximálně sto 

dvacet (120) vteřin. 

 Pokud je z důvodů, které jsou mimo hráčovu kontrolu, poškozeno oblečení, 

obutí nebo nezbytné vybavení (mimo rakety) tak, že musí být vyměněno, pak 

může být hráči udělen přiměřený čas navíc potřebný k nápravě tohoto 

problému. 
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 Hráč, který potřebuje více času k odpočinku - delší čas není povolen 

 pokud hráč utrpí ošetřitelné zranění, může mu být povolena jedna tříminutová 

přestávka na ošetření tohoto zranění. 

 Pořadatelé turnaje mohou dovolit odpočinkový čas max. 10minut, ale musí to 

být ohlášeno před začátkem turnaje. Tento čas si mohou vzít hráči po třetí 

sadě, pokud se hraje na pět vítězných sad, nebo po druhé sadě, když se hraje 

na tři vítězné sady. 

 Rozehrání může trvat maximálně pět minut. – pokud není určeno jinak 

 Zkouška podání je zahrnuta do času pro rozehrání. 

 

Konečná poznámka k pravidlům: Vzhledem k tomu, že neexistuje oficiální český 

překlad pravidel, tak některé výrazy používám v originálním anglickém jazyce. 

V závorce za anglickými názvy uvádím překlad do českého jazyka. 
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4.4 Vybavení 

Tato část práce nebude nějak rozsáhlá. Zmíním zde pouze základní vybavení, ke 

kterému bude vložen popis a obrázek. Chtěla bych podotknout, že informace budu 

čerpat přímo z internetových stránek k tomu určených. Celý název je 

www.beachtennisonly.cz. Také musí být opomenuto, že i přesto, že je název 

v anglickém jazyce, tak jsou tyto stránky českým výtvorem. 

Zmínila bych také nejznámější firmy, které se na plážový tenis specializují. Jedna 

z nejznámějších značek nese název Vision, která na sebe váže zajímavý příběh, jak se 

plážovému tenisu začala věnovat. 

Majitel firmy se jmenuje Gio Venittelli, který trénoval v 90. letech ve Španělsku. 

Původem je Ital a dříve byl aktivním hráčem sportu, který je ve Španělsku velmi 

populární a jeho název je Padel. Padel je sportovní hra, ktera kombinuje nejlepší prvky 

tenisu, squashe a ricochetu.(citace internetové stránky). Pálky pro plážový tenis a Padel 

jsou velice podobné ale tloušťka padelových pálek je větší. Jedna z největších firem, 

která vyrábí materiál pro tento sport, se jmenuje Vision a Gio Venittelli se dohodl 

s tehdejšími majiteli a odešel zpět do Itálie, že tento sport bude v Itálii propagovat. To 

se bohužel nepovedlo protože, kurty pro panelový sport vyžadují velkou investici a ten 

plážový tenis tam vznikl zcela přirozeně. Tak se tedy dohodl se španělským vedením, že 

začnou používat právě tuto značku pro pálky na plážový tenis (co se týká výroby tak 

jsou tyto pálky zcela odlišné) 

V roce 2011 prodali rakety zhruba za 900 000 tisíc eur a právě firma Vision jsou 

jedni z největších firem, které se plážovému tenisu věnují 

Další firmy, které se plážovému tenisu věnují, jsou: Overthere, King, Quicksand, 

Pura Vida, Rakkettone, ProBeach dále ale i tenisové značky jako Head, prokennex – ty 

se ale zatím v plážovém tenise moc neprodávají. 

Mezi základní vybavení patří: 

 Plážové pálky 

 Míče 

 Oblečení 

 Ponožky 

 Tašky, obaly a další příslušenství 

http://www.beachtennisonly.cz/
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Plážové pálky 

 

 

 

Jak už bylo řečeno v pravidlech, délka pálky nesmí přesáhnout 50cm na délku, 

26cm na šířku a 38mm šířku v profilu. Povrch pálky musí být plochý a může být buď 

hladký, nebo drsný. Povrch by neměl přesáhnout 30cm na délku a 26cm na šířku. 

Cena plážových pálek se pohybuje od 1000 – 4500kč. Máme i různé gramáže i 

délky raket. (ČAPT, 2011a) 

Pálky pro děti od 4 do 8let mají speciálně přizpůsobené. Jsou dlouhé 43cm a 

jejich váha se pohybuje kolem 305g.  

Pálky pro dospělé nesmějí přesáhnout 50cm na délku. Váha se pohybuje zhruba 

do 370g. Materiály, ze kterých se pálky vyrábí, jsou různé. Patří sem grafit, kevlar a 

uhlíkové vlákno. Dříve se vyráběly klasické plážové pálky ze dřeva, ale postupem času 

docházelo k odlehčení raket právě za těchto inovací materiálu. Tím že jsou rakety lehčí, 

dochází i k lepší manipulaci s raketou. 

Můžeme zde také zmínit, že v Itálii už od počátku plážového tenisu se hrálo 

s dřevěnými pálkami a později se přecházelo na novější materiály. V Americe se začal 

hrát plážový tenis s klasickými tenisovými raketami a na plážové pálky se přešlo až 

v roce 2011, kdy došlo ke sjednocení pravidel. 
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Míče pro plážový tenis 

 

Tyto míče jsou velice podobné tenisovým míčům pro baby nebo mini tenis. 

Míče se dělají v různých barvách buď žluto zelené, nebo žluto oranžové a mají stupeň 2 

(nízká komprese). To znamená, že jsou podhuštěné. Dříve se hrálo s klasickými 

tenisovými míči.  

 

Oblečení 

 

 Oblečení pro plážový tenis je přizpůsobený teplejšímu podnebí. Především se 

prodávají trika bez ramen nebo šortky. Trika jsou většinou vyrobena z polyesteru. Jak je 

nám známo polyester dobře saje pot. Šortky se vyrábí z mikrovláken. Dalším oblečením 

pro plážový tenis jsou klasické mikiny z bavlny. (ČAPT, 2011b) 
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Ponožky, boty pro plážový tenis  

 

Ponožky pro plážový tenis jsou s lycrou a s protiskluzovou podešví. Jako další 

mohou být i neoprenové ponožky s protiskluzovou podešví. 

Tzv. boty pro plážový tenis – mají gumové podešvi a jsou teplé, prodyšné a 

vhodné pro nošení do písčitého prostředí. (ČAPT, 2011c) 

 

Tašky a obaly 

 

 V této kategorii se oběvují batohy na plážové pálky, profesionální tašky které už 

jsou větší co se týká i úložného prostoru. Tyto tašky a batohy jsou hodně podobné 

tenisovým taškám, které také můžeme dělit na různé velikosti nebo je můžeme dělit 

podle počtu raket, které se do tašky dají uschovat. (ČAPT, 2011d) 
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Další příslušenství 

 Mezi další příslušenství řadíme čepice s kšiltem, potítka, omotávky na plážové 

pálky, set čar které slouží k ohraničení dvorce, síť pro plážový tenis, boty na pláž (tzv. 

“žabky“) a sluneční brýle. 

 

Ráda bych zde také zmínila část rozhovoru, který jsem uvedla v historii Itálie. 

Gianluca Chirico se vyjadřuje právě na téma evoluce materiálu takto: „Ze dřeva se 

přešlo na materiály jako je grafit, kevlar a uhlíkové vlákno a to víceméně odráží i vývoj 

tenisu. Údery jsou rychlejší a více kontrolované. I pokud jde o hmotnost ratety, dostal 

jsem se za 450/500 gramů na 330/360 gramů, což představuje výrazné zlepšení, rovněž 

s ohledem na zranění lokte. Já se však domnívám, že v tomto směru dosud neexistuje tak 

cílený a detailní výzkum materiálů, jak je tomu u tenisu. Možná, že vstup některého 

z velkých výrobců raket (jako je Head, Babolat a jiní) by mohl přispět k přesnějšímu 

výzkumu.“ (Serdino, 2011) 
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5 ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že má práce je natolik specifická, tak bude nepatrně rozdílný i 

můj závěr. Nevěnovala jsem se klasické problematice, ani jsem nezkoumala žádný 

problém. Objevil se nový sport a já jsem touto formou chtěla dopomoct k jeho 

propagaci. 

Mým hlavním cílem práce byl sběr informací o plážovém tenise a následné vytvoření 

přehledu informací o plážovém tenise v České republice a ve světě. Dá se říci, že je to 

první ucelená knižní vazba, která se týká právě tohoto sportu. 

Hlavní úkoly, bez kterých by práce pravděpodobně ani nevznikla, byly ty, že se 

musím dostat k lidem, kteří jsou u tohoto sportu od jeho založení. To se povedlo a tak 

bylo možné zrealizovat i vytvoření toho přehledu. Vedla jsem rozhovor se samotným 

zakladatelem plážového tenisu v ČR s Edvardem Kožušníkem, který mi poskytl 

informace, které nejsou na internetových stránkách jen tak k dosažení. Druhý rozhovor 

byl s koordinátorem asociace, který mi poskytl informace o České asociaci plážového 

tenisu a o pořádání turnajů. 

Práce poslouží dále k propagaci tohoto sportu. Při rozhovoru s panem Kožušníkem, 

jsme se domluvili na dalším knižním zpracování a to v podobě příručky, která bude 

k dispozici pro veřejnost, aby mohla, poskytnou informace, které jsou na internetu těžko 

k dohledání.  

Další formou propagace bude ukázková hodina plážového tenisu v hodině 

specializace tenisu na Fakultě tělesné výchovy a sportu.  

Myslím si, že plážový tenis má v budoucnosti naději a to z jednoho důvodu. Každý 

trochu obratnější sportovec má šanci se tomuto novému sportu poměrně rychle naučit a 

je vhodný jako doplněk k jakémukoliv sportu. Já sama ho jako doplněk sportu 

využívám, a vím o dalších sportovcích, kterým tento sport přináší jak fyzické tak i 

psychické potěšení. 
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Příloha č. 1: Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Edvardem 

Kožušníkem (zakladatel plážového tenisu v ČR) 

1. Dostává plážový tenis dotace od ministerstva? 

Plážový tenis dotovaný ministerstvem není. Primárně se ani o žádné dotace 

nežádalo. 

2. Kde všude se po ČR plážový tenis hraje? Kde se v ČR pořádají turnaje? 

Hlavní centra, kde se pořádají turnaje, jsou: Teplice, České Budějovice, 

Slavkov u Brna a Praha. 

Dá se říci, že plážový tenis se dá hrát všude, kde jsou kurty pro plážový 

volejbal, protože pravidla plážového tenisu jsou přizpůsobena obchodnímu 

modelu. Délka i šířka hřiště je stejná, pouze síť se sníží na výšku 1,70m. Jinak 

ČR má nejlepší podmínky pro plážový tenis, protože nejsme přímořskou zemí 

a díky právě zmiňovanému plážovému volejbalu vyrostlo v ČR velké množství 

plážových kurtů. Jenom v Praze je necelá čtyřicítka krytých plážových kurtů. 

3. Jsou nějaké tréninkové metody u nás nebo ve světě? Nemáte zprávy o 

tom, že by se už v nějakých centrech začínalo trénovat např. už od 

malých dětí? 

Jak už jsem řekl na začátku, celý proces začal na úrovni severního pobřeží 

Itálie, kde blízko leží město Ravena (kolébka plážového tenisu). Na plážích 

v tomto městě jsou postavené vedle sebe kurty na plážový tenis – jsou 

přizpůsobené jak letnímu tak i zimnímu období v podobě krytých hal. Funguje 

to velice podobně, jako když se u nás trénuje tenis, takže v  Itálii už hodiny 

plážového tenisu jsou a jsou tam lidé, kteří jsou ochotní za to platit.  O 

tréninkových metodách zatím zprávy nemám. 

Jinak v ČR, přesněji tady na Kapitole začínáme s náborem do školky 

plážového tenisu.  

4. Je možné se tímto sportem uživit, když tento sport je poměrně mladý?  

Zhruba prvních dvacet hráčů světového žebříčku jsou schopni se tímto 

sportem uživit. V době turnajů dostávají peníze na cestování od dodavatelů 

materiálu a v tzv. mrtvém období trénují plážový tenis v těchto centrech, kde 

už tréninkové jednotky fungují. Jejich taxa se pohybuje zhruba okolo 

20eur/hod.  

  



 

Příloha č. 2: Doplňující otázky a odpovědi z rozhovoru s Tomášem 

Merglem (koordinátor asociace) 

1. Jakým způsobem došlo k založení asociace? 

K založení asociace došlo hlavně z důvodu snahy o koordinaci tohoto v ČR 

nového sportu a zároveň zde hrála roli snaha o pozitivní postavení ČR na 

mezinárodní scéně a její dobrou reprezentaci ve světě, kterou právě asociace 

může zaštiťovat. 

2. Jak je asociace financovaná? 

Financování jde výhradně z vlastních zdrojů, sponzoringu, výtěžků z turnajů 

apod. Ministerstvem plážový tenis dotovaný není. 

3. Pořádá asociace nějaké meetingy nebo akce? 

Asociace v minulých letech pořádala každoročně mezinárodní ITF turnaj na 

úrovni G2, což je pod stupeň mistrovství světa a i podle ohlasů ze zahraničí 

to byly jedny z nejkvalitnějších turnajů jak dle obsazení, tak dle organizace. 

Jinak asociace spolupracuje s organizátory beachtennisových turnajů v celé 

republice. 

4. Vydává asociace nějaké dokumenty? 

Ano vydává např. rozpisy turnajů, žebříčky České asociace plážového tenisu, 

klasifikační a registrační řád ČAPT. Všechny tyto záležitosti jsou k dispozici 

na webové adrese www.beachtennis.cz.  

5. Co si myslíte o plážovém tenise v budoucnosti? Uchytí se nebo neuchytí?  

Plážový tenis má velkou výhodu v jednoduchosti. Víceméně každý jen trochu 

šikovný sportovec je schopný za chvíli hrát na body a to dělá hru atraktivní i 

pro potencionální hráče, kteří by si jinak podobný sport netroufli. Další 

výhodou je herní plocha, kterou je klasické hřiště na plážový volejbal, kterých 

je v současné době v ČR velké množství, což zároveň logicky přináší možnost 

dalšího využití dvorců pro plážový volejbal, což ocení hlavně provozovatelé 

sportovišť. Záleží samozřejmě na marketingu, ale myslím, že plážový tenis 

určitě budoucnost má, a to i v ČR, kde moře není. 

 

 

 

 

http://www.beachtennis.cz/


 

6. Setkal jste se někdy s nějakou zpětnou vazbou od hráčů ať už pozitivní 

nebo negativní? 

Za celou dobu, co se pohybuji v prostředí, jsem se setkal, co si upřímně 

vzpomínám, pouze s jednou negativní reakcí, jinak jsem slyšel na plážový 

tenis jen chvály. 

  



 

Příloha č. 3: Oficiální znění pravidel plážového tenisu (Rules of the 

beachtennis) 

1. The Court 

The court shall be a rectangle measuring 16m long and 8m wide. 

The court shall be divided across the middle by a net suspended by a cord or 

metal cable of 0.8cm maximum diameter, which shall pass over or be 

attached to two netposts. The net shall be fully extended so that it completely 

fills the space betweenthe two net posts and it must be of sufficiently small 

mesh to ensure that a ballcannot pass through it. The height of the net shall be 

1.7m at the centre. A bandshall cover the cord or metal cable and the top of 

the net.The lines of the court shall be between 2.5cm and 5cm wide, except 

that thebaselines may be up to 10cm wide. All court measurements shall be 

made to the outside of the lines and all lines of thecourt shall be of the same 

colour clearly contrasting with the colour of the surface. 

 

2. Playing Surface 

The terrain must be composed of levelled sand, as flat and uniform as 

possible, free of rocks, shells and any other irregular objects. The playing 

surface must not present any danger of injury to the players. 

 

3. Permanent Fixtures 

The permanent fixtures of the court include the backstops and sidestops, the 

spectators, the stands and seats for spectators, all other fixtures around and 

above the court, the chair umpire, line umpires and ball persons when in their 

recognized positions. 

 

4. Balls 

Stage 2 (i.e. low compression “orange”) balls, as outlined in the ITF 

Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces Booklet, are approved 

for play. 

 

5. The Racket 

The racket must not exceed 50cm in length, 26cm in width and 38mm in 

profile width. The central part of the racket surface may have an unspecified 



 

number of  9to 13mm diameter holes. On a maximum 4cm perimeter from 

the external edge of the racket, the diameter, the length and shape of the holes 

may be different, provided these do not have an impact on the essence of the 

game. The hitting surface must be flat, but may be smooth or rough and shall 

not exceed 30cm in length and 26 cm in width. 

 

6. Score in a Match 

A match can be played to the best of 3 sets (a doubles team needs to win 2 

sets to win the match) or to the best of 5 sets (a doubles team needs to win 3 

sets to win the match). The chosen format must be announced in advance of 

the event. 

 

7. Score in a Set 

There are different methods of scoring in a set. The two main methods are the 

“Advantage Set” and the “Tie-break Set”. 

 

“Advantage Set” 

The first doubles team to win six games wins that “Set”, provided there is a 

margin of two games over the opposing doubles team. If necessary, the set 

shall continue until this margin is achieved. 

 

“Tie-break Set” 

The first doubles team to win six games wins that “Set”, provided there is a 

margin of two games over the opposing doubles team. If the score reaches six 

games all, a tie-break game shall be played. 

 

8. Score in a Game 

Standard game (No-Ad) 

A standard game is scored as follows with the server’s score being called 

first: 

First point - “15” 

Second point - “30” 

Third point - “40” 

Fourth point - “Game” 



 

 

If both teams have won three points each, the score is “Deuce” and a deciding 

point shall be played. The team who wins the deciding point wins the 

“Game”. 

 

Tie-break Game 

During a tie-break game, points are scored “Zero”, “1”, “2”, “3”, etc. The 

first doubles team to win seven points wins the “Game” and “Set”, provided 

there is a margin of two points over the opponents. If necessary, the tie-break 

game shall continue until this margin is achieved. The player whose turn it is 

to serve shall serve the first point of the tie-break game. The following two 

points shall be served by the player of the opposing doubles team due to serve 

next. After this the rotation of service within each team shall continue in the 

same order as during that set until the end of the tie-break game. 

 

9. Server & Receiver 

The doubles teams shall stand on opposite sides of the net. The server is the 

player who puts the ball into play for the first point. Players in the doubles 

team that is ready to return the ball served by the server shall be the receivers. 

Before the start of each point the receivers shall first take their positions, 

followed thereafter by the server who will then serve. The receivers may not 

significantly alter their positions relative to each other and the server once the 

server has chosen his position. 

 

Case 1. Are the members of the receiving doubles team allowed to stand 

outside the lines of the court? 

Decision: Yes. The members of the receiving doubles team may take any 

position inside or outside the lines on the receiving side of the net. 

Case 2. Can the partner of the player serving stand in a position which 

hinders the view of the members of the doubles team returning the serve? 

Decision: Yes. The partner of the player serving may take any position inside 

or outside the lines on the serving side of the net. 

 



 

Case 3. Will a player who runs after a ball lose the point for his/her doubles 

team if he/she crosses the line which runs parallel to the net, but outside the 

lines of the court, prior to or after hitting the ball? 

Decision. No. A player will only lose the point for his/her doubles team if 

he/she steps into the opposing team’s playing area prior to or after hitting the 

ball. 

Case 4: Is one member of a doubles team allowed to play alone against the 

opponents? 

Decision: No. 

 

10. Choice of Ends & Service 

The choice of ends and the choice to be server or receiver in the first game 

shall be decided by toss before the warm-up starts. The doubles team winning 

the toss may choose: 

 

 To be server or receiver in the first game of the match, in which case 

the opposing team shall choose the end of the court for the first game 

of the match: or 

 

 The end of the court for the first game of the match, in which case the 

opposing team shall choose to be server or receiver for the first game 

of the match: or 

 

 To require the opposing team to make one of the above choices. 

 

Case 1:  Do both doubles teams have the right to new choices if the warm-up 

is stopped and the players leave the court? 

Decision: Yes. The result of the original toss stands, but new choices may be 

made by both doubles teams. 

 

11. Change of Ends 

Doubles teams shall change ends at the end of the first, third and every 

subsequent odd game of each set. Doubles teams shall also change ends at the 



 

end of each set unless the total number of games in that set is even, in which 

case doubles teams change ends at the end of the first game of the next set. 

During a tie-break game, doubles teams shall change ends after every four 

points. 

 

12. Ball in Play 

Unless a fault or a let is called, the ball is in play from the moment the server 

hits the ball, and remains in play until the point is decided. 

 

13. Ball Touches a Line 

If a ball touches a line, it is regarded as touching the court bounded by that 

line. In case of a change in the position of any line, prior to the start of a point 

members of a doubles team may request the umpire to make taut the line (this 

may be done by a player in the case of a match without an umpire), but any 

such adjustment will not impact on the outcome of any previous point. 

 

14. Ball Touches a Permanent Fixture 

If the ball in play touches a permanent fixture before it hits the ground, the 

player who hit the ball loses the point for his/her team. 

 

15. Order of Service 

The doubles team due to serve in the first game of each set shall decide which 

member of that doubles team shall serve for that game. Similarly, before the 

sekond games starts, their opponents shall decide which player shall serve for 

that game. The partner of the player who served in the first game shall serve 

in the third gameand the partner of the player who served in the second game 

shall serve in the fourth game. This rotation shall continue until the end of the 

set. 

 

16. Order of Receiving 

The ball served by the server can be returned by either player on the opposite 

side of the net. 

 

 



 

17. The Service 

 

Immediately before starting the service motion, the server shall stand at rest 

with both feet behind the baseline and within the imaginary extensions of the 

sidelines. The server shall then release the ball by hand in any direction and 

hit the ball with the racket before the ball hits the ground. The service motion 

is completed at the moment that the player’s racket hits or misses the ball. 

 

18. Serving 

When serving, the server may stand anywhere behind the court. 

The service shall pass over the net and into the opponents’ court area before a 

receiver returns it. There shall be no second service. In Mixed Doubles event, 

male players shall serve underarm. 

 

19. Foot Fault 

During the service motion, the server shall not: 

 Change position by walking or running, although slight movements 

of the feet are permitted; or 

 Touch the court inside the baseline with the standing/front foot; or 

 Touch the baseline or the court with the drag/rear foot; or 

 Place either foot on or under the baseline; or 

 Touch the area outside the imaginary extension of the sideline with 

either foot 

 

20. Service Fault 

The service is a fault if: 

 The server breaks rules 17, 18 or 19; or 

 The server misses the ball when trying to hit it; or 

 The ball served touches a permanent fixture (i.e. net post) as during 

the service action; or 

 The ball served touches the server or server’s partner, or anything the 

server or server’s partner is wearing or carrying. 

 



 

21. When to Serve & Receive 

The server shall not serve until the members of the doubles team receiving 

are ready. However, the members of the receiving doubles team shall play to 

the reasonable pace of the server and shall be ready to receive within a 

reasonable time of the server being ready. 

 

22. The Let During a Service 

A service that touches the net, strap or band is in play (no let rule). 

 

23. The Let 

In all cases when a let is called the point shall be replayed. 

 

Case 1: If the ball is broken during the playing of a point should a let be 

called? 

Decision: Yes. 

Case 2: If, during the playing of a point, one of the lines on the playing area 

is broken or becomes unattached should a let be called? 

Decision: Yes. 

Case 3: If either member of the receiving doubles team is not ready when the 

ball is served should a let be called? 

Decision: Yes 

 

24. Team Loses Point 

The point is lost if: 

 

 The server serves a fault; or 

 A member of a doubles team does not return the ball in play before it 

hits the ground; or 

 A member of a doubles team returns the ball in play so that it hits the 

ground, or an object, outside the correct court; or 

 A member of a doubles team returns the ball in play so that, before it 

hits the ground, it hits a permanent fixture; or 



 

 A member of a doubles team deliberately carries or catches the ball in 

play on the racket or deliberately touches it with the racket more than 

once; or 

 A member of a doubles team or the racket, whether in a player’s hand 

or not, or anything which that player is wearing or carrying touches 

the net, net posts, cord or metal cable, strap or band, or the opposing 

team’s court at any time while the ball is in play; or 

 A member of a doubles team hits the ball before it has passed the net; 

or 

 The ball in play touches a member of a doubles team or anything that 

that player is wearing or carrying, except the racket; or 

 The ball in play touches a racket when a member of a doubles team is 

not holding it; or 

 A member of a doubles team deliberately and materially changes the 

shape of his/her racket when the ball is in play; or 

 Both members of a doubles team touch the ball when returning it. 

 After the server has served, the racket falls out of the server’s hand 

and touches the net before the ball hits the ground. 

 

25. A Good Return 

It is a good return if: 

 

 The ball touches the net, net posts, cord or metal cable, strap or band, 

provided that it passes over any of them and hits the ground within the 

correct court; or 

 The ball is returned outside the net posts, either above or below the 

level of the top of the net, even though it touches the net posts, 

provided that it hits the ground in the correct court; or 

 A player’s racket passes over the net after hitting the ball on the 

player’s own side of the net and the ball hits the ground in the correct 

court; or 

 A member of a doubles team hits the ball in play, which hits another 

ball lying in the correct court. 



 

26. Hindrance 

If a member of a doubles team is hindered in playing the point by a deliberate 

act of a member of the opposing doubles team, that doubles team shall win 

the point. However, the point shall be replayed if a member of a doubles team 

is hindered in playing the point by either an unintentional act of a member of 

the opposing double team. 

 

Case 1: Is an unintentional double hit a hindrance? 

Decision: No. 

Case 2: A member of a doubles team claims to have stopped play because the 

player thought that a member of the opposing doubles team was being 

hindered. Is this a hindrance? 

Decision: No, the doubles team loses the point. 

Case 3: A ball in play hits a bird flying over the court. Is this a hindrance? 

Decision: Yes, the point shall be replayed. 

Case 4: During a point, a ball or other object that was lying on the doubles 

team’s side of the net when the point started hinders one of the players. Is this 

a hindrance? 

Decision: No. 

Case 5: Where are the server’s partner and members of the receiving doubles 

team allowed to stand? 

Decision: The server’s partner and the members of the receiving doubles 

team may take any position on their own side of the net, inside or outside the 

court. However, if a player is creating a hindrance to a member of the 

opposing doubles team, the hindrance rule should be used. 

 

27. Correcting Errors 

As a principle, when an error in respect of the Rules of Beach Tennis is 

discovered, all points previously played shall stand. Errors so discovered 

shall be corrected as follows: 

 

 During a standard game or a tie-break game, if the doubles teams are 

at thewrong ends of the court, the error should be corrected as soon as 

it is discovered and the server shall serve from the correct end of the 



 

court according to the score. If a player serves out of turn during a 

standard game, the player who was originally due to serve shall serve 

as soon as the error is discovered. However, if a game is completed 

before the error is discovered the order of service shall remain as 

altered. 

 If a player serves out of turn during a tie-break game and the error is 

discovered after an even number of points have been played, the error 

is corrected immediately. If the error is discovered after an odd 

number of points have been played, the order of service shall remain 

as altered. 

 If in error a tie-break game is started at 6 games all, when it was 

previously agreed that the set would be an “Advantage set”, the error 

shall be corrected immediately if only one point has been played. If 

the error is discovered after the second point is in play, the set will 

continue as a “Tie-break set”. 

 If in error a standard game is started at 6 games all, when it was 

previously agreed that the set would be a “Tie-break set”, the error 

shall be corrected immediately if only one point has been played. If 

the error is discovered after the second point is in play, the set will 

continue as an “Advantage set” until the score reaches 8 games all (or 

a higher even number), when a tie-break game shall be played. 

 If in error an “Advantage set” or “Tie-break set” is started, when it 

was  previously agreed that the final set would be a match tie-break, 

the error shall be corrected immediately if only one point has been 

played. If the error is discovered after the second point is in play, the 

set will continue either until a doubles team wins three games (and 

therefore the set) or until the score reaches 2 games all, when a match 

tie-break shall be played. However, if the error is discovered after the 

second point of the fifth game has started, the set will continue as a 

“Tie-break set” 

 

 

 



 

28. Continuous Play 

As a principle, play should be continuous, from the time the match starts 

(when the first service of the match is put in play) until the match finishes. 

 

 Between points, a maximum of twenty (20) seconds is allowed. When 

the doubles teams change ends at the end of a game, a maximum of 

ninety (90) seconds are allowed. However, after the first game of 

each set and during a tiebreak game, play shall be continuous and the 

doubles teams shall change ens without a rest. At the end of each set 

there shall be a set break of a maximum of one hundred and twenty 

(120) seconds. 

 If, for reasons outside a member of a doubles team’s control, 

clothing, footwear or necessary equipment (excluding the racket) is 

broken or needs to be replaced, the player may be allowed reasonable 

extra time to rectify the problem. 

 No extra time shall be given to allow a member of a doubles team to 

recover condition. However, a member of a doubles team suffering 

from a treatable medical condition may be allowed one medical time-

out of three minutes for the treatment of that medical condition. 

 Event organisers may allow a rest period of a maximum of ten (10) 

minutes if this is announced in advance of the event. This rest period 

can be taken after the 3rd set in a best of 5 sets match, or after the 2nd 

set in a best of 3 sets match. 

 The warm-up time shall be a maximum of five (5) minutes, unless 

otherwise decided by the event organisers. 

 Practice serves must be strictly limited to the warm-up period. 
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Zdroj: vlastní tvorba 

     Příloha č. 5: Sídlo České asociace plážového tenisu – Tenis Kapitol 
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Zdroj: vlastní tvorba 

 

 



 

Příloha č. 12: Akce – ukázka některých uderů – podání 

 

Zdroj: teniskapitol.cz 

Příloha č. 13: Úder v pádu 

 

Zdroj: teniskapitol.cz 



 

Příloha č. 14: Děj hry 

 

Zdroj: teniskapitol.cz 

 

 

 

 

 

 


