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ABSTRAKT 

 

název práce: Grandslamové povrchy 

Bakalářská práce se zaměřuje na zjišťování rozdílností, jaké vykazují statistiky 

utkání elitních hráčů a hráček na čtyřech grandslamových turnajích. 

Hlavním cílem je statisticky zpracovat všechna utkání elitních hráčů na čtyřech 

grandslamových turnajích a zjistit rozdíly v jejich hře, úspěšnosti vítězných úderů, 

nevynucených chyb atd. 

V teoretické části se budu věnovat charakteristice každého grandslamového 

povrchu, jejich biomechanickými diferenciacemi, historií turnajů a jednotlivých 

povrchů, fakty a zajímavostmi, které každý turnaj přinesl, zraněními, které na každém 

grandslamovém povrchu hrozí. 

V praktické části budu vyhodnocovat statistiky elitních 8 mužů a 8 žen, kteří na 

každém grandslamovém turnaji postoupili do čtvrtfinále, semifinále a finále. Ze 

získaných statistických dat vyberu turnajové průměry, nejvyšší a nejnižší statistické 

hodnoty a odůvodním je.  

 

Klíčová slova: Tenis, grandslamové turnaje, antuka, tráva, umělý povrch, tvrdý povrch, 

statistika, bod, hra, sada, zápas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

Bachelor thesis title: Grandslam surfaces 

My bachelor thesis focuses on diferences, which my statistic shows in the 

matches of elite players on four grandslam tournaments. 

The main target of my exam is to process all matches elite players on four 

grandslam tournaments and find out diferences in their play, success in winners, 

enforced errors etc. 

In the theoretical part I will write characteristic about each grandslam surface, 

their diferences, history of tournaments a history of single surfaces, facts and curiosities, 

which in each tournament happend, injuries, which are imminent on each grandslam 

surface. 

In practical part I will perform statistics of elite 8 men and 8 women, who 

advanced to quater-final, semi-final and final in each grandslam tournament. From 

collected statistical data I will select tournament averages, the highest and lowest 

stastical values and I will argument them. 

 

Keywords: Tennis, Grand Slam tournaments, clay, grass, artificial surface, hard surface, 

statistics, point, game, set, match  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................................... 9 

2 Teoretická část – Grandslamové povrchy ................................................................................ 11 

2.1 Rozdělení a typy tenisových dvorců ................................................................................. 11 

2.2 Wimbledon ....................................................................................................................... 14 

2.3 French Open ..................................................................................................................... 20 

2.4 Australian Open ............................................................................................................... 28 

2.5 US Open ........................................................................................................................... 33 

3 Cíle a úkoly práce ................................................................................................................... 40 

3.1 Cíl práce ........................................................................................................................... 40 

3.2 Úkoly práce ...................................................................................................................... 40 

3.3 Výzkumná otázka ............................................................................................................. 40 

4 Metodika práce ........................................................................................................................ 41 

4.1 Popis sledovaného souboru .............................................................................................. 41 

4.2 Použité metody ................................................................................................................. 41 

4.3 Sběr dat ............................................................................................................................ 41 

4.3.1 Počet her v sadě ......................................................................................................... 42 

4.3.2 Průměrný čas jedné sady ........................................................................................... 42 

4.3.3 Vítězné míče .............................................................................................................. 42 

4.3.4 Nevynucené chyby .................................................................................................... 42 

4.3.5 Vítězné míče u sítě .................................................................................................... 43 

4.3.6 Esa ............................................................................................................................. 43 

4.3.7 Dvojchyby ................................................................................................................. 43 

4.3.8 Průměrná rychlost prvního podání ............................................................................. 44 

4.3.9 Průměrná rychlost druhého podání ............................................................................ 44 

4.3.10 Průměrný počet získaných bodů hráče v sadě.......................................................... 44 

4.4 Analýza dat ...................................................................................................................... 44 

5 Výsledky a diskuze ................................................................................................................. 45 

5.1 Počet her v sadě ................................................................................................................ 45 

5.2 Průměrný čas jedné sady .................................................................................................. 48 

5.3 Vítězné míče .................................................................................................................... 51 

5.4 Nevynucené chyby ........................................................................................................... 54 

5.5 Vítězné míče u sítě ........................................................................................................... 57 

5.6 Esa .................................................................................................................................... 59 



 
 

5.7 Dvojchyby ........................................................................................................................ 62 

5.8 Průměrná rychlost prvního podání ................................................................................... 64 

5.9 Průměrná rychlost druhého podání ................................................................................... 67 

5.10 Průměrný počet získaných bodů hráče v sadě ................................................................ 69 

6 Závěr ....................................................................................................................................... 72 

7 Seznam použité literatury ........................................................................................................ 74 

 



9 
 

1 Úvod 

 

Jako náplň mojí bakalářské práce, jsme spolu s vedoucím práce, vybrali 

informace o grandslamových površích. Nejprve jsme chtěli shrnout dostupné informace 

o grandslamových turnajích, grandslamových površích, zjistit informace o vývoji 

každého povrchu, jejich složení, náročnost na údržbu a mnoho dalších informací. Při 

zjišťování informací, zajímavostí a historických vítězích každého grandslamového 

turnaje, zapojit do práce i výkony a výsledky českých hráčů, počty vyhraných trofejí a 

dále.  

Informace a fakta pro teoretickou část jsem čerpal z příslušné literatury, 

odborných tenisových publikací a samozřejmě i internetu, který byl pro mou práci velmi 

nápomocen, protože toto téma, grandslamové povrchy, je nejen mezi samotnými hráči, 

ale i tenisovými nadšenci, velmi rozšířené. Rozdílnost mezi jednotlivými tenisovými 

povrchy je pro mnoho lidí tabu, ví, jak povrch, na kterém se zrovna nějaký turnaj hraje, 

ví, že se tomu povrch třeba říká antuka nebo tráva, ale už neví, co povrch představuje 

pro aktivní hráče. Jak mu tam míč vysoko odskočí, jak rychle mu míč odskočí, kde se 

více dokáže sklouznout, kde je rychlost podání účinnější, či na jakém povrchu hráčům 

více hrozí zranění a který povrch je šetrnější vůči pohybovému aparátu. Ani já jsem 

samozřejmě na všechny tyto otázky, a mnoho dalších otázek, neznal odpověď. Proto 

jsem se rozhodl v teoretické části zjistit co nejvíce zajímavých informací o každém 

z těchto čtyř grandslamových povrchů a sepsat je do mé práce. 

Otázky, které jsem uvedl, jsou velmi dobře dohledatelné pro teoretickou část 

práce. Ovšem zajímali mne i další otázky. Na kterém povrchu je k vidění nejvíce es? Na 

jakém povrchu se hrají delší utkání? Je to na antukových dvorcích? Na travnatých? 

Nebo povrch na délku utkání nemá vliv? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších, jsem 

chtěl znát odpověď. Ale tím, že si přečtu názor nějakého fanouška či samotného hráče, 

odpovědi na své otázky nezískám. Napadlo mne tedy ve spolupráci s vedoucím mé 

práce, pokusit se shrnout a porovnat statistické ukazatele, které se týkají námi 

sledovaného tématu. Pomocí internetové stránky, která oficiální mezinárodní 

internetovou stránkou pro tenis, jsem měl k dispozici veškerá utkání všech hráčů a 

hráček, ze všech čtyř grandslamových turnajů. S panem Kočíbem jsme se rozhodli 
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vybrat z každého grandslamového turnaje 8 nejlepších hráčů a 8 nejlepších hráček. 

Tedy hráče a hráčky, kteří se v každém turnaji probojovali minimálně mezi posledních 

8. U těchto úspěšných hráčů jsem zpracoval všechna jejich utkání v turnaji. Od prvního 

kola až po čtvrtfinále, semifinále až finále. Jako příklad uvedu, že jsem zjistil, kolik 

nevynucených chyb udělal finalista v prvním kole, v druhém kole, ve třetím kole, 

v osmifinále, v čtvrtfinále, v semifinále a ve finále, z těchto čísel jsem udělal průměr a 

zjistil jsem, kolik nevynucených chyb sledovaný hráč udělal průměrně za jeden zápas. 

Později pro ještě přesnější výsledky jsem toto číslo upravil na průměrný počet 

nevynucených chyb za jednu odehranou sadu, čímž jsem získal velmi přesné informace.  

Takto jak jsem uvedl na příkladu nevynucených chyb, jsem zkoumal celkem 

deset dohledatelných statistických ukazatelů a indikátorů herního výkonu v utkání. 

Naše práce je tedy rozdělena na dvě části. Na teoretickou část obsahující 

všeobecné informace o jednotlivých površích. A na praktickou statistickou část, díky 

které jsme zjišťovali vliv povrchu na hru a úspěšnost elitních hráčů a hráček na 

jednotlivých površích. 
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2 Teoretická část – Grandslamové povrchy  

2.1 Rozdělení a typy tenisových dvorců 

Nejprve než se začneme zabývat jednotlivými informacemi o diferenciacích 

grandslamových povrchů, jež jsou hlavní náplní naší práce, tak nesmíme opomenout 

obecné informace o tenise, tenisových dvorcích, jejich rozdělení, rozměry a další 

informace, které je třeba znát, než přejdeme k hlavní náplni teoretické části práce. 

Tenis je míčová hra pro dva nebo čtyři hráče, jejímž principem je zahrát míč 

raketou přes síť tak, aby jej soupeř nemohl správně vrátit (Vitouš, 1980). Varianta se 2 

hráči se nazývá dvouhra, variantě se 4 hráči říkáme čtyřhra. Rozlišuje se také smíšená 

čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena a jeden muž. Tenis je označován jako 

bílý sport. 

Tenisový kurt neboli dvorec, je v pravidlech definován jako upravená hrací 

plocha, která tvoří obdélník o rozměrech 23,77 metru na délku a 8,23 metru na šířku. 

Tenisový dvorec je uprostřed rozdělen napříč sítí, vysokou 91 centimetrů. Rozměry 

tenisového dvorce pro čtyřhru jsou 10,97 metru na šířku, tj. o 1,37 metru více na každé 

straně než u dvorce pro dvouhru (Jankovský, Tenis, 2002). Délka dvorce pro čtyřhru a 

dvouhru je totožná a nemění se. Pro výšku sítě zejména amatéři používají orientační 

měření, zdali je síť správně vysoká. Přiloží svou raketu na zem u středu sítě a na ní 

položí na ležato hlavu druhé rakety. Tento způsob měření je pouze orientační, ale pro 

amatérské potřeby hráčů dostatečný.  

Pokud zmiňuji tenisovou raketu, která je nejpotřebnější a neodmyslitelnou 

součástí pro hru, je třeba podotknout pár informací o raketách. Raketu tvoří hlava, 

krček, držadlo. V posledních letech se velmi změnily technologie výroby tenisových 

raket. Rozhodující byl nástup nových materiálů. Dříve byly rakety většinou dřevěné 

nebo kovové, ale ty jsou dnes již zcela překonány. V současnosti se dává přednost 

lehčím materiálům, jako např. grafit, kevlar, carbon, zylon nebo jejich kombinace 

(Koromházová, Linhartová, 2008).  

O tenisových raketách je opět mnoho článků, diskuzí, informací. Já jsem se 

ztotožnil s následujícími fakty z jedné literatury, že na techniku hry mají vliv následující 

vlastnosti rakety, ke kterým se musí přihlížet při jejím nákupu: 
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 Stabilita – určuje, jak se raketa chová, když hráč odehraje míč mimo 

střed rakety. 

 Komfort – tlumení nárazů, vibrace. 

 Síla – záleží na tom, jakým stylem se hráč prezentuje. Silovější hráči 

potřebují raketu, která produkuje více síly. 

 Kontrola – pro vyspělé hráče jsou vhodnější rakety s lepší kontrolou. 

(Jankovský, Tenis, 2002). 

 Hráč odehrává míč buďto přímým úderem, nebo mu dává rotaci horní, či spodní. 

V publikaci Pavla Vitouše jsou sepsány velmi jednoduše varianty odehrání míče, jimž 

říkáme základní údery:  

 Podání – prudký úder hraný zpravidla shora do soupeřova pole podání. 

 Forhend – úder hraný „po ruce“ – praváci zprava. 

 Bekhend – úder hraný „přes ruku“ – praváci zleva. 

 Volej – úder odehraný ještě před prvním dopadem míče na zem. 

 Smeč – prudký útočný úder shora dolů. 

 Lob – úder, při kterém hráč odehraje míč vysoko do výšky, aby přehodil 

soupeře. 

 Halfvolej – úder hraný krátce po dopadu míče na zem. 

 Stopbol – míč zahraný těsně za síť. 

(Vitouš, 1980). 

Tenisové dvorce dělíme podle umístění na venkovní a vnitřní, z anglického 

překladu outdoor courts a indoore courts. Podle kritéria o vnitřních a venkovních 

dvorcích byl v roce 1973, v kterém vznikl oficiální tenisový žebříček mužů (ATP 

computer ranking), vydán seznam s přehledem států, v nichž byl tenis touto dobou 

nejrozšířenější. Tento seznam vydala mezinárodní tenisová organizace Féderation 

International de Lawn Tenis (FILT).  Celý seznam není tolik zajímavý, ale zmíním pár 

zajímavých rozdílů mez USA a Austrálií. Zatímco v tomto roce počet krytých dvorců 

v USA byl 5800, tak v Austrálii touto dobou nebyl žádný, což vzhledem k počasí, které 

převládá v Austrálii, není až tak překvapivé. Počet otevřených dvorců v USA byl 175 
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tisíc, v Austrálii 28 tisíc. Poslední zajímavý poměr je počet zaregistrovaných hráčů. 

V USA to bylo 8,5 milionu hráčů a v Austrálii 1,6 milionu hráčů.  Tyto informace jsou 

ze seznamu vydaného v roce 1973 nejzajímavější. V současné době, vzhledem 

k obrovskému tenisovému boomu na konci minulého století, nelze přesně vyčíslit počet 

venkovních a vnitřních tenisových dvorců na všech kontinentech. 

Základní rozdělení tenisových dvorců je na rychlé a pomalé. Při podrobném hledání 

jak v literatuře (Jankovský, Tenis, 2002), tak na internetových stránkách se objevovalo 

rozdělení do následujících tří skupin, podle vlivu povrchu na odskok míče:  

1. Pomalé povrchy – antukové, povrch z kombinovaných pískových směsí.  

2. Středně rychlé povrchy – asfaltové, betonové, různé druhy uměle zdrsněných 

kombinací umělých hmot.  

3. Rychlé povrchy – zejména travnaté, dále parkety, palubové, hladké umělé 

povrchy. 

Světové turnaje, pořádané světovou tenisovou federací ITF (zkratka International 

Tennis Federation, zajišťuje 202 národních tenisových asociací, založena 1924 v Paříži, 

vydala oficiální pravidla tenisu, nyní přesídlena do Londýna) se dělí na :  

 Antukové povrchy 

 Tvrdé povrchy 

 Koberce 

 Travnaté povrchy 

Následně se přesuneme již ke konkrétním grandslamovým turnajům, povrchům, 

jejich historií, diferenciacím a zajímavostem, jež jednotlivé povrchy přináší.  

Za grandslamové turnaje jsou brány Australian Open, French Open, Wimbledon a 

US Open. Takto seřazeno je to záměrně chronologicky podle pořadí, v jakém turnaje 

přichází v roce na řadu. Jsou nejvýznamnějšími událostmi tenisového kalendáře. 

Účastní se jich dohromady okolo 3000 profesionálních hráčů tohoto sportu, kolem 

něhož se také točí ohromující částky ve výši mnoha milionů dolarů. (Parsons, 1998). 

Zveřejňovat informace jsem se rozhodl v pořadí Wimbledn, French Open, 

Australian Open a na závěr US Open. Ke každému z jednotlivých grandslamových 

turnajů v teoretické části zařadím informace o povrchu, na kterém se turnaj hraje, 

historii samotného turnaje, zajímavosti a fakta, které dohledám a zaujmou mne, dále 
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nejúspěšnější hráče a hráčky na každém grandslamovém turnaji, Českou stopu, kterou 

tam naši hráči zanechali.  

Nesmím ovšem zapomenout na zranění, která hrozí při každé pohybové aktivitě. I 

při tenisu je tedy možné se zranit. Nejznámějším zraněním je pro tento sport typický 

tzv. tenisový loket, ale je zde i mnoho dalších možných zranění, které se při tenisu 

mohou stát. Výrony, bolesti kloubů, natažení svalů, puchýře, podvrtnutí, namožení, 

křeče, všechny tyto zranění hrozí. Toto jsou příklady zranění, které se takřka u každého 

hráče dříve či později objeví. Ve většině případů tenisových zranění není nutná 

hospitalizace v nemocnici či odborná lékařská pomoc, ale hráč, který má nějaké 

informace o svém zranění, se může léčit sám (Brown, 1995). 

Závěrem této kapitoly je nutné zmínit ještě jednu informaci o tenise. Tenis je 

olympijský sport a na programu letních olympijských her byl zařazen původně v letech 

1896 až 1924 a pak po delší přestávce až od roku 1988 (Musil, 1977).  

 

2.2 Wimbledon 

 

Wimbledonský turnaj se hraje každoročně v Anglii v předměstské části Londýna 

Wimbledon na travnatém povrchu. Tráva patří mezi nejrychlejší povrchy, a zároveň je 

to povrch nejstarší. Dnešní tráva, na které se tento turnaj hraje, je z hlediska složení 

velmi podobná golfovému hřišti. Rozdíl je pouze v tom, že tráva určená pro tenis roste 

ve vrstvě zeminy tvrdé jako křemen. Všechny dvorce Wimbledonského turnaje jsou 

pokryty speciálně vyšlechtěnou směsí trávy odrůdy Lilium. Dá se říct, že kvalita a 

výška odskoku míče na trávě, záleží na její kvalitativní úrovni. Od roku 1995 se 

organizátoři snaží udržovat shodnou výšku zastřižená trávy, a to 8 milimetrů. Pokud je 

tráva zdravá, krátce zastřižena, tak je dvorec velmi rychlý. S přibývajícím poničením 

trávy samotnou hrou, nebo když je tráva delší, se tento povrch zpomaluje, což je lehce 

patrné v závěrečných kolech tohoto turnaje. V dnešní době se travnaté dvorce 

nevyskytují často. V minulosti se od jejich stavby začalo upouštět z důvodů složité a 

náročné údržby, často bylo pro jejich majitele nemožné udržet kvalitu trávy pro delší 

dobu. Při zjišťování informací o travnatém povrchu jsem se dozvěděl informace od 

poloprofesionální hráčky, která objíždí turnaje nižší kategorie a poskytla mi informace o 

turnaji na trávě a jejích zkušenostech. Sdělila mi, že v dnešní době se turnaje hrané na 
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travnatém povrchu vyskytují málo. Například v Austrálii je pro turnaj potřeba rozsáhlé 

plochy takto připravené trávy. Hraje se zde na velké „louce“, která je celá nalajnovaná 

podle rozměru hřišť, ale sítě jsou připravené pouze na jedné polovině dvorců, které jsou 

nejlépe připraveny. Během celého turnaje se hrací dvorce mění podle. Takto se 

pořadatelé snaží vyvarovat vyšlapání částí dvorců. Podobný model praktikují i 

organizátoři na turnaji v Japonsku. V České republice je možnost hrát na travnatém 

dvorci minimální, ovšem město ve středočeském kraji Nymburk je svým travnatým 

dvorcem vyhlášené a hráči se na toto místo sjíždí z celé republiky. Z různých diskuzí 

s hráči, jsem se dozvěděl, že kromě samotných výhod trávy co se týká rychlosti a 

odskoku, vidí velkou výhodu tohoto povrchu v šetrnosti k jejich pohybovému aparátu, 

zejména kloubům. Je pochopitelné, že pro hráče a jeho klouby je hra na trávě v tomto 

ohledu o mnoho přijatelnější než například hra na betonu.  

Wimbledon! Žádné jiné místo na světě není tak významným synonymem tak 

speciální sportovní události. Wimbledon je nejstarším a do dnes nejslavnějším a 

nejprestižnějším turnajem na světě, který se započítává do Grand Slamu (Parsons, 

1998). I mezi hráči se vítězství ve Wimbledonu považuje za největší úspěch. 

Wimbledon se koná každoročně v červnu nebo červenci a přichází na řadu jako třetí 

grandslamový turnaj sezony. Tento turnaj je hrán na travnatých kurtech All England 

Clubu sídlícím na londýnském předměstí Wimbledon. Wimbledon si zakládá na historii 

a tradicích. V dnešní době, kdy pro vrcholové sportovce je na každém turnaji 

k dispozici moderní a luxusní vybavení, tak je zajímavostí, že dodnes jsou 

wimbledonské hráčské šatny zcela původní a dřevěné. Pro tento turnaj je 

charakteristické typické anglické proměnlivé počasí. Často se zde stává, že se zápasy 

přerušují a překládají na další den. I po krátké přeháňce travnatý povrch rychle zvlhne, 

tím pádem klouže a je nebezpečné pro hráče se na tomto povrchu pohybovat. Na 

každém dvorci je připravena plachta, která hned při začátku deště je natažena tak, aby 

dvorce nenamokl. Poprvé se Wimbledon hrál v roce 1877, ženy v tomto roce na turnaji 

ještě nehrály. Poprvé se účastnily v roce 1884, ve stejném roce se také začala hrát 

mužská čtyřhra. Až v roce 1913 se poprvé hrála i čtyřhra žen a smíšená čtyřhra. Pro 

tento turnaj je také typické, že první neděli v turnaji se nehraje. Je to bráno jako volný 

den v programu. Ovšem stává se, že i tento den se musí hrát, právě z důvodu 

nepříznivého počasí a následného výrazného časového skluzu, který nastal.  
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Jak jsem již zmínil, tráva je jeden z nejrychlejších povrchů, míče zde mají rychlý 

a nízký odskok. Proto hráči na tomto povrchu uzpůsobují strategii své hry a využívají 

vlastností, které jsou pro trávu charakteristické. Ze všech grandslamových turnajů zde 

největší výhodu představuje kvalitní podání. Podání s vysokou rychlostí je zde pro 

přijímající hráče velký problém. Díky nízkému a rychlému skluzu míče má přijímající 

hráč málo času na přípravu úderu a nedokáže vrátit míč do dvorce tak, jak si 

představuje, a jak by se mu to podařilo na jiném povrchu. Po podání je zde typický 

náběh síti, kde se hráč snaží rozehru ukončit. Tomuto hernímu stylu se říká servis-síť. 

Na trávě, díky již zmíněným aspektům, se zmenšují rozdíly mezi hráči a jejich herní 

kvalitou. Hráči s výborným podáním zde mají větší šanci na úspěch, než na jiných 

grandslamových turnajích, kde jsou jejich přednosti jako síla a rychlost úderu, 

minimalizovány pomalejším odskokem. Tráva pro hráče představuje další nástrahu, a 

tou je nepravidelný odskok, který sice není pravidlem, ale může se zde vyskytovat 

častěji. Hráči tedy se nemohou spolehnout na pravidelnosti odskoku a je nemožné 

vypočítat si jejich dráhu po odrazu. Proto mnozí hráči udělají přípravný nápřah před 

úderem již v době letu míče již ze soupeřovy rakety. Tím se vyvarují pozdnímu zásahu 

míče v případě nerovného odskoku. Tento styl s přípravným nápřahem praktikuji 

například sestry Serena a Venus Williams, které v posledních letech patřily v ženském 

tenise ve Wimbledonu k nejúspěšnějším hráčkám.   

V následujících odstavcích zmíním pár wimbledonských zajímavostí, o kterých 

jsem se při sběru informací dozvěděl. V roce 2007 byl na Wimbledonu uveden do 

provozu systém tzv. Jestřábí oko (přeloženo z anglického originálu Hawk-Eye). Tento 

systém slouží ke kontrole dopadu míče do dvorce nebo mimo dvorec a provádí 

počítačovou animaci doteku míče na povrch dvorce. Na rychlém travnatém povrchu je 

tento systém rozhodně ku prospěchu věci. Každý hráč má třikrát v sadě možnost této 

korekce rozhodnutí rozhodčího využít. Tuto technologii dodává britské společnost 

Hawkeye Innovations a funguje na bázi osmi až deseti kamer, které snímají dráhu 

každého míče z několika úhlů. Zjištěná data se zpracovávají v počítačovém programu, 

který následně v 3D formě přesně přenese animaci na velkoplošnou obrazovku, kde se 

ukáže dopad míče. I přes obrovskou výhodu, kterou tento systém přináší pro regulérnost 

hry, tak se stále objevují hráči, kteří jsou odpůrci tohoto systému. Mezi nejznámější 

odpůrce Jestřábího oka patří bezpochyby Švýcar Roger Federer, který se několikrát 

nechal slyšet, že tomuto systému nedůvěřuje. V posledních letech ale nejen Roger 
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Federer, ale i ostatní dříve již odpůrci tohoto systému, v dnešní době berou systém 

Jestřábí Oko jako nedílnou součást moderního tenisu.  

V roce 2009 byla dokončena výstavba zatahovací střechy nad centrálním 

dvorcem Wimbledonského turnaje. Výstavba byla finančně nákladná, ale podle slov 

organizátorů nezbytná. Při nepříznivých klimatických podmínkách, které v Londýně 

pravidelně panují, je tato zatahovací střecha v posledních letech pravidelně využívána a 

umožňuje pokračovat v programu alespoň na jednom dvorci. Organizátoři, starající se o 

úroveň travnatých dvorců zmiňovali, že by byli nejradši, pokud by zatahovacích střech 

přibylo v budoucnu, ale nejsem si jist, že se jejich přání naplní. Samotní organizátoři a 

trávníkáři, jak se skupině lidí starajících se o stav travnatých dvorců nazývá, však jsou 

nedílnou součástí pro úspěšné fungování takto tradičního turnaje. Mnoho hráčů již ve 

svých po turnajových projevech vyjádřili poděkování lidem, kteří se o stav a kvalitu 

trávy před turnajem i v jeho průběhu starali a přičinili se tak na jejich úspěších. 

Nejdéle trvající utkání tohoto tradičního turnaje bylo odehráno v roce 2010. 

Účastnili se ho Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut. Toto utkání trvalo 

úctyhodných 11 hodin a 5 minut a skončilo výsledek 6:4 3:6 6:7 7:6 a 70:68. První čtyři 

sady byly vyrovnané, avšak nijak nevybočovaly od ostatních vyrovnaných utkání. Pátá 

sada ve Wimbledonu nekončí ve zkrácené hře, ale hraje se do té doby, dokud jeden hráč 

nezvítězí o dvě hry. Zde se tedy zrodil historický a rekordní výsledek 70:68. Toto utkání 

muselo být rozloženo do tří dnů, což se ještě v historii nikdy nestalo. Mezi hráči podle 

počtu vyhraných titulů, je na prvním místě Američan Pete Sampras, který dokázal na 

tomto turnaji zvítězit sedmkrát a patří mezi nejuznávanější tenisové legendy tohoto 

turnaje. Pete Sampras tedy sedmkrát zvítězil ve Wimbledonu, více vítězství než jedno si 

připsal i na Australian Open a dalších mnoho titulů si připsal i na US Open. K úplné 

dokonalosti mu scházelo tedy jen vítězství ve French Open. Nejdále se v Paříži dostává 

v roce 1996 do semifinále, kde vyklízí pozice ve třech setech Rusovi Jevgeniji 

Kafelnikovovi. Chybějící pařížské vavříny jsou důvodem, proč řada tenisových 

odborníků neoznačuje Samprase za největšího tenistu všech dob. A spekulují, proč tomu 

tak bylo? Možná proto, že antuka ubírala rychlosti jeho servisu, vyšší odskok míčů 

lehce neutralizoval účinnost jeho liftovaného bekhendu, anebo měla být dokonce 

důvodem jeho chudokrevnost, která mu prý neumožnila tak vysokou fyzickou kondici. 

Každopádně Pete nehrál na Roland Garros svou typickou útočnou hru, která mu 

přinášela úspěchy na všech ostatních površích (Kirchner, Žofka, 2012).   
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Nemohu opomenout i ženskou legendu Wimbledonu, kterou je devítinásobná 

vítězka Martina Navrátilová. Šest wimbledonských primátů za sebou a devět 

dohromady! Tohle se na trávě All England Clubu žádné tenisové hvězdě v 20. století a 

zatím ani v 21. století nepovedlo. A kdo ví, jestli kdy vůbec povede. Ale považte, to 

všechno v letech 1976 až 2003!!! Tohle není žádný překlep ani pohádka. (Kirchner, 

Žofka, 2012). 

Píše se pátek 7. července 1978 a Martina Navrátilová nesmírnou bojovností ve 

třetím setu finále Wimbledonu proti Chris Evert otáčí nepříznivý stav 2:4 a 0:40 a po 

vítězství 2:6, 6:4, 7:5 zdvihá nad hlavu nejcennější trofej. Leč média v její rodné zemi 

žádné ódy nepějí a politikům je tento triumf vyloženě nepříjemný. V novinách jsou 

publikovány pouze holé výsledky Navrátilové, přičemž zdaleka ne všechny a za jejím 

jménem je napsáno (bez státní příslušnosti)… Tak to ale není. Všude na západě je 

Navrátilová prezentována jako Czechoslovakia, a to až do 21. července 1981, kdy 

dostává občanství USA. Přezírání Navrátilové v její rodné zemi je podobné, jako když 

se čtyřiadvacet let před ní stal hrdinou Wimbledonu Jaroslav Drobný, tehdy už nuceně 

hrající pod vlajkou Egypta. Drobný s Navrátilovou však kromě emigrace mají ještě něco 

společného. Wimbledon oba vyhráli levou rukou a v brýlích, Martina později i 

v kontaktních čočkách…(Kirchner, Žofka, 2012). 

Tenis má v našich zemích dlouholetou tradici. Podle muzejních zápisů se již dva 

roky po prvním Wimbledonu hrál první turnaj v parku knížat Kinských v Chocni 

(Höhm, 1982). Česká republika na tomto turnaji má své vítěze i hráče, kteří zde 

zanechali nejen výborné výkony, ale i výsledky. Z českých hráčů triumfoval zde pouze 

Jan Kodeš v roce 1973. Blízko triumfu zde byl Ivan Lendl a to hned dvakrát. Poprvé 

v roce 1978, následně hned o rok později v roce 1979, pokaždé ovšem z finálového 

utkání odešel poražen. Podobně jako Ivan Lendl dopadl v roce 2010 stále ještě aktivní 

hráč Tomáš Berdych, celá česká tenisová komunita věří, že Tomáš Berdych Wimbledon 

vyhraje. České ženy jsou na tomto turnaji úspěšnější než muži. Martina Navrátilová 

zvítězila ve Wimbledonu v československých barvách v letech 1978 a 1979, poté ještě 

sedmkrát zvítězila, ovšem v barvách spojených států Amerických. V roce 1998 na titul 

dosáhla Jana Novotná. Jako poslední česká hráčka ve Wimbledonu zvítězila aktivní 

hráčka Petra Kvitová. Nejprve v roce 2011 a podruhé letos v roce 2014, kdy naprosto 

suverénním způsobem deklasovala ve finále kanadskou talentovanou tenistku Eugenii 
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Bouchard. Mnoho světových tenisových legend se k finálovému výkonu Kvitové 

vyjádřilo, jako o nejlepším ženském výkonu všech dob. 

Další tradicí a zajímavostí tohoto turnaje, která musí být zmíněna, jsou jahody se 

šlehačkou. Tuto pochoutku zde diváci ve velkém množství konzumují. 

U každého povrchu se objevuje i škála zranění, které se objevují a následný 

seznam prevence, jak těmto zraněním předcházet. Mezi nejčastější zranění patří bolest 

v oblasti hýždí. Tato bolest vzniká při snížení těžiště hráče a větším zatížení hýžďového 

svalstva v důsledku nízkého odskoku míče, který je pro trávu charakteristický. Další 

zranění souvisí se zády, konkrétně s dolní částí zad, které způsobuje nedostatečné 

pokrčení kolen při zásahu míče. Poranění kolen je celkově častým zraněním u 

sportovců, u tenistů na trávě se zranění nejčastěji týká menisku, který se poškozuje 

častými a náhlými změnami směru a zastavením. Na tomto turnaji se vyskytuje častěji i 

zranění zápěstí, zejména zánětlivá onemocnění, která jsou způsobena častou hrou u sítě. 

V neposlední řadě se na trávě často objevují svalová zranění. Podklouznutí na trávě 

hrozí velmi často, tím pádem se objevují u hráčů i natažené svaly. Hráči a hráčky si 

ovšem platí spolupráci s kondičními trenéry, kteří mají za úkol připravovat pro hráče 

takové tréninkové cvičení a cviky, aby se těmto zraněním dalo předcházet a cvičení 

fungovala jako prevence. Posilování zápěstí pomocí mačkání gumového kolečka, herní 

cvičení zaměřená na práci nohou, změny směru, dynamiku, odrazy, dále posilování 

stehenních svalů, či samotný profesionálně vedený strečink. Všechny zmíněné cvičení 

fungují jako prevence před zraněním. V neposlední řadě důležitou roli pro prevenci před 

zraněním plní hráčův osobní masér, který je v permanenci každý den a kromě masáží 

řadí do relaxačního programu i vodní procedury.  

Wimbledon není jediný turnaj, který se na travnatých dvorcích hraje. Na okruzích 

ATP a WTA jsou další významné turnaje, které se hrají na trávě.  

 ATP – Halle/Gerry Weber Open, London/The Stella Artois Championship 

Open, Nottingham/The Nottingham Open, Newport/Campbell´s Hall of 

FameTenis Championships. 

 

 WTA – Birmingham/DSF Classic, Eastbourne/The Hastings Direct International 

Championships. 
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2.3 French Open 

 

Zdejší turnaj se odehrává na nejpomalejším ze všech čtyř grandslamových 

povrchů. Tyto povrchy jsou nazývány jako antukové. Pro povrch těchto antukových 

dvorců se používá antuka, která je charakterizovaná jako moučka červené barvy 

z mletých pálených tašek nebo cihel, tyto tašky z vypáleného jílu slouží k pokrytí střech 

domů. Při výrobě se některé tašky čas od času rozlomí nebo prasknou, v místě zlomu se 

objevuje velmi jemný červený prach, který je jemný jako mouka. Tato „cihlová mouka“ 

neboli antuka, je ovšem velmi dobře použitelná. Centimetrová vrstva antuky je ideálním 

podkladem pro velmi oblíbenou hru, jíž tenis bezpochyby je. Barva antuky je ve valné 

většině případů typicky červeno-oranžová. Antuka je pórovitá, snadno propouští vodu a 

zachovává pružnost. Oproti travnatému povrchu na dvorcích s antukovým povrchem 

dešťová voda dobře odtéká. Nadbytečná srážková voda je pohlcována drenáží, která je 

položena pod antukou. Tento odtokový systém pomocí drenáže představuje velkou 

výhodu, kterou by určitě přivítali organizátoři a pořadatelé turnajů hraných na trávě. 

Nepříznivé počasí jako například déšť způsobuje odložení utkání stejně tak na trávě i 

antuce, ale antukový dvorec záhy vodu vsákne a je připraven ke hře, zatímco tráva 

schne po dešti velmi dlouho. Na druhou stranu musím zmínit i nevýhodu antukového 

dvorce, antuka je povrch provozně náročný, protože vyžaduje hodně času na údržbu. 

Nevýhody antuka přináší jak majiteli tohoto dvorce, tak samotnému pronajímateli nebo 

hráči, který si přišel na dvorec s tímto povrchem zahrát. Nevýhodami pro hráče může 

být fakt, že antuka není šetrná vůči obuvi a oblečení. Míče se na tomto povrchu dříve 

zničí, než například na umělém povrchu. Tyto nevýhody postihují převážně rekreační 

hráče, profesionální hráči mají sponzory a svůj osobní tým lidí, který za ně tyto 

problémy řeší. Další nevýhodou pro rekreační hráče je povinná údržba s pronájmem 

dvorce spojená. Pokud si hráč pronajme antukový dvorec na 60 minut, tak minimálně 

10 minut mu zabere kropení dvorce před hrou, které je nezbytné, aby se antuka neničila 

a zbytečně neprášila a také po každé hře je třeba rohoží nebo kartáčem antuku uhladit 

pro dalšího hráče. Na samotnou hru zbyde tedy v tomto případě kolem 50-ti minut. Pro 

majitele antuky tento povrch ovšem také skýtá nevýhody. Antuka nesmí vyschnout, je 

třeba ji neustále udržovat ve vlhkém stavu. Jenom tak získáme „soudržnou“ hrací 

plochu. Vlastností vody, kterou všichni známe je, že se při teplotách mrazu mění v led. 

Tento fyzikální zákon můžeme ocenit například při chlazení nápojů v parních letních 
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dnech, ale voda při teplotách pod nulou mrzne i v antuce a zvětšuje svůj objem až o 

98%. Mráz tedy zvedá antukový povrch. Pokud by se na takto zmrzlých antukových 

dvorcích hrál tenis, hrací plocha by byla rozorána do hloubky a zničena. Z tohoto 

důvodu jsou tedy antukové dvorce od ledna prakticky až do března uzavřeny. Po zimní 

přestávce před zahájením nové sezony, přijde na řadu tedy jarní údržba. Nutná jarní 

údržba je finančně i časově velmi náročná. Rostou náklady na spotřebu vody při 

nezbytném pravidelném kropení antuky, další náklady jsou spojené s doplňováním 

antuky, kterou odfouká vítr. Kvůli těmto problémům se majitelé často uchylují 

k výstavbě dvorce s umělou trávou, která je časově i finančně méně náročná na údržbu.  

Pokud zde detailně popisuji stavbu a charakteristiku antukového dvorce, nemohu 

opomenout tenisové čáry, jež jsou nedílnou součástí každého tenisového povrchu. 

V minulosti se používali čáry podobně jako dodnes ve fotbale z vápna, které se před 

každým zápasem či tréninkem musely nalajnovat na dvorec, což je z hlediska časté 

časové zátěže nevýhodou. Nejen toto je nevýhodou, další nevýhodou je také to, že se 

během zápasu čáry rychle vyšlapaly a rozmazaly, a tím ztrácel hráč přehled o přesných 

rozměrech dvorce. Tyto nevýhody čar z vápna vedly výrobce k zamyšlení a následně 

k inovaci těchto částí dvorce. Postupně se začaly objevovat čáry z umělých materiálů, 

které po instalaci na dvorec, většinou v jarním období, zůstávají na stejném místě po 

celou hrací sezonu. Jejich nevýhodou v minulosti byl naprosto nepředvídatelný odskok 

míče, který na ni dopadl. Ale i tento problém se postupně zlepšuje tím, jak se 

zdokonalují materiály využívané na výrobu těchto tenisových čar. Mezi nejkvalitnější 

dnes patří čáry vyrobené z flexibilního tvrzeného PVC – profilu, který je 40 milimetrů 

široký. Díky zářezům v horní ploše je tento umělohmotný profil velmi dobře 

upevnitelný do povrchu tenisového dvorce, s nimž téměř splývá a zabraňuje tedy 

nepravidelnému odskoku míče. Novinkou je zásuvný kotvící profil LOB, zajišťující 

ještě dokonalejší vzájemné spojení konců čar.  

 

Nejznámější antukový turnaj je French Open, francouzsky Tournoi de Roland-

Garros, tento turnaj je pojmenován po válečném francouzském pilotovi, jenž se 

jmenoval Roland Garros. Jak je již z názvu patrné, tento turnaj se hraje ve Francii, 

konkrétně v hlavním městě Paříži. Turnaj se hraje každý rok během více než dvou týdnů 

v období od poloviny května do začátku června. Je to v pořadí druhý turnaj Grand 

Slamu v každém kalendářním roce a je nazýván neoficiálním mistrovstvím světa hráčů 
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a hráček na červené antuce. Míče mají vysoký a pomalý odskok, hra je zpomalená, hráči 

využívají skluzů, kterým antuková moučka doslova nahrává, hráči jsou fyzicky velmi 

dobře vybaveni, proto jsou na tomto povrchu schopni doběhnout takřka každý míč. 

Díky těmto charakteristikám antuky se zápasy mužské dvouhry často hrají na pět sad 

bez zkrácené hry v páté sadě, proto tento turnaj často bývá označován za nejnáročnější 

tenisový turnaj. Poprvé se v Paříži hrálo v roce 1891 a mezinárodním turnajem se 

French Open stává roku 1925. Zajímavostí je, že od počátku historie turnaje se hraje na 

travnatém povrchu střídavě v klubech Racing Club de France a Stade Francais. Až roku 

1928 u příležitosti pořádání Davis Cupu ve Francii se buduje nový tenisový klub Stade 

de Roland Garros, kde se Mezinárodní mistrovství Francie stává prvním 

grandslamovým turnajem. Hracím povrchem je již červená antuka, na niž se hraje do 

dnes, a předpokládám, že se to ani v blízké budoucnosti měnit nebude. Centrální dvorec, 

největší z dvaceti čtyř kurtů, se jmenuje po francouzském sportovním funkcionáři 

Phillipu Chatrierovi. Centrální dvorec má kapacitu dosahující téměř 15 tisíc diváků. 

Druhý největší dvorec má kapacitu 10 tisíc diváků a jmenuje se po ženské tenisové 

legendě Suzanne Lenglen. 

Antuka je nejpomalejší povrch ze všech grandslamových povrchů. Jak jsem 

zmínil, že travnatému povrchu většina hráčů uzpůsobuje strategii hry, antuka v tomto 

ohledu není výjimkou. I tomuto povrchu hráči uzpůsobují svou hru a volí strategii, 

kterou s trenérem vyhodnotí jako vhodnou. Antuka tlumí razanci úderů, míče mají 

vysoký a pomalý odskok, proti travnatému povrchu zde nemá podání a razance úderů 

takovou účinnost, tím pádem se v tomto ohledu rozdíly mezi hráči srovnávají a více než 

na jiných površích, se zde ukazují komplexní tenisové kvality jedinců. Strategie podání-

síť, jež má při hře na trávě obrovskou účinnost, na antuce tak často k vidění není. 

Důvod je jednoduchý. I velmi razantní podání antuka ztlumí, míč se zpomalí, má 

vysoký odskok, proto se hráč s kvalitním příjmem dokáže na úder dobře připravit a není 

pro něj problémem hráče na síti překonat vítězným úderem.  

Ale tím nechci říct, že by aspekty jako kvalita, směr a rychlost podání na antuce 

neměl žádnou váhu. To rozhodně ne. Samotná důležitost podání byla popsána v jedné 

knize a začínala otázkou. Why is the serve important? Tedy, proč je podání důležité? Je 

zde vysvětleno, že každé podání je důležité, protože rozehra nemůže bez podání začít. 

Hráči v průběhu utkání mnohokrát provedou podání do určeného místa, není to jen 

důležité, ale často rozhodující. Hráči dokáží využít síly a směru, aby podáním tedy 
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rozehru nejen začali, ale i ukončili. Na pokročilé či profesionální úrovni hry, se říká, že 

podržet či udržet své podání se stává základem strategie každého hráče. Kvalitní podání 

se stává klíčem k úspěchu, protože to znamená 50% všech rozeher, které může 

podávající hráč začít útočně. Pokud je podání slabé, soupeř hned zaútočí a má šanci 

získat každý bod při příjmu (Brown, 1995). 

Na antuce je naopak často k vidění dlouhých výměn, hráči využívají skluzu, 

který antuka umožňuje, často zde dochází k výměnám od základní čáry, a jak jsem již 

zmínil, projevuje se zde úderová kvalita. Dlouhodobě nejúspěšnější národností na tomto 

povrchu, jsou reprezentanti Španělska. Hráči této země jsou specialisté na tento pomalý 

povrch. Dostačujícím příkladem je několika násobný vítěz turnaje French Open Rafael 

Nadal. Tento hráč za posledních osm let prohrál na tomto turnaji pouze jedno utkání a 

to se svým krajanem Davidem Ferrerem. Tato dlouhodobá Nadalova vítězná série na 

tomto antukovém turnaji je naprosto neuvěřitelná a mezi tenisty i širokým tenisovým 

světem si Nadal získal obrovský respekt. Nadal je výborně fyzicky připravený, má 

vysoké běžecké i rychlostní předpoklady, využívá skluzu, který antuka umožňuje, jeho 

údery nejsou zdaleka tak razantní, ale jsou až chirurgicky přesné a neuvěřitelně 

rotované. Proto je Nadal na tomto povrchu takřka neporazitelný. 

Podobně jako Wimbledon, tak i French open má svou bohatou historii a mnoho 

zajímavých faktů. Jak jsem již zmínil, tak tento turnaj je celosvětově znám pod názvem 

Roland Garros, ovšem mnoho lidí vůbec neví, kdo Roland Garros byl. Tento turnaj 

získal pojmenování po francouzském válečném letci Rolandu Garrosovi, který roku 

1913 jako první přeletěl Středozemní moře. French Open se tradičně a dlouhodobě hraje 

na antukových dvorcích. Tyto dvorce vznikly až jako důsledek problémů s travnatými 

dvorci, trávu bylo složité udržovat, majitelé tenisových areálů proto začali přemýšlet 

nad jinou možností pokrytí tenisového dvorce. Řešení bylo vynalezeno v Německu 

mužem, jehož jméno zná celý dnešní tenisový svět, jistým panem Beckerem. Zdá se, že 

jméno Becker je s tenisem velmi úzce spojeno, protože jeden pan Becker vynalezl 

antukové dvorce, druhý, známější Becker pak jako první německý tenista vyhrál 

Wimbledon a dlouhý čas byl jedním z nejlepších tenisových hráčů žebříčku ATP a 

dodnes je uznávanou osobností světového tenisu. Tak jako se zvyšoval počet problémů, 

starostí s údržbou a nepraktičností u travnatých dvorců, později se objevily i podobné 

problémy u antukových dvorců. Opět se tedy začalo přemýšlet nad tím, jak to vymyslet, 

aby povrch na dvorci byl více praktický a hlavně, méně náročný na údržbu. Byly tedy 
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vynalezeny umělé antukové dvorce.  Mezi nejznámější patří Har-Tru American clay, 

Canada – Tenn a Classic Clay. O každém z těchto tří umělých antukových povrchů 

poskytnu základní informace a charakteristiku.  

První umělá antuka je takzvaná zelená antuka, originální název tohoto povrchu 

je Har-Tru© „American clay“. Na tomto povrchu se hraje převážně v USA. Obecně 

platí, že klasické červená antuka, tvořená moučkou z pálených tašek, je pomalejší na 

odskok míče než právě antuka zelená, ta má však výhody především ve výborných 

hydroskopických vlastnostech. Tento povrch se těší největší popularitě v USA, kde se 

na něm hrají dva ženské turnaje nejvyšší kategorie v Amelia Island a Charlestonu a 

pouze jeden mužský turnaj nejvyšší kategorie v Houstonu. Oba ženské sportovní 

podniky Charleston a Amelia Island, patří již řadu let do kalendáře WTA Tour (The 

Women´s tennis association, založena v roce 1973 a organizuje ženské profesionální 

turnaje v tenise). Tyto turnaje se konají každoročně začátkem dubna a s ohledem na 

roční turnajový kalendář tvoří postupný přechod na antukovou sezonu. Do těchto dvou 

turnajů se většinou přihlašují hráčky, které upřednostňují turnajové vytížení před 

samotným tréninkem na evropské antukové turnaje. Největší úspěchy na tomto typu 

tenisového dvorce slaví hráčky s převážně celodvorcovým stylem hry. Dalším 

povrchem s umělou antukou je Canada – Tenn. Tento povrch patří mezi nejrozšířenější 

evropské umělé antukové povrchy, které mají barvu zelenou, zelenošedou nebo šedou. 

Prvního ledna roku 2006 se povrch Canada – Tenn stal oficiálním povrchem Pražského, 

Středočeského, Západočeského, Východočeského a Severomoravského tenisového 

svazu. Hlavními výhodami tohoto povrchu je dlouhá životnost, minimální údržba na 

začátku sezony, neboť stačí jen upravit případnou nerovnost dvorce po zimě a poté ho 

celý převálcovat. Díky obsahu minerálů ani v zimě nehrozí zamrznutí. Canada – Tenn je 

časově i finančně méně nákladná alternativa antuky pro majitele, protože díky svému 

složení, umožňuje snadnou a levnou opravu při poškození. Vzhledem k neprodyšnosti 

povrchu voda po dešti rychle stéká. Sám výrobce uvádí kladné i záporné vlastnosti 

dvorce. Z kladných vlastností pro hru výrobce uvádí šetrnost povrchu pro klouby hráče, 

neboť dvorce pokrývají zrnka z umělé hmoty do 2 mm, která jednak změkčují podklad a 

také zajištují pravidelný odskok míče. Šetrnost povrchu pro kloubní aparát hráčů je pro 

hráče samotné velmi důležitý fakt, protože náročnost tohoto sportu pro tělo je obrovská 

a každý měkčí povrch přináší částečnou úlevu pro jejich pohyb. Mezi záporné vlastnosti 

povrchu patří zhoršená možnost startu na míč, neboť právě díky granulkám povrch 
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podkluzuje, zhoršuje se stabilita hráče a příprava na další úder, čímž vznikají problémy 

s načasováním pro zásah míče. Povrch Canada – Tenn je v Evropě používán zejména 

v halách, nejvíce populární je v Německu. Pokud jsou na tomto povrchu organizovány 

turnaje, pořadatelé obvykle z důvodu zmíněných záporných vlastností povrchu a 

předcházení zranění hráčů, dvorce vysávají, čímž je zbavují klouzajících granulek. Třetí 

a poslední umělou antukou, o které se chci zmínit je povrch s názvem Classic Clay. 

Tento povrch jako skutečnou alternaci antuky uvedl na evropský trh australský výrobce 

umělých sportovních povrchů Grass Manufactures, tento výrobce je světově uznávaný 

díky svým inovačním snahám o vývoj produktů, které jsou vyráběny technologiemi 

šetrnými k životnímu prostředí. Povrch Classic Clay je umělý antukový povrch červené 

barvy. Má podobnou charakteristiku, jako předchozí povrch Canada – Tenn, tedy že se 

nemusí kropit ani lajnovat, propouští vodu, ale na rozdíl od kanadského umělého 

povrchu umožňuje hráči, díky zhutnělé výplni z impregnovaného křemičitého písku 

oválného zrna, dokonalý skluz jako na pravé antuce, a tím i možnosti k optimálnímu 

zásahu míče. Poklad dvorce Classic Clay tvoří hustá, červená, polypropylenová rohož, 

která je položená na beton nebo asfalt, čímž je zajištěna ochrana pohybového aparátu 

hráče. Díky modernímu systému Permaline jsou již ve výrobě precizně vsazeny lajny do 

základního materiálu, což zajišťuje precizní odraz míče i na čarách, které svojí vysokou 

kvalitou překonávají životnost povrchu.  

Každý rok má turnaj French Open obrovskou touhu vyhrát mnoho hráčů, ovšem 

ne každému se to podaří. Hráči i hráčky se na tento turnaj dokáží skvěle fyzicky i 

psychicky připravit, dokonale načasovat formu, a proto rozhodují maličkosti. Nejvíce 

titulů mezi muži, celkem devět, má na svém kontě Španěl Rafael Nadal. Z posledních 

deseti ročníků dokázal vyhrát devětkrát. Tento počin celý tenisový svět může 

charakterizovat slovy jako neuvěřitelné, dech beroucí, fascinující. Rafael Nadal si 

získává obrovský respekt mezi soupeři a hráč, který se na antuce Nadalovi postaví, je 

bez nadsázky takřka předem poražen. Do historie tohoto turnaje se zapsal také velký 

rival Nadala Švýcar Roger Federer, který je v tabulkách na prvním místě s největším 

počtem proher ve finále turnaje. Není žádné překvapení, že ve všech čtyřech případech 

byl poražen právě fenomenálním Nadalem. Dlouho nejvíce triumfů na svém kontě měla 

domácí legenda Francouz Max Decugis, který zde od roku 1903 do 1914 zvítězil 

celkem osmkrát. Nejvíce celkových titulů mezi muži, nejen ve dvouhrách, ale i 

čtyřhrách a smíšených čtyřhrách, drží právě domácí legenda Decugis, jenž vyhrál 
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dohromady French Open 29 krát. Dovolím si svůj osobní názor, že tento počet vítězství 

již nikdo nikdy nepřekoná. Šest titulů si připsal také legendární švédský tenista Borg. 

Nejvíce titulů mezi ženami ve dvouhře má na svém kontě Američanka Chris Evert, 

celkem vítězila v 80. letech a 90. letech minulého století sedmkrát. O jedno vítězství 

méně si připsala domácí tenistka Suzanne Lenglen, po níž je pojmenován na turnaji 

French Open druhý největší dvorec. Za Evert má druhá nejvíce výher Němka Steffi 

Graf, celkem zvítězila šestkrát.  

V České republice jsou antukové dvorce jedny z nejvíce rozšířených povrchů, je 

zde mnoho možností, kde si na tomto povrchu tenis zahrát nejen pro profesionální 

hráče, ale i pro amatéry a nadšence. Klasické antukové dvorce, na kterých se hraje 

převážně v Evropě a Jižní Americe, mají červenou barvu. Možností a způsobů, jak tento 

antukový dvorec postavit, je hned několik. Vždy jsou navrhovány individuálně dle 

místa stavby a přizpůsobeny všem požadavkům zákazníka. Podloží dvorce se skládá ze 

škváry a kamenného prachu. Nejznámější a nejprestižnější českou firmou, která se 

zabývá výstavbou antukových dvorců v České republice, je Sybera Systém©. Tato 

firma má dlouhou historii, zakládá si na dokonalé a přesné ruční práci, která je neustále 

kontrolována křížovou nivelací, aby byl zajištěn trvalý odtok srážkové vody do 

vyspárovaných stran. Firma je velmi úspěšná, majitelé jsou s její prací vždy spokojeni. 

V posledních letech sice využívání těchto dvorců lehce slábne, ale stále patří mezi 

nejvytíženější. Důvod menšího zájmu o antuku je prostý. Antuka jednoduše řečeno není 

optimální pro obuv, pro oblečení, ani pro míče. Někteří lidé raději využívají možnosti 

hrát na umělém povrchu, kde se mu nešpiní a neničí obuv a míče mají delší životnost. 

Na jediném grandslamovém turnaji hraném na antuce, tedy na French Open, z hráčů 

z českými/československými kořeny zvítězili v letech 1970 a 1971 Jan Kodeš, v letech 

1984, 1986 a 1987 česká tenisová legenda Ivan Lendl. 

Ivan Lendl byl především v zámoří v průběhu jeho kariéry považován za 

neoblíbeného šampiona. Důvody? Přišel z komunistického Československa, suverénně 

porážel jednoho soupeře za druhým, ale byl pro ně příliš chladný a nedávající najevo 

sebemenší emoce. Dalším důvodem byla vehemence, s jakou bojoval o americký pas. 

Lendlův perfekcionalismus byl pověstný. Nádherná žena, krásné děti, miliony na 

kontech a přesto pořád rozčarovaný a věčně nespokojený – ano, takový Lendl byl, či na 

dvorci vypadal po většinu své veleúspěšné kariéry. Prostě jiný než ostatní, než 

McEnroe, Connors nebo Agassi. Na rozdíl od nich nezvládal umění show, neuměl hrát 
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divadlo. Založením pragmtik, čestný, až brutálně přímočarý. Žádné kudrlinky. Do 

historie vstoupil rekordně dlouhým pobytem na prvním místě světového žebříčku. Na 

trůnu seděl 270 týdnů v kuse (Rokosová, Český tenisový svaz).  

  V roce 2009 ve čtyřhře s dnešním tenisovým partnerem Radka Štěpánka, 

zvítězil v turnaji Lukáš Dlouhý. Na ženský titul ve dvouhře stále čekáme, ale v roce 

2011 ve čtyřhře žen zvítězilo, dnes již rozpadnuvší duo H+H, tedy Andrea Hlaváčková 

a Lucie Hradecká.  Lucie hradecká zvítězila ve smíšené čtyřhře v roce 2013 po boku 

dalšího českého hráče Františka Čermáka.  

Mezi nejčastější dohledaná zranění, která se na antukovém povrchu stávají, patří 

opakující se zranění ramene, záněty, natažení svalů, vzhledem k dlouhým výměnám, 

které se na antuce velmi často odehrávají, je to pochopitelné. Další, často postižené části 

těla, jsou třísla. Zranění třísel nejčastěji vznikají při doběhu míče, náhlému zastavení či 

změně směru. Dále jako u každého povrchu se objevují svalová zranění, která ovšem 

nesouvisí ani tak s druhem povrchu, ale s nedostatečným rozcvičením před hrou. 

Poslední častěji postiženou částí těla na antuce, je oblast středních a dolních zad. Zde 

vznikají problémy, které jsou spojené s náročností hry na tomto povrchu. Po zmíněných 

zraněních, je potřeba zmínit i doporučené možnosti, jak zraněním předcházet, tedy 

prevenci. Provádět důkladná protahovací cvičení, speciálně důraz na protahovací cviky 

ramen, zápěstí, loktů, přitahovačů stehenních svalů a zejména v oblasti již zmíněných 

třísel.  U zmíněných pohybových partií zapojit v tenisové přípravě také mobilizační a 

posilovací cviky pro jejich zesílení. Pro prevenci před zraněními je vhodné zapojovat do 

tréninku herní cvičení zaměřená na práci nohou, konkrétně rychlé změny směru nebo 

drobení kroků před úderem. Důležitá část přípravy, která je zaměřená na imitaci pohybu 

na antukových dvorcích a délku výměn, je kardiovaskulární trénink v podobě běhání, 

cyklistiky, plavání. Všechny typy kardiovaskulárního tréninku provádět minimálně 

dvacet minut. Poslední věc, která svým způsobem také patří do skupiny prevence před 

zraněním, je kvalita míčů. Tedy míče pravidelně měnit, dbát na jejich kvalitu, protože 

nekvalitní a ohraný míč, mý úplně jiné, často nepředvídatelné odrazy na dvorci.  

Antuka je v současnosti nejoblíbenější povrch v Evropě a v Jižní Americe, a 

zároveň druhým nejčastějším povrchem turnajů okruhu ATP a WTA. Seznam všech 

turnajů jak ženské, tak mužské kategorie, je vážně dlouhý. Proto zmíním po French 

Open další velmi významné turnaje v obou nejvyšších kategoriích, které se na červené 

antuce hrají. 
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 ATP – Monte – Carlo/Masters Series, Rome/Telecom Italia Masters, 

Hamburg/Masters Series 

 

 WTA – Berlin/Qatar Total German Open, Rome/Telecom Italia Masters 

 

 

2.4 Australian Open 

 

Turnaj Australian Open od svého prvního ročníku procházel velmi častými 

změnami a inovacemi. Mnohokrát se měnilo místo konání turnaje, termíny turnaje také 

rozhodně nebyly vždy stejné a třikrát se dokonce měnil povrch, na němž se Australian 

Open hraje. V průběhu téměř stoleté historie hostilo turnaj hned několik míst, konkrétně 

Melbourne (50krát), Sydney (17krát), Adelaide (14krát), Brisbane (8krát), Perth (3krát) 

a dokonce Nový Zéland dvakrát v letech 1906 a 1912. Ale začněme postupně od 

úplného počátku. První ročník turnaje Australian Open se uskutečnil v roce 1905, 

nikoliv však jako grandslamový turnaj, ale jako amatérské mezinárodní mistrovství 

Austrálie na dvorcích ve Warehouseman´s Cricket Ground na ulici Kilda Road 

v Melbourne. Až po roce 1968 bylo toto mistrovství otevřeno i profesionálním hráčům a 

turnaj získal současnou podobu. Výjimka, co se týče období, v kterém se turnaj 

odehrává, nastala v letech 1977 až 1985. V těchto letech se turnaj konal v prosinci. Po 

roce 1985 až dodnes se hráči sjíždějí na tento v pořadí první grandslamový turnaj 

kalendářního roku v lednu. Původním povrchem Australian Open byla tráva. Hrálo se 

na travnatých dvorcích v tenisovém klubu v Kooyong na jihovýchodě Melbourne. 

(Parsons, 1998). 

V roce 1988 se turnaj přestěhoval na své stávající místo, kde se každoročně 

koná, tedy do Melbourne Parku. Se změnou lokality se zároveň mění i povrch, na 

kterém se turnaj hraje. Travnaté dvorce nahrazuje charakteristicky tvrdý povrch, který 

má název Rebound Ace. V roce 2008 přišla na řadu třetí a zatím poslední změna 

povrchu na turnaji Australian Open. Stávající tvrdý povrch Rebound Ace byl nahrazen 

novým tvrdým povrchem, který se v anglickém originále jmenuje „ cushioned acrycil 

surface“, u nás je tento povrch známý pod názvem „Plexicushion“. Vzhledem k tomu, 
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že se Australian Open koná australského horka, kdy se často hraje v extrémních 

teplotních podmínkách, tak hlavní výhodou nového tvrdého povrchu „Plexicushion“ je 

velká odolnost povrchu vůči okolním teplotám a díky jeho lepší konzistenci není 

narušována vrchní vrstva povrchu. Dalším důvodem ke změně povrchu byla snaha 

organizátorů o zatraktivnění hry po samotné diváky. Míče na povrchu Plexicushion mají 

pomalejší a vyšší odskok, než tomu bylo na povrchu Rebound Ace, což tedy výrazně 

zpomaluje hru. Tento hlavní záměr, tedy zpomalit hru, se podařilo naplnit a turnaj se 

v posledních letech stal divácky atraktivnější. Rok po změně povrchu na Australian 

Open, se měnily povrchy i na všech australských přípravných turnajích. Plexicushion 

byl vybrán i díky jeho podobnosti s minulým povrchem Rebound Ace, ale hlavně 

povrchem Deco Turf, na kterém se hraje většina turnajů v USA. 

Povrch Rebound Ace, na kterém se hrál tento turnaj do roku 2008, stejně tak, jako 

povrch Plexicushion, patří do kategorie tenisových povrchů, které říkáme „Středně 

rychlé povrchy“. Termín „Středně rychlé povrchy“ je velmi široký a v dnešní době, díky 

stále se zlepšujícím technologiím a rozvoji materiálu, má stále se měnící obsah a 

složení. Do této kategorie tenisových povrchů řadíme převážně povrchy umělé a tvrdé 

betonové. Existují povrchy s velmi rychlým umělým povrchem, ale naopak i umělé 

dvorce, které se svou rychlostí blíží antukovým. I přes tyto velké rozdíly v rychlosti 

umělých povrchů je všechny řadíme do kategorie středně rychlých. V posledních letech 

se výrazně omezuje počet pořádaných turnajů na velmi rychlých umělých površích, 

důvodem jsou stále se zrychlující údery a hra, kterou se hráči při zápasech prezentují. 

Díky přibývající se razanci a rychlosti úderů ze základní čáry, se vytrácí dřívější 

tenisová elegance, hravost a herní různorodost, jíž se hráči prezentovali v minulosti. 

Velmi důležitou roli hraje právě přitažlivost předváděné hry, po které diváci volají. 

Pochopili to i organizátoři turnajů, že jestli se na extrémně rychlých površích hraje 

minimum výměn, převážná část hry končí po podání či nepovedeném přijmu, tak taková 

to hra diváky dostatečně nevtáhne do děje a neuspokojí, čímž riskují malou návštěvnost 

zápasů, a tím pádem i pokles prodeje vstupenek a menších finančních zisků. 

Umělý povrch dvorce je druh povrchu z umělých, převážně syntetických 

materiálů, které jsou určené pro hru v hale nebo na otevřených i krytých dvorcích. 

Pokud se chystá položení umělého povrchu, je nezbytností dokonale připravená a rovná 

podkladová plocha. Předností těchto dvorců a zároveň velkou výhodou, je poměrně 

snadná údržba a možnost prodloužení herní sezony na otevřených dvorcích i při 
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nepříznivém počasí. Umělých povrchů je mnoho, mezi nejznámější a nejvíce využívaně 

patří Deco Turf, povrch na kterém se hraje poslední grandslamový turnaj kalendářního 

roku, US Open. Dalšími povrchy jsou Greenset, Japex, Nisaplast, Boltex, Pulastic, 

Tenis Qick, Metaflex, Supreme a další. Hlavní rozdíly mezi těmito povrchy jsou 

v rychlosti a výšce odskoku míče. Jak jsem již zmínil, tak umělé tenisové povrchy jsou 

zastoupeny na grandslamových tenisových turnajích celkem dvakrát a na více než 

polovině turnajů okruhu ATP a WTA, ať už pořádaných na otevřených dvorcích nebo 

v halách. Australian Open a US Open jsou ty dva grandslamové turnaje, které se hrají 

na umělých dvorcích, původně se však hrály oba na travnatých dvorcích.  

Jako každý grandslamový tenisový turnaj, tak i turnaj Australian Open přináší a 

zaznamenal mnoho zajímavých faktů, historických zajímavostí a neobvyklých 

momentů. Do zajímavostí, které jsem zařadil k Wimbledonu, patřila informace o 

výstavbě moderní zatahovací střechy nad centrálním dvorcem Wimbledonu. Australian 

Open je v tomto ohledu ještě dál. Zatahovací střechy zde byly vybudovány dříve než 

nad wimbledonským centrálním dvorcem, tudíž se tento turnaj řadí na první místo 

v tomto ohledu. Dalo se zde hrát pod zataženou střechou nejen při dešti, ale i při silném 

větru či vysokých teplotách, které jsou v Austrálii velmi časté. Zatahovací střecha není 

jen nad centrálním dvorcem Roda Lavera, ale i nad druhým dvorcem, který nese název 

Hisence Arena. Zajímavostí je, že i třetí největší dvorec s názvem Margaret Court 

Arena, právě prochází přestavbou a od ročníku v roce 2015 bude disponovat zatahovací 

střechou také. Centrální dvorec má kapacitu 14 820 sedícím diváků, původní název 

tohoto dvorce byl National Tennis Centre at Flinders Park, později pouze centrální 

dvorec. Stávající pojmenování je Rod Laver Arena, toto pojmenování nese po australské 

tenisové legendě a prvním šampiónu Australian Open v otevřené éře Rodu Laverovi.  

O Rodu Laverovi jsem se dočetl v cizí literatuře o jeho velkých tenisových 

úspěších. Nejuznávanější rekord celé tenisové historie může patřit Rodu Laverovi a jeho 

velkému úspěchu, když dokázal ne jednou, ale dokonce dvakrát zvítězit v Grand Slamu 

– což znamená zvítězit v Australian Open, French Open, Wimbledonu a US Open 

v jednom kalendářním roce. Rod Laver to dokázal v letech 1962 a 1969. Vyhrát tedy 

Grand Slam jedenkrát? Obdivuhodné. Ale dokázat to dvakrát? To je až neuvěřitelné 

(McPhee, King, Vecsey, McNeil, 1995).   

Jak jsem již zmínil, tak je dvorec opatřen zatahovací střechou a disponuje 

jestřábím okem, které dává hráčům možnost využít technickou pomůcku ke kontrole 
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dopadu míče při rozhodnutí hlavního rozhodčího zápasu. Druhým největším dvorcem je 

Hisence Arena, kapacita této multifunkční haly je 10 500 sedících diváků. S výstavbou 

se začalo na začátku devadesátých let minulého století a hala byla dokončena v roce 

2000. Původní název haly bylo víceúčelové sportoviště, později byla pojmenována po 

jménu hlavního sponzora Vodafone Arena. Dále 12. května roku 2008 byla na světě 

další změna názvu tohoto dvorce. Ke změně došlo 1. července téhož roku na nynější 

název Hisence Arena. Důvodem bylo uzavření dlouhodobé smlouvy čínskou 

společností vyrábějící elektroniku Hisence. Tato smlouva je velmi lukrativní a jedná se 

v řádech o miliony dolarů. Další zajímavostí je velkou negativní odezvu nejen u 

fanoušků, ale i hráčů, kterou přineslo rozhodnutí vyměnit povrch turnaje Rebound Ace 

za Plexicushion. Povrch Plexicushion se stal terčem kritiky pro značnou podobnost 

k povrchu Deco turf, na němž se odehrává poslední grandslamový turnaj sezony US 

Open. Další zajímavost je spojená s místním počasím. Rtuť na teploměru se zde často 

přehoupne výš, než by si všichni hráči a hráčky přáli. Následkem jsou časté ztráty 

koncentrace, zejména u méně psychicky odolných žen, časté prodlužování prostojů 

mezí výměnami kvůli delšímu otírání obličeje a rukou od potu, či bolesti hlavy a celého 

těla z přehřátí organismu. Poslední zajímavost, kterou bych rád zmínil, se více než 

turnaje Australian Open, týká současného povrchu tohoto turnaje. Na povrchu 

Plexicushion se totiž uskutečnily letní olympijské hry, které se konaly v roce 2000 

v městě Sydney.  

Odstavec, který věnuji vítězům a legendám tohoto turnaji, začnu hráčem, který 

se jmenuje Mats Wilander. Tento hráč nemá nejvíce vítězství, neodehrál zde nejdelší 

zápasy, není to domácí legionář, tak čím je tento hráč na tomto turnaji tak výjimečný? 

Švédská tenisová legenda Mats Wilander je jediným hráčem, který dokázal Australian 

Open vyhrát na obou površích. Jak na povrchu Rebound Ace, tak na Plexicushion. 

Zvítězil zde v letech 1984 a 1988. Od roku 1969 si zde mezi muži nejvíce titulů připsali 

Andre Agassi, Roger Federer a Novak Djokovič. Všeichni zde zvítězili shodně 

čtyřikrát. Zatímco Agassi již delší dobu v profesionálním tenisu nefiguruje, Djokovič a 

Federer stále patří mezi aktivní hráče a mají možnost sbírku titulů na tomto turnaji 

rozšířit. Naopak Agassi si zde získal srdce všech diváků a při jeho zápasech panovala na 

stadionu vždy bouřlivá atmosféra a domácí obecenstvo si Agassiho zamilovalo. Mezi 

ženami v novodobé éře je, co se týče počtů titulů na tomto podniku nejúspěšnější mladší 

z dvou sester Serena Williams. Triumfovala zde celkem pětkrát. Srdce fanoušků a 
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obrovský respekt, si zde získala Švýcarka Martina Hingis, tato hráčka zde dokázala 

vyhrát celý turnaj jako historicky nejmladší a dodnes je nejmladší vítězkou 

grandslamového turnaje. Zvítězila, když jí bylo pouhých 16 let. To je v dnešním tenise 

naprosto neuvěřitelné a nepochopitelné, byl bych osobně velmi překvapen, pokud by 

tento její počin ještě někdy nějaká hráčka překonala.  

Česká stopa na Australian Open je poměrně zajímavá. Sice na tomto turnaji 

nejsou a nebyli naši hráči tak úspěšní, jako třeba ve Wimbledonu díky Petře Kvitové, 

ale zaznamenali zde, zejména v minulosti, celou řádku velkých úspěchů. Mezi vítěze 

Australian Open se dvakrát v řadě zapsat Ivan Lendl v letech 1989 a 1990. Dokonce se 

zde konalo v roce 1989 Československé finále, Ivan Lendl v tomto zápase dokázal 

porazit Miloše Mečíře naprosto jednoznačně ve třech sadách, které skončily shodně 6:2. 

Dalším našim hráčem, který zde triumfoval, byl Petr Korda, který dokázal v roce 1996 

zvítězit v mužské čtyřhře po bohu Edberga. Petru Kordovi, ale jako by tento úspěch 

nestačil. A tak v roce 1998 triumfoval i ve dvouhře. Petr Korda je tak posledním 

českým vítězem dvouhry na Australian Open. Nikoliv však posledním českým vítězem 

v mužské čtyřhře. V roce 2012 po boku Leandra Paese triumfoval ve čtyřhře velmi 

populární český hráč Radek Štěpánek. Ženy na turnajové vítězství ve dvouhře stále 

čekají. Jana Novotná dokázala vyhrát tento turnaj dvakrát ve smíšené čtyřhře v letech 

1988 a 1989, jednou poté i v ženské čtyřhře v roce 1995.  

I povrch, na kterém se hraje Australian Open, přináší každoročně zranění. 

Jelikož se jedná o povrch z kategorie tvrdých, tak nepatří u většiny hráčů mezi 

nejoblíbenější. Náročnost, kterou přináší tvrdý tenisový povrch lidským kloubům a 

dalším problémovým partiím, je vysoká. Mezi nejčastější zranění způsobené na tomto 

typu povrchů, jsou výrony kotníku. Při nulové možnosti sklouznutí se výrony čas od 

času na tomto povrchu objeví. Problémy s koleny hrozí takřka při každém sportu, 

každém tenisovém utkání i na každém povrchu, ovšem tvrdost dvorce na tomto turnaji 

přináší problémy s koleny přeci jen častěji. Často se jedná o problémy s meniskem, ale 

každý, kdo sleduje tenis pravidelně a zná Rafaela Nadala, ví, jak tento hráč na těchto 

površích trpí na problémy s podkolení šlachou. Jeho fyzioterapeuti to řeší stažením 

šlachy pod kolenem zpevňovací tejpovací páskou, tím zpevní šlachu a celé koleno a 

alespoň částečně hráči pomohou. V důsledku častého přetížení na tomto povrchu se 

objevují problémy a zranění svalů v oblasti ramene, krční páteře. Zranění Achylliovi 

šlachy, kolenní a kyčelní klouby, tyto partie nejvíce trpí kvůli tvrdosti povrchu. Prudké 
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změny směru pohybu a přibržďování před úderem, spojené s vyšší teplotou povrchu, 

mohou způsobovat častěji puchýře na nohou. Poslední problémová část těla je dolní část 

zad či problémy s ploténkami, opět zranění hrozící na tvrdších površích.  

Prevenci proti puchýřům zná pravděpodobně každý sportovec, ale je vhodné ji 

zmínit. Puchýřům na nohou se dá předcházet používáním dvou párů ponožek ze savého 

materiálu, v případě déletrvajícího zápasu se během něj doporučuje ponožky vyměnit. 

Dále se doporučuje použití vazelíny, vaty nebo náplasti zvané „druhá kůže“ na 

problémové partie. Pro hráče trpící tímto problémem častěji se doporučuje používat 

speciální, na nohy přesně vyrobené, artroskopické vložky. Tvrdý povrch přináší sám o 

sobě pro hráče obavu ze zranění, proto rozhodně nepodceňují přípravu svého oděvu, 

zejména bot. Několik párů nových bot je před turnajem potřeba „roztáhnout“, nová 

podešev obuvi je přilnavější k povrchu a hůře se od něj odlepuje. Doporučuje se na 

tomto povrchu nehrát ve staré, obnošené obuvi. Jako na každém povrchu, tak i zde je 

důležité v přípravě zařazovat herní cvičení na práci nohou, klást důraz na protahovací 

cviky. Zejména protažení dolní části lýtek, Achillovu šlachu, zařazovat moderní 

balanční, koordinační a rovnovážné cviky pro zpevnění výše zmíněných částí těla. 

Tradiční prevence před zraněním zad, je protahování a posilování zádových partií. 

Poslední prevenci má na starost hráčský tým, konkrétně pak fyzioterapeuti a maséři. Při 

hře na tvrdých površích jsou nezbytné masáže, regenerační cvičení. Celková masáž 

napomáhá tělu adaptovat se tvrdému povrchu. Velmi účinné jsou vodní procedury, 

sprchování střídavě teplou a studenou vodou, použití soli do koupele. Všechny tyto 

procedury zbavují svaly napětí a urychlují regeneraci. 

 

2.5 US Open 

 

Závěrečným grandslamovým turnajem nejen kalendářního roku hráčů, ale i mojí 

práce, je US Open. Každý grandslamový turnaj se hraje na rozdílném povrchu, což je 

jeden z hlavních důvodů, jak se od sebe tyto turnaje liší. Takže informacemi o povrchu 

tohoto turnaje začnu tuto kapitolu. US Open se hraje na tvrdém betonovém povrchu, 

mezi tenisty se jednoduše říká, na betonu. Betonový povrch je jednoznačně 

nejrozšířenějším povrchem v tenisové velmoci, jakou jsou Spojené státy americké. 

Svoji oblíbenost mezi majiteli a organizátory si tento povrch vysloužil díky nenáročné 
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údržbě a dlouhé životnosti, oblíbenost u hráčů si tento povrch vysloužil díky 

pravidelným, středně rychlým odskokům míče. Obecně můžeme říci, že betonové 

povrchy jsou rozhodně rychlejší než antukové, existuje ale mnoho druhů betonů, které 

se liší rozdílností konstrukce podkladu dvorce, tím se i liší jejich rychlost. Dalším 

důležitým aspektem u betonových dvorců, je jejich stáří. Pokud je povrch nový, tak 

díky své větší drsnosti je pomalejší, a to neplatí jenom pro betonové, ale i další umělé 

povrchy. Většina dvorců s tvrdým betonovým povrchem výrazně zatěžuje klouby, 

šlachy, úpony i svaly nohou. Nejen proto, že je to tvrdý nepružný povrch, ale i tento 

povrch neumožňuje sklouznutí, tím pádem by hráči měli klást větší důraz na vhodnou 

obuv, než třeba na trávě či antuce. V současné době již převládají dvorce s umělým 

tenisovým povrchem, který se ve formě nátěru pokládá na betonový podklad, čímž 

získává větší pružnost a pro hráčské zdraví je výrazně šetrnější.  

Dříve betonové a asfaltové dvorce se začaly stavět například v jižní Evropě, 

důvod byl jednoduchý. Byla to alternativa tenisového dvorce, aby se zbytečně 

neplýtvalo vodou, které je v těchto lokalitách ohromný nedostatek. A hlavní výhoda 

betonových dvorců od ostatních, spočívá v nenáročnosti na údržbu. Takovýto tenisový 

dvorec není vůbec třeba kropit, tím pádem jsou náklady na vodu nulové. Naopak 

problémem je, že je tvrdý, jako naopak vyasfaltované parkoviště. Aby se alespoň 

psychologicky přiblížil původnímu tenisovému dvorci, bývá beton natírán dynamickou, 

elastickou zelenou barvou, ale přesto je pořád tvrdý jako kámen, což představuje velkou 

zátěž na pohybový aparát. I přes tuto nepříjemnou skutečnost se tento povrch stále více 

prosazuje i v ostatních koutech světa a postupně nahrazuje dvorce náročné na údržbu, 

jako je tráva či antuka. Se vznikajícím počtem betonových dvorců, roste tlak na výrobce 

umělých elastických nátěrů. Mezi tyto povrchy patří například typ Greenset nebo 

DecoTurf, který je v souvislosti s US Open nejdůležitější, protože na povrchu DecoTurf 

se právě US Open pravidelně hraje. 

DecoTurf je nejhranějším povrchem podniků mužské i ženské tenisové série, byl 

položen i na olympijském stadionu v Aténách v roce 2004 pro letní olympijské hry. 

Oproti povrchu Rebound Ace, na kterém se dříve konalo Australian Open, míč méně a 

pomaleji odskakuje. Stávající povrch na Australian Open s názvem Plexicushion, má 

velmi podobný odskok jako DecoTurf, na kterém se hraje US Open, čímž se zvedla vlna 

kritiky, že již mezi turnaji je minimální rozdíl. DecoTurf je složený z vrstev 

polymethylmethankrylátu (PMMA), vyrábí se ze směsi gumové pružné hmoty, 
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akrylované pryskyřice, křemene a dalších odpružených materiálů, které zajišťují 

pružnost povrchu, a tedy i šetrnost hrací plochy pro pohybový aparát hráčů. Hlavním 

výrobce tohoto povrchu DecoTurf, stejně jako nového povrchu Australian Open 

Plexicushion, je americká společnost Decosystems. Tyto umělé povrchy, DecoTurf, 

Plexicushion či Rebound Ace, jsou velmi podobné, profesionální hráči sice hned 

dokážou poznat biomechanické diferenciace mezi každým z nich, ale méně zkušeným 

hráčům či amatérům to připadá, že jde vlastně o jeden a ten samý povrch, akorát pod 

jinými názvy. 

Tento turnaj s názvem United States Open, jinak řečeno U.S. Open, nejčastěji 

ovšem US Open, je jeden z nejprestižnějších mezinárodních světových turnajů, které 

patří mezi čtyři grandslamové turnaje a v každém roce přichází jako poslední v pořadí. 

Každoročně se koná na přelomu srpna a září. Od roku 1978 se tento turnaj hraje na 

acrylovém betonovém povrchu DecoTurf, ve Flushing Meadows, Flushing Meadows je 

rozlehlý park ve čtvrti Queens v New Yorku(Lichner, 1980). Tento turnaj se od tří 

předešlých grandslamových turnajů výrazně odlišuje jednou rozdílností v pravidlech. 

Při Australian Open, French Open a Wimbledonu se v závěrečné sadě nehraje zkrácená 

hra, závěrečná hra na těchto turnajích musí skončit rozdílem dvou her, zatímco na US 

Open nastává změna, zde závěrečná sada může končit zkrácenou hrou. Bohužel jsem 

nikde nedohledal informace, z jakého důvodu to je a proč se US Open v tomto ohledu 

nesladí s ostatními grandslamovými turnaji. Turnaj US Open jako úplně první 

z grandslamových turnajů nechal namontovat kontrolní systém o dopadu míče, jinak 

řečeno Jestřábí oko. Historicky se turnaj US Open vyvíjel podobně jako ostatní turnaje, 

měnil se povrch i lokalita konání turnaje. Původně se tento turnaj hrál na travnatém 

povrchu, v roce 1975 se tento turnaj přesunul do lokality Forest Hills, kde se s lokalitou 

vyměnil i povrch. Začalo se hrát na zelené antuce zvané Har-tru, o tomto povrchu jsem 

se již zmiňoval při výčtu informací o antukách (Parsons, 1998). Pouze tři roky se turnaj 

odehrával na povrchu Har-Tru a opět přišla změna. Turnaj se přemístil do nynější 

lokality Flushing Meadows a opět přišla na řadu i změna povrchu, již na současný 

povrch DecoTurf. Povrch DecoTurf již slouží pro hru na turnaji US Open tedy velmi 

dlouhou dobu, jediné inovace povrchu se týkaly barevnosti. V roce 2005 byla z důvodu 

lepší viditelnosti míče vnitřní část dvorců natřena na modro a okrajová část dvorců na 

zeleno. Tato změna vyvolala mnoho reakcí, kladné i záporné. Někteří tvrdí, že změna 

splnila svůj účel a míč je pro diváky i pro hráče viditelnější, další ale tvrdí opak, že se 
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viditelnost míčů nezlepšila. Celkové povrch DecoTurf patří rozhodně mezi nejrychlejší 

betonové povrchy, což je na tomto turnaji ještě umocněno míči. Výrobce míčů Wilson, 

spolupracující s US Open, vyvinul právě pro tento turnaj speciální druh míčů s názvem 

Wilson US Open. Tyto míče se po brzkém ohrání velmi zrychlují, což je hlavní záměr.   

Turnaj US Open přináší zajímavá fakta, která se hodí do mé práce. Jak jsem již 

zmínil v historických faktech tohoto turnaje, povrch turnaje se vyvíjel od původních 

travnatých dvorců, přes tříleté období konání turnaje na zelené antuce, až k nynějšímu, 

již několikrát zmíněnému DecoTurfu. Toto je fakt, ale obrovskou zajímavostí je, že 

jeden hráč dokázal triumfovat na US Open na všech třech zmíněných površích. Jmenuje 

se Jimmy Connors, uznávaná tenisová legenda, v nedávných časech trenér bývalé 

americké světové jedničky Andyho Roddicka. Centrálním dvorcem, je největší tenisový 

stadion světa, který nese název Arthur Ashe Stadium a má kapacitu 22 547 sedících 

diváků. Tento dvorec je pojmenován po prvním vítězi dvouhry tohoto turnaje v otevřené 

éře, afroamerickém tenistovi Arturovi Ashovi. Druhý největší kurt turnaje US Open se 

jmenuje Louis Armstrong Stadium a má kapacitu o více než polovinu menší, než 

centrální dvorec, a to 10 200 sedících diváků. Pravděpodobně nikomu nemusím 

vysvětlovat, kdo že byl Louis Armstrong, ale pro úplnost řeknu, že Louis Armstrong byl 

jeden z nejslavnějších amerických hudebníků, konkrétně jazzový trumpetista a zpěvák. 

Je považován za jednoho z nejslavnějších jazzových umělců ve 20. století. Tento 

zpěvák zemřel v roce 1971 a dvorec, nesoucí jeho jméno na jednom z nejslavnějších 

tenisových turnajů na světě, je moc hezká vzpomínka za to, co všechno pro Spojené 

státy tento umělec udělal.  

Jak jsem zmiňoval rok 2005 a tedy změnu barvy u povrchu tohoto turnaje, nejen 

tedy, že byly všechny dvorce shodně upraveny barevně, ale také byly na všechny dvorce 

namontovány světelné lampy, které umožňují pokračování rozehraných zápasů i 

s příchodem tmy. Toto je další výjimka, kterou turnaj US Open přináší a kterou se liší 

od ostatních grandslamových turnajů. Jako závěrečnou zajímavost považuji fakt, že 

zatímco povrch DecoTurf byl využitý na Letních olympijských hrách v 2004 v Aténách, 

tak pro Letní olympijské hry 2008 v Pekingu byl vyvinut speciální povrch, nová verze 

tohoto povrchu s názvem DecoTurf II. 

Ještě jedna velká zajímavost, ovšem zajímavost, co s tenisem nemá nic 

společného. Dne 19. července roku 2008 se na centrálním dvorci Arthura Ashe konala 

historicky první netenisová akce.  Konalo se zde basketbalové utkání soutěže WNBA 
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(Women´s national basketball asocitation) mezi profesionálními hráčkami týmů New 

York Liberty a Indiana Fever. Jednalo se o historicky o první regulérní ročník 

profesionální basketbalové soutěže v USA hrané venku pod širým nebem. Ženy 

z Indiany přehráli své sokyně z New Yorku v poměru 71:55 a utkání přihlíželo 19 393 

diváků.  

Následující text bude věnován nejúspěšnějším hráčům a hráčkám tohoto turnaje, 

nejčastějším vítězům či vítězným sériím, které na tomto turnaji v historii byly k vidění. 

Z hlediska mužů, jsou zde tři hráči, kteří dokázali zvítězit v turnaji US Open shodně 

pětkrát. Každý z nich to dokázal v jiné době a o každém díky tomu vyplývají zajímavé 

informace. První pětinásobný vítěz je Jimmy Connors, který zvítězil v tomto turnaji 

v letech 1974, 1976, 1978, 1982, 1983. Jak jsem již zmínil, Jimmy Connors dokázal 

zvítězit jak na travnatém dvorci, antukovém dvorci a i na nynějším dvorci pokrytým 

povrchem DecoTurf. Druhý pětinásobný šampion a další Američan Pete Sampras, 

ovládl turnaj US Open v letech 1990, 1993, 1995, 1996, 2002. Z tohoto výčtu letopočtů, 

kdy Sampras v turnaji zvítězil, je zajímavé časové rozmezí mezi prvním a pátým 

triumfem, které trvalo dlouhých 12 let. První vítězství si Sampras připsal, když mu bylo 

pouhých 19 let. Závěrečné páté vítězství si připsal v 31 letech a bylo to velmi sladké 

vítězství, protože v roce 2000 i 2001 hrál taktéž finále tohoto turnaje, ale odešel poražen 

nejprve s Rusem Maratem Safinem, rok poté s Australanem Leytonem Hewitem a do 

třetice v roce 2002 triumfoval a porazil ve finále svého dobrého kamaráda a 

tréninkového partnera, Američana Andreho Aggasiho. Pete Sampras je bezpochyby 

další tenisovou legendou, ve své bohaté kariéře několikrát ovládl turnaj US Open, 

Wimbledon i Australian Open. Triumfu v antukovém podniku French Open se ovšem 

nedočkal, čímž nezpečetil tak zvaný Grandslam. Grandslamu je v tenisovém světě 

termín pro vítězství na všech čtyřech grandslamových turnajích. Třetím pětinásobným 

vítězem US Open je stále hrající švýcarská legenda Roger Federer, zatímco Sampras 

potřeboval na pět titulů dvanáct let, Federer potřeboval na pět triumfů pět let. Na tomto 

turnaji ho tedy pět let v řadě nikdo nedokázal porazit. Obdivuhodná bilance tohoto 

hráče. Překonal ho zatím v novodobé éře akorát Španěl Rafael Nadal na French Open.  

Ženským vítězkám s počtem šesti titulů v novodobé éře vévodí Američanka 

Chris Evert. Zvítězila v letech 1975, 1976, 1977, 1978, 1980 a 1982. V těchto letech 

Evert byla na naprostém vrcholu svojí výkonnosti a představovala pro soupeřky velkou 

hrozbu. Z hlediska české stopy na podniku US Open nám nejvíce podkladů pro naši 
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práci přinesl Ivan Lendl. Lendlovi se povedla obdivuhodná tenisová série, mezi lety 

1982 a 1989 se osmkrát v řadě probojoval do finále tohoto turnaje. Nejprve ho dvakrát 

v letech 1982 a 1983 porazil Američan Jimmy Connors, v roce 1984 jiný Američan 

John McEnroe, ale prokletí zlomil Ivan Lendl v roce 1985 a symbolicky vrátil porážku 

Johnu McEnroovi, v roce 1986 tou dobou Československý reprezentant Lendl porazil 

ve finále krajana Mečíře a v roce 1987 naposledy Lendl zvítězil, tentokrát s Matsem 

Wilanderem. Rok poté v 1988 Wilander vrátil Lendlovi porážku a sérii finálových 

účastí Lendl ukončil v roce 1989, kdy nestačil na německou hvězdu Borise Beckera. 

Lendl tedy dokázal třikrát triumfovat, což je obrovský úspěch. Z žen v roce 1985 

vyhrála turnaj Hana Mandlíková, která po dvou finálových porážkách od domácí hráčky 

Chris Evert, porazila ve finále Martinu Navrátilovou, toho času reprezentující Spojené 

státy. Ve čtyřhrách si čeští hráči připsali také tituly z turnaje US Open, konkrétně 

v mužské čtyřhře roku 1984 Tomáš Šmíd s Australanem Fitzgeraldem, v roce 1997 

Daniel Vacek společně s Rusem Kafelnikovem, následující rok 1998 Cyril Suk 

s Australanem Stollem, v roce 2006 Martin Damm a v roce 2009 Lukáš Dlouhý, oba 

dva po boku Inda Paese, závěrečný titul z mužské čtyřhry má z roku 2013 Radek 

Štěpánek, jak jinak, než opět s Indem Paesem, tomu se s českými hráči v páru 

dlouhodobě daří. Ženskou čtyřhru vyhrála v roce 1985 Helena Suková s Němkou 

Kohlde-Kilsh, v roce 1993 opět Suková se Španělkou Sanchez-Vicari, třikrát poté Jana 

Novotná, postupně se Sanchez-Vicari, Davenport a Hingis. V roce 2013 zvítězilo české 

duo H+H, Hlaváčková a Hradecká.  

Česká republika na turnaji US Open zanechala obrovskou stopu a připsala si 

hned několik velkých vítězství, americký betonový povrch DecoTurf evidentně českým 

hráčům a hráčkám vyhovuje, i přes nešetrnost k jejich pohybovému aparátu. Proto se 

postupem času dvorce s takovýmto betonovým povrchem začaly v České republice 

budovat, v dnešní době jich je u Nás opravdu nespočet a není problém si ve větších 

městech na tomto povrchu zahrát.  

Co se týče zranění, tak jak jsem zmiňoval, betonový povrch DecoTurf se liší 

minimálně od povrchu, na kterém se hraje Australian Open, tím pádem i zranění jsou 

víceméně totožná. Tedy v důsledku tvrdého povrchu, téměř nulové pružnosti povrchu, 

hrozí kloubní záněty a zranění, nejvíce u kolenních a kyčelních kloubů. Kvůli nulové 

možnosti skluzu hrozí také výrony kotníku. Dále jsou velkým problémem, který se zde 

často opakuje, puchýře na prstech nohou či chodidlech. Důležitá je kvalitní a nová obuv 
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s výraznou podrážkou. Při hře na betonu se opět objevují bolesti zad, zejména dolních 

zad v oblasti kříže.  

Tím, že se vyskytují takřka stejná zranění, ani prevence se neliší. Strečinková 

cvičení, která mají na starosti fyzioterapeuti a kondiční trenéři hráčů, dále posilovací a 

zpevňovací cviky zaměřené na kotníky. Důležitý před turnajový výběr vhodné obuvi, 

předcházející tvorbě puchýřů. Mobilizační cvičení na uvolnění zad a oblasti bederní 

páteře. Velkou či dokonce největší odpovědnost na turnaji US Open mají maséři a 

fyzioterapeuti hráčů. Každý den, maximálně ob den, by měli pro hráče připravit masáže, 

svalové zábaly, vodní procedury uvolňují svalové napětí, či relaxační koupele a sauny.  

Jak jsem zmínil, turnaj US Open má hned v několika ohledech velmi blízko 

k turnaji Australian Open, díky velmi podobné stavbě povrchu, ne příliš velkých 

biomechanických diferenciacích mezi oběma povrchy.  
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem teoretické části mojí bakalářské práce, je zjistit informace o čtyřech 

grandslamových turnajích, površích, na kterých se grandslamové turnaje odehrávají, 

jejich vlastností, historii, zajímavých faktů a rozdílnostech. 

Cílem praktické části mojí bakalářské práce je zjistit, jaké herní rozdílnosti vykazují 

statistiky utkání elitních hráčů a hráček na čtyřech grandslamových turnajích. 

 

3.2 Úkoly práce 

 studium příslušné literatury 

 výběr deseti ukazatelů pro statistickou část práce 

 výběr sledovaných hráčů či hráček 

 zpracovat deset ukazatelů u každého sledovaného jednotlivce ve všech 

odehraných zápasech 

 statistická čísla zpracovat a zaznamenat  

 získané informace vyhodnotit ve výsledkové části práce 

3.3 Výzkumná otázka 

Jak velké rozdíly se objeví po zpracování statistiky všech utkání elitních hráčů a 

hráček na čtyřech grandslamových turnajích?  
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4 Metodika práce 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Výběr a počet sledovaných objektů měl několik kritérií. Nejprve jsme chtěli 

sledovat pouze hráče a hráčky, kteří jsou momentálně ve světových průběžných 

tabulkách mezi nejlepšími deseti. Později nám došlo, že sledovaný jedinec by z důvodu 

zranění nemusel na grandslamovém turnaji startovat, či by vypadl v prvním kole, tudíž 

bychom nemohli provést statistiku jeho výsledků. Rozhodli jsme se proto vybrat 

z každého konkrétního grandslamového turnaje vybrat nejlepší muže a nejlepší ženy. 

Nejprve jsme chtěli statisticky zpracovat výsledky čtyř nejlepších mužů a čtyř 

nejlepších žen, ale po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce Mgr. Tomášem 

Kočíbem, jsme se nakonec rozhodli pro nejlepších osm mužů a osm žen, čímž jsme 

zdvojnásobili počet statistický dat a získali větší průkaznost a zároveň větší vzorek pro 

statistické zpracování.  

 

4.2 Použité metody 

V naší práci chceme zjistit, jaké rozdílnosti ve hře jednotlivců, vykáží statistiky 

všech zápasů u sledovaných elitních jednotlivců v daném turnaji.  

 

4.3 Sběr dat 

Sběr dat pro naší praktickou část práce byl obrovsky časově náročný. Pomocí 

internetových stránek mezinárodní tenisové federace (v anglickém originále ITF – 

International tennis federation), jsme získávali potřebné informace. Na těchto 

internetových stránkách jsou k dispozici úplně všechna utkání, jejich statistiky, 

výsledky i doba trvání, která byla na grandslamových turnajích odehrána. U každého 

sledovaného jedince, postoupivšího v turnaji do čtvrtfinále či dále, kterých bylo tedy 

dohromady pro každý grandslamový turnaj šestnáct (8 mužů a 8 žen), jsem dohledával 

každý jeho zápas, který v daném turnaji odehrál. Z každého jeho zápasu použil deset 

stanovených ukazatelů, poté všechny údaje statisticky průměroval s ostatními jedinci. 

Mezi deset stanovených ukazatelů, patří počet her v sadě, průměrný čas sady, vítězné 

údery, nevynucené chyby, vítězné míče u sítě, esa, dvojchyby, průměrná rychlost 
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prvního podání, průměrná rychlost druhého podání a průměrný počet získaných bodů 

jedince v sadě. Všechny tyto ukazatelé byly dohledatelné na internetových stránkách 

mezinárodní tenisové federace. 

 

4.3.1 Počet her v sadě 

Ukazatel počet her v sadě nám ukáže, kolik her průměrně odehráli sledovaní 

jedinci v jedné sadě. 

 

4.3.2 Průměrný čas jedné sady 

Tento ukazatel je naprosto jasný a není potřeba ho jakkoliv komentovat. 

Zajímalo nás, jak dlouho trvá hráčům průměrně v minutách jedna sada. Tím se dalo 

lehce vypozorovat, o kolik minut strávil na dvorci déle jeden jedinec než druhý, kdo 

hrál vyrovnanější utkání, kdo v zápase dominoval. 

 

4.3.3 Vítězné míče 

V naší statistické části práce nemůže chybět údaj o počtu vítězných míčů. Je to 

jeden z nejsledovanějších ukazatelů nejen pro diváky, ale i pro samotné hráče. 

Z důvodu nerovnosti odehraných sad v turnaji, jsme se rozhodli tento údaj 

zprůměrovat opět pro jednu odehranou sadu. Samotná statistika tohoto ukazatele na 

všech grandslamových turnajích, dokáže potvrdit či vyvrátit teoretické informace o 

rychlostech povrchů.  

 

4.3.4 Nevynucené chyby 

Tento ukazatel bezpochyby patří a doplňuje informaci o vítězných míčích. 

Pokud se někdo podívá, kolik jedinec zahrál v utkání vítězných míčů, hned potom se 

také podívá, kolik zahrál nevynucených chyb. Nevynucenou chybou můžeme chápat 

zbytečnou chybu, kdy hráč ztratí bod, aniž by byl na něj vyvinut ze strany soupeře 

tlak. Obecný předpoklad byl takový, že nejagresivnější a nejútočnější hráči mají jak 

největší počet vítězných míčů, tak největší počet nevynucených chyb, protože 

agresivní hra na hranici rizika tyto obě situace pravidelně přináší. 
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S tímto mnou sledovaným ukazatelem souvisí kapitola jedné knihy, kterou jsem 

při práci studoval. Kapitola se jmenuje, Buďte trpěliví proti obranářům. Píše se v ní, 

že každý hráč dříve nebo později prohraje s „obranářem“, někým, kdo prostě 

zahrává jen míče zpět a nehraje agresivně, ale spíš jen čeká, až uděláte chybu. Víte, 

že Vaše údery jsou lepší, porážíte hráče, se kterými on prohrává. Většině hráčů už 

někdy udělalo potíže porazit takovýto typ hráče. Je potřeba projevit více trpělivosti, 

nepodlehnout emocím a nepropadnout frustraci (Greenwald, 2011). 

 

4.3.5 Vítězné míče u sítě 

Tento ukazatel by byl v dřívější době určitě mnohem zajímavější než nyní. Dříve 

daleko větší množství jedinců, než dnes, ihned po podání spěchali ukončit rozehru a 

získat bod k síti. V dnešní době těchto hráčů ubývá a tuto herní strategii využívá čím 

dál méně jedinců. Díky přesné statistice získáme informaci, kdo se k této strategii a 

hře u sítě nejčastěji uchyluje. 

 

4.3.6 Esa 

Společně s vítěznými míči určitě druhý nejzajímavější ukazatel pro diváky. Eso 

neboli vítězné podání, při kterém se přijímací hráč nedotkne míče. Před zjišťováním 

informací a statistických výsledků jsem sám byl plný očekávání, zdali se potvrdí 

moje hypotéza, že nejvíce es je při zápasech na rychlém povrchu. Díky naší 

statistice jsme se dozvěděli, na jakém typu povrchu má kvalita podání největší 

účinek.  

 

4.3.7 Dvojchyby 

Ukazatel o dvojchybách je dalším v pořadí. Tento ukazatel mne opět velmi 

zajímal. Zejména jsem se chtěl dozvědět, zdali má povrch dvorce vliv na počet 

dvojchyb u hráčů, či je dvojchyba pouze výsledkem špatného momentálního 

psychického rozpoložení jedince. 
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4.3.8 Průměrná rychlost prvního podání 

Díky tomuto ukazateli zjistíme rozdíly v průměrné rychlosti prvního podání u 

mužů, u žen a celkově i na všech grandslamových površích. Kde se podává 

nejrychleji a kde nejpomaleji?  

 

4.3.9 Průměrná rychlost druhého podání 

Tento bod vypovídá o rychlosti druhých podání u sledovaných hráčů. Zjistíme, 

kdo má první i druhé podání podobně rychlé a kdo naopak rozdíly mezi prvním a 

druhým podáním má znatelné. Opět může hrát roli momentální psychické 

rozpoložení jedince, který při každém druhém podání čelí hrozbě dvojchyby, tedy 

ztrátě bodu. 

 

4.3.10 Průměrný počet získaných bodů hráče v sadě 

Poslední ukazatel není až tolik divácky zajímavý, ale díky němu zjistíme, kolik 

bodů bylo v průměrné sadě sledovaných jedinců k vidění.  

 

4.4 Analýza dat  

Všechna získaná data, ze všech zápasů turnaje, všech sledovaných jednotlivců, 

jsem ručně vypisoval do svých pomocných poznámek. Následně jsem pomocí 

počítačového programu, který je určen pro vytváření číselných tabulek, získal potřebné 

statistické průměry všech sledovaných ukazatelů. Díky témuž programu jsem mohl 

sestavovat pro každý ukazatel vhodné grafy a tabulky, které jsou pro každý ukazatel 

potřebné. 
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5 Výsledky a diskuze 

 

Po získání a zpracování všech dostupných a potřebných informací jsem vytvořil 

statistické tabulky, v kterých mohu pozorovat výsledky sledovaných jedinců u všech 

zvolených ukazatelů. Komentovat a odůvodňovat každé výsledné statistické číslo by 

nebylo zajímavé a časově takřka nerealizovatelné. Pro mou bakalářskou práci jsem tedy 

pro každý sledovaný ukazatel vybral nejzajímavější statistické údaje a poskytl k nim 

stručný komentář s odůvodněním. Vybíral jsem vždy výsledky jedinců, které se 

vymykaly od výsledků ostatních jedinců, tedy které ať už směrem nahoru či dolu 

vyčnívaly z řady. Statistické zpracování údajů přineslo i několik odpovědí na otázky, 

které jsem si dříve pokládal. Například jestli počet dvojchyb jedince ovlivňuje povrch, 

či spíše momentální psychické rozpoložení, nebo na jakém povrchu je k vidění nejvíce 

es a mnoho dalších zodpovězených otázek. 

U výsledků každého samostatného ukazatele jsem vytvořil graf nebo tabulku, do 

kterých jsem zapojil právě nejzajímavější, čí něčím výjimečné statistické údaje. 

Tabulky a grafy by měly sloužit zejména jako shrnutí statistických údajů pro každý 

ukazatel a dále i jako možnost pro čtenáře porovnat lépe výsledky, které jsou napsány 

v textu u každého ukazatele. 

 

5.1 Počet her v sadě 

Jako první bod jsme sbírali informace o počtu her v sadě, počet jsem průměroval jak 

pro každého hráče, tak pro každý Grandslamový turnaj zvlášť. 

Nejprve zhodnocuji informace z mužských turnajů. Nejvyšší číslo turnaje nám 

přinesl Wimbledon, kde průměrný počet her v sadě byl 10,1. To nám vychází na 

průměrný výsledek 6:4. Toto skóre za jednu sadu má logické opodstatnění. Povrchem 

Wimbledonu je tráva, kde kvalita servisu hraje nejdůležitější roli. Proto zde má 

nespornou výhodu servírující hráč, často hráč na podání nepustí soupeře do výměny a 

nedává mu šanci na zisk bodu. Na tomto povrchu kvůli tomuto faktu dochází 

k možnosti vyhrát soupeřův servis málokrát, tudíž na zisk sady stačí většinou jen jedno 

prolomení soupeřova podání.  
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 Na dalších třech Grandslamových turnajích nám vyšla velmi podobná statistická 

čísla (9,6 a 9,4 a 9,7). Vyplývají z toho tedy průměrné výsledky sad 6:3 nebo 6:4, náš 

statistický průměr se nachází mezi těmito výsledky takřka dokonce uprostřed.  

 Co se týče zajímavostí z pohledu jednotlivců, tak nejvíce her v sadě odehrál 

čtvrtfinalista Roland Garros, Němec Haas. Jeho číslo je statisticky vyšší a je to 10,9. 

Tudíž jeho průměrná sada přinesla 11 her, což je pravidelné střídání výsledků 7:5 a 6:4. 

Ukazuje to na vyrovnanost všech jeho utkání, které na tomto turnaji odehrál. Z pohledu 

českého fanouška je taktéž vysoké číslo počtu her v sadě Tomáše Berdycha, který na 

Wimbledonu hrál 10,4 her v sadě.  

 Statisticky nejnižší číslo v tabulkách má Novak Djokovič na US Open, průměrná 

jeho odehraná sada obsahovala 8,4 her. Toto číslo je nejvíce ovlivněno výbornou 

formou, kterou se na tomto turnaji Novak Djokovič prezentoval. Prakticky střídal sady 

6:3 a ještě o málo častěji 6:2. Na vítězství v turnaji to ovšem nestačilo. Ve finále ho 

zastavil Španěl Rafael Nadal, jehož průměrný počet her v sadě byl 8,7. Cože je hned 

druhé nejnižší číslo z celého grafu číslo 1, který je pod textem. 

 

Graf č. 1: Počet her v sadě na grandslamových turnajích – muži. 

 V ženské kategorii se opět nejvíce her v sadě hrálo na Wimbledonu na travnatém 

povrchu, důvod je zde opět shodný jako v mužském podání. Povrch je velmi rychlý a 

výhoda podání je nesporná. V moderním tenise, vysoké úrovni hráčského vybavení je 
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podání velká zbraň. Průměrné číslo tohoto turnaje je 9,6. Což znamená v utkání střídání 

výsledků 6:3 a 6:4.  

 Naopak nejmenší číslo se opět na dalších třech grandslamových turnajích takřka 

nelišilo (9,0 a 8,7 a 8,8). Zde docházelo k častější možnosti získání breaku (zisk hry při 

soupeřově podání) a sady končily výsledky 6:3 a méně.  

 Z hlediska individuálních vymykajících se statistických výsledků směrem 

nahoru, mi vyšlo u hráčky Kanepi na Wimbledonu, v průměrné sadě odehrála 10,6 her. 

Což je oproti ostatním hráčkám poměrně velký rozdíl. Je to o jednu celou hru na set 

více, než je průměr tohoto turnaje.   

 Nejméně her  v sadě odehrála průměrně Serena Williams, toto číslo je z antuky 

na Roland Garros, statistické číslo je neuvěřitelně nízké. Znamená, že sady které hrála 

Serena Williams, končily střídavě výsledky 6:2 a 6:1. Což je v dnešním tenise obrovský 

úspěch.  Úspěch je tyto sady odehrát dvě v jednom zápase, natož takto vyrovnané a 

výborné výkony podávat celý turnaj. Nepřekvapilo nás tedy na základě této statistiky, 

že Serena celý tento turnaj ovládla.  

 Z Češek se do čtvrtfinále probojovala pouze Petra Kvitová ve Wimbledonu a její 

statistický údaj z hlediska naší statistiky byl průměrný. Za zmínku ale určitě stojí 

obrovský úspěch Slovenky Dominiky Cibulkové, která se na grandslamu hraném 

v Melbourne Australian Open, dostala až do samotného finále, kde podlehla Číňance Li 

Na. Zajímavější je její průměrný počet her v sadě, které odehrála na tomto turnaji.  A 

toto číslo je 8. Výsledky 6:2 ukazují na velkou a možná až životní formu, kterou 

Dominika na tomto turnaji měla.  
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Graf č. 2: Počet her v sadě na grandslamových turnajích – ženy.   

 

Z Češek se do čtvrtfinále probojovala pouze Petra Kvitová ve Wimbledonu a její 

výkon z hlediska naší statistiky byl průměrný, tudíž její statistické hodnoty nebyly do 

grafu č. 2 zařazeny. Za zmínku ale určitě stojí obrovský úspěch Slovenky Dominiky 

Cibulkové, která se na grandslamovém turnaji hraném v Melbourne Australian Open, 

dostala až do samotného finále, kde podlehla Číňance Li Na. Zajímavější je její 

průměrný počet her v sadě, které odehrála na tomto turnaji.  A toto číslo je 8. Výsledky 

6:2 ukazují na velkou a možná až životní formu, kterou Dominika na tomto turnaji 

měla. Její výsledky ovšem nezávisí pouze na její formě, v potaz musíme brát i 

rozlosování a následné výkony, které její soupeřky předvedli.  
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do průměru na jednu sadu. Informace jsem zjišťoval nejen pro hráče, ale i průměr pro 

daný grandslamový turnaj.  

Z mužských turnajů trvala průměrná sada nejdéle na americkém US open, a to 

přibližně 43 minut. Z mnou sledovaných hráčů tuto statistiku nejvíce dolů tlačil Novak 

Djokovič, který zde na dvorci průměrně v jedné sadě trávil 39 minut. Djokovičova 

převaha nad ostatními hráči je dlouhodobá, proto jeho sady trvají často kratší dobu. Na 

žebříčku mu konkuruje v posledních letech pouze Rafael Nadal. Naopak nejdéle 

v tomto turnaji na dvorci pobyl Švýcar Wawrinka a to přes 47 minut, což můžeme 

odůvodnit dlouhými výměnami, které Wawrinka často hraje, ale i soupeři, které tento 

hráč v turnaji měl. Zápasy byly velmi vyrovnané a časy sad ve Wawrinkových utkání 

byly delší. 

Nejkratší čas se hrálo průměrně v jedné sadě na French Open, přibližně 39 minut. O 

to se nejvíce přičinili finalista Španěl David Ferrer, který průměrně odehrál sadu za 32 

minut. Ještě o pár vteřin méně trvaly sady Rogeru Federerovi. Sadu průměrně odehrál 

pod 32 minut, což je statisticky velmi zajímavé číslo. Vysvětlení pro tyto výsledky je 

jednoduché. Na antukových dvorcích se o body sice bojuje déle než na ostatních 

površích, protože je zde vyšší a pomalejší odskok míče a hráči snáz dokáží doběhnout 

více míčů, ale naopak se právě na tomto pomalém povrchu více projevují kvality hráče. 

Role podání zde nemá zdaleka takovou váhu, jako na rychlém či středně rychlém 

povrchu. 

Co se týče individuálních výsledků a nejzajímavějších statistických hodnot z grafu 

číslo 3, tak musím zmínit oba extrémy. Nejdelší sady hrál na turnaji US Open 

Wawrinka a to přes 47 minut. Značí to velkou vyrovnanost všech sad, které zde tento 

hráč odehrál. O Wawrinkovi se často říká, že je to hráč s obrovskou vůlí a žádný míč 

pro něj není ztracený. Tyto slova na tomto turnaji naplno potvrzoval a díky svým 

přednostem ve vyrovnaných sadách nakonec vítězil. Odehrál zde mnoho dlouhých a 

vyrovnaných sad, což potvrzuje i fakt, že Wawrinka není tolik agresivním hráčem a 

tolik ve výměnách neriskuje, tím pádem často o jeden bod bojuje déle než například 

Berdych, který je svou velmi agresivní hrou dobře znám. 

Naopak nejméně času v sadě trávil na dvorci již zmíněný Roger Federer na antuce 

Roland Garros. Bylo to pod 32 minut a rozdíl mezi časem jedné sady Federera na 
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French Open a jedné sady Wawrinky na US Open, je 15 minut. Což je opravdu 

obrovská odchylka a rozdíl.  

 

Graf č. 3: Průměrný čas jedné sady na grandslamových turnajích – muži. 

 

Z ženských turnajů trvala průměrná sada nejdéle na Wimbledonu a French Open, 

zde se čas takřka shodoval a bylo to něco málo přes 41 minut. Nejkratší dobu trvaly 

průměrně sady na Australian Open a to lehce pod 40 minut. Co se týče tohoto 

zkoumaného bodu u žen, tím myslím průměrný čas jedné sady, tak v grafu číslo 4 

můžeme vidět, že na grandslamových turnajích průměrně trvaly sady stejně, což 

znamená, že povrch zde nehraje v tomto ohledu velkou roli.  

Individuální a odlišné výsledky ovšem náš výzkum přinesl nejen v mužských 

turnajích, kde rozdíl byl mezi Federerem a Wawrinkou až 15 minut. I zde mezi 

vybranými ženami se objevily větší časové rozdíly.  Například při porovnání délky hry 

u Azarenky, jejíž hry trvaly průměrně 44,8 minut a na druhé straně necelých 35 minut 

hráčky Halep na Australian Open. To jsou dva největší rozdíly a po odečtení obou časů 

nám vyjde 10 minut. To je čas, který trávila každou sadu na dvorci Azarenka déle než 

Halep a je to velký rozdíl. 

45,8 

41,8 

38 

46,2 

39,4 

31,9 

46,4 

42,4 

39,4 

47,3 

43 

39 

0 10 20 30 40 50

Djokovič

Průměr…

Janowicz

Nadal

Průměr…

Federer

Nadal

Průměr Aus.…

Djokovič

Wawrinka

Průměr US…

Djokovič

Čas v minutách 

Průměrný čas jedné sady - MUŽI 

US OPEN 

AUSTRALIAN  
    OPEN 

    FRENCH 
      OPEN 

WIMBLEDON 



51 
 

 

Graf č. 4: Průměrný čas jedné sady na grandslamových turnajích – ženy. 

 

5.3 Vítězné míče 

Dalším statistickým údajem je velmi populární ukazatel jak pro samotné hráče, tak 

pro diváky. Jsou to vítězné míče, pro můj výzkum jsem vytvořil průměr vítězných míčů 

za jednu sadu opět u mnou vybraných hráčů, ale i pro jednotlivé turnaje. Vítězné míče 
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v sadě od každého hráče bylo přes 12 vítězných míčů, naopak nejméně ukončených 

výměn vítězným míčem mohli diváci vidět na US Open, kde průměr na hráče činí 9,4. 
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Z individuálních výkonů nejvíce zaujal reprezentant Švýcarska Wawrinka. 

Průměrně v sadě zahrál 14,1 vítězných míčů. Nebylo to nijak překvapivé, pokud by 

tohoto výsledku dosáhnul na rychlém travnatém povrchu ve Wimbledonu, ale 

Wawrinka si tento počet vítězných míčů připisoval na nejpomalejším povrchu, což je 

antuka, na které se hraje French Open. Wawrinka se zde prosazoval velmi agresivní 

hrou na maximální riziko. Ve čtvrtfinále ovšem nebyl dostatečně přesný a z turnaje 

vypadl. Přesto zde předvedl obdivuhodný výkon. V každé odehrané sadě odehrál o 5 

vítězných míčů více, než pozdější vítěz a antukový specialista Rafael Nadal. 

 Dále se na 14 vítězných míčů v sadě dostal Janowicz ve Wimbledonu a hned za 

ním v tomto ohledu druhý nejlepší byl český hráč číslo jedna, Tomáš Berdych, který 

odehrál průměrně v sadě 13,8 vítězných míčů. Není to nijak překvapivé, protože 

Berdych se řadí mezi agresivní hráče a travnatý povrch mu vyhovuje. 

Nejméně vítězných míčů v sadě odehrál Rus Youzhny na US Open, překvapivě to 

nebylo ani 6 míčů. Toto číslo vypovídá o hře, kterou se zde tento hráč prezentoval. 

Youzhny sice není znám jako pasivní obranný hráč, ale na tomto turnaji podle naší 

statistiky je vidět, že se o vítězné míče nesnažil tolik jako ostatní hráči a raději volil hru 

na jistotu s menším rizikem. Jeho taktika byla úspěšná až do čtvrtfinále, kde jeho cesta 

turnajem skončila. 
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Graf č. 5: Počty vítězných míčů za sadu – muži. 

 

Z ženských grandslamových turnajů byly zjištěny podobné informace. To znamená, 

že nejvíce vítězných míčů v sadě odehráli hráčky na travnatých dvorcích Wimbledonu. 

Potvrzuje to znovu předpoklad, že travnatý povrch nahrává agresivní útočné hře. 

Hráčky na Wimbledonu v sadě odehráli 11 vítězných míčů, na pomalých antukových 

dvorcích to bylo přibližně 10 míčů a nejméně vítězných míčů, jen lehce přes 8, odehráli 

v sadě hráčky na US Open. Přestože mezi pomalým antukovým a rychlým travnatým 

dvorcem je obrovský rozdíl z hlediska rychlosti a odskoku míče, výsledky byly na nich 

takřka totožné a vyšší, než na zbylých dvou turnajích. Vysvětlení pro to je takové, že 

zatímco na Wimbledonu vítězný míč zajistí dostatečná rychlost úderu, tak na pomalé 

antuce se naopak více ukazují herní kvality jedince. 

Podobně jako Wawrinka, tak nejvíce vítězných míčů v sadě odehrála Serena 

Williams na pomalé antuce na French Open. Jejích necelých 14 vítězných míčů v sadě 

je pozoruhodný výkon. Její forma zde byla obrovská a na rozdíl od Wawrinky Serena 

Williams dokázala formu udržet po celý turnaj a bez problému celý turnaj vyhrála. 

Žádná ze soupeřek nenašla na její hru odpověď a Serena zde agresivní hrou a suveréním 

ziskem titulu ohromila celý tenisový svět. 
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Za zmínku stojí také výkony hráčky Kanepi na Wimbledonské trávě. Tato hráčka 

nepatří do nejužší tenisové špičky, přesto dokázala tento turnaj odehrát v dobré formě a 

připsala si průměrně 13,5 vítězných míčů v jedné sadě. 

Naopak je jednoduché vyčíst z grafu č. 6, že shodně 6 vítězných míčů v sadě si 

připsali hráčky Jankovič na French Open a Halep na Australian Open. Úplně nejméně 

vítězných míčů v sadě si ovšem připsala Italka Vinci na US Open, která se zde 

probojovala až do čtvrtfinále. Tato hráčka je známá svou výbornou defenzivní hrou, ale 

4,5 vítězných míčů v jedné sadě je hluboko pod průměrem nejen celého turnaje. Pokud 

jejích 4,5 vítězných míčů srovnáme s 14, které odehrála Serena Williams na French 

Open, tak je to opravdu velký rozdíl. 

 

Graf č. 6: Počty vítězných míčů za sadu – ženy. 

 

5.4 Nevynucené chyby 

Dalším bodem jsou nevynucené chyby, což jednoduše řečeno nám říká, kolik 

„zbytečných“ chyb hráč nebo hráčka udělali vlastní vinou. Zjišťoval jsem opět průměr 

pro každého hráče v jedné sadě, ale i vyhodnocení pro všechny grandslamové turnaje. 

Obecný předpoklad je takový, že nejvíce nevynucených chyb si připisují agresivní a 

útoční hráči, kteří hrají na vysokou míru rizika. Často se proto stává, že hráč nebo 
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hráčka s vysokým číslem vítězných míčů má na svém kontě ale i vysoké číslo 

nevynucených chyb. 

V mužské části se nejvíce chybovalo na pomalé antuce ve French Open. Počet 

nevynucených chyb zde průměrně pro hráče za jednu sadu činil 9,6. Důvody, proč je to 

u mužů právě antuka, kde odehráli nejvyšší počet nevynucených chyb, jsou jednoduché. 

Za prvé, mužský tenis je v dnešní době na velmi vysoké úrovni, jak po stránce 

technické, tak silové. Na antuce, jakožto pomalém povrchu, kde míč má velmi vysoký 

odskok, je pro bránícího hráče jednodušší doběhnout více míčů, než například na 

Wimbledonské trávě. Proto úder, který na travnatém povrchu znamená vítězný míč, na 

antuce často nestačí. Hráči jsou tedy nuceni k ukončení výměny více riskovat a tím 

vyplývá vyšší číslo nevynucených chyb. Druhým důvodem většího množství 

nevynucených chyb na antuce u mužů je delší rozehra. Při ní hráči odehrají více úderů, 

než například na rychlé antuce. Tím pádem s každým dalším úderem přibývá šance na 

chybu. Pokud se k tomu ještě v průběhu delší rozehry přidá i aktuální únava, 

nevynucených chyb logicky přibývá. 

Naopak nejméně nevynucených chyb hráči odehráli na trávě ve Wimbledonu. Bylo 

to 6 nevynucených chyb na jednoho hráče v sadě, což potvrzuje můj předpoklad.  

Z individuálních výkonů nejvíce nevynucených chyb se dopouštěl Švýcar Wawrinka 

na Australian Open, odehrál průměrně 11,5 nevynucených chyb v sadě. Velkou 

zajímavostí je, že Wawrinka si připsal v tomto turnaji nejvíce vítězných míčů, nejvíce 

nevynucených chyb a celý tento turnaj vyhrál. Jako velmi agresivní hráč se tedy kromě 

mnoha vítězných míčů, dopouštěl i mnoha nevynucených chyb, přesto nenašel v turnaji 

přemožitele.  

Nejméně nevynucených chyb v jedné sadě předváděl semifinalista Wimbledonu 

Argentinec Del Potro. Jeho hra zde byla velmi přesná a v sadě chyboval maximálně 

pětkrát, což vypovídá o přesnosti úderů tohoto hráče. 

Ženy si nejvíce nevynucených chyb připisovali na Australian Open, v sadě jich 

zaznamenali průměrně 10. Naopak nejméně to byl opět Wimbledon, kde ženy průměrně 

chybovali v sadě osmkrát. 

Nejvíce nevynucených chyb si na grandslamovém turnaji French Open připsala 

Maria Sharapova, která zahrála průměrně v sadě 12,6 nevynucených chyb. Jedná se o 

agresivní hráčku, která v tomto turnaji v jedné sadě naopak zahrála i 11 vítězných míčů. 
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Ve finále ji zastavila již zmíněná Serena Williams, která odehrála turnaj ve vynikající 

formě. Druhá nejvíce nevynucených chyb v sadě si připsala Číňanka Li Na, která na 

turnaji Australian Open chybovala průměrně v sadě 12,2 krát. Stejně jako Stanislas 

Wawrinka, tak Li Na tento celý turnaj vyhrála. Další shoda se Švýcarem Wawrinkou je 

v tom, že oba měli na svém kontě jak nejvíce vítězných míčů, tak i nevynucených chyb. 

Toto je velká zajímavost, kterou jsme díky naší statistice získali. Jediný rozdíl mezi 

triumfem Li Na a Wawrinky je v tom, že zatímco Wawrinka v turnaji zvítězil s větším 

počtem vítězných míčů než nevynucených chyb, tak u Li Na převažovali nevynucené 

chyby nad vítěznými míči. Přesto celý turnaj ovládla. 

 

Tabulka č. 1: Počty a rozdíly nevynucených chyb na grandslamových turnajích u mužů i žen. 

NEVYNUCENÉ CHYBY MUŽI X ŽENY 

  

 

  

  MUŽI ŽENY 

WIMBLEDON 6 8,1 

FRENCH OPEN 9,6 8,7 

AUSTRALIAN OPEN 9,4 10,1 

US OPEN  8 8,5 

 

Z tabulky číslo 1 je zřejmé, že ve třech ze čtyř grandslamových turnajů je počet 

nevynucených chyb u mužů nižší než u žen. Výjimkou je pomalá antuka na French 

Open, kde muži v jedné sadě průměrně udělali o necelou 1 chybu více než ženy. 

Hlavním důvodem může být fakt, že na tomto turnaji dost často mnou sledovaní hráči 

hráli utkání s pěti sadami. Tím pádem se zvyšovala jejich únava i čas utkání a 

nevynucených chyb přibývalo.   

Ze stejné tabulky chci zmínit nejvyšší počet nevynucených chyb u žen. Počet 10,1 

z Australian Open mohly ovlivňovat následující faktory. Australian Open je známé až 

obrovským horkem, které na dvorci musí hráči a hráčky zvládnout. Pokud se hráčce 

nedaří, v tomto horku se snáz nabourá její psychická odolnost a přibývají nevynucené 

chyby.   
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5.5 Vítězné míče u sítě  

Další sledovaný statistický údaj jsou vítězné míče u sítě. Opět kvůli neshodě počtu 

odehraných utkání u námi sledovaných hráčů jsem do tabulky zařadil průměrný počet 

vítězných míčů u sítě za jednu odehranou sadu. Náběhu k síti využívají hráči a hráčky 

nejčastěji po prvním zdařilém podání a zejména na rychlých dvorcích, kde má hráč na 

příjmu minimum času na přípravu úderu. Je nezbytné zmínit, že hry u sítě více 

využívají ti hráči či hráčky, kteří mají zkušenosti se čtyřhrou, kde se hra na síti objevuje 

o mnoho častěji, než v dvouhrách. 

Proto není překvapení, že i výsledky naší statistiky potvrzují tyto obecné 

předpoklady.  Nejvíce vítězných míčů na síti si hráči i hráčky připisovali na travnatých 

dvorcích Wimbledonu. Účinnost prvního podání je zde vyšší než například na 

antukových dvorcích, proto hráči využívají častěji okamžitý přesun k síti, kde se snaží o 

zisk bodu. V mužském Wimbledonu průměrně hráči získávali v sadě 6,5 vítězných 

míčů na síti, oproti tomu nejméně se hra u sítě praktikovala na antuce na French Open, 

kde to bylo pouze 4,3 vítězných míčů na síti v sadě.  

Z individuálních výkonů se vymyká zejména výkon čtvrtfinalisty Wimbledonu 

Kubota, který získal v každém sedu více než 10 vítězných míčů. Kubotova hra byla 

postavena, i díky jeho výšce, na výborném prvním podání, po kterém často výměny 

ukončoval právě na síti.  

Naopak nejméně vítězných míčů v sadě vyhrál Tomy Haas na antukových dvorcích 

turnaje French Open, kde došel až do čtvrtfinále. Jeho průměr za jednu sadu činil 2,9 

míče. Pokud bychom chtěli srovnat Kubota a Hasse v této kategorii, jako hráče 

s nejvyšším a nejnižším počtem vítězných míčů u sítě, což je díky grafu číslo 7 velmi 

dobře možné, musíme vzít v potaz obrovskou rozdílnost nejen mezi travnatým a 

antukovým dvorcem, ale individuálními herními přednostmi, somatickými předpoklady, 

jako je výška a hmotnost a i samotnou taktikou. Přesto rozdíl mezi nimi činí 8 vítězných 

míčů na síti a to může v tenisové sadě znamenat dvě vyhrané hry, proto je pro mne takto 

velký rozdíl překvapivý. 
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Graf č. 7: Počty vítězných míčů u sítě průměrně za jednu sadu – muži. 

 

Ženy obecně využívají možnosti hry u sítě méně než muži. Po diskuzi 

s poloprofesionální tenisovou hráčkou jsem se dozvěděl, že ženy chodí méně k síti než 

muži z následujících důvodů. Jejich pohyb je o poznání pomalejší, a proto se jim stává, 

že u sítě nejsou včas a dochází k prohozu. Rozpětí jejich paží je o menší, tudíž je více 

prostoru k prohozu. Dále je fyziologicky dokázané, že ženy mají pomalejší reakce než 

muži a stejný rozdíl je i co se týče koordinace. Díky těmto aspektům může ženám 

k přechodu k síti scházet i odvaha. Toto je výčet důvodů, proč ženy hry u sítě využívají 

méně, samozřejmě jsou ovšem výjimky potvrzující pravidlo.  

Jak jsem již zmínil, tak i mezi ženami nejvíce vítězných míčů bylo k vidění na 

travnatých dvorcích Wimbledonu, a to 5,7 průměrně za jednu sadu. Je to přibližně o dva 

až tři vítězné míče více, než na ostatních třech grandslamových turnajích. 

Nejvíce vítězných míčů na síti za každou sadu si připisovali semifinalistka 

Wimbledonu Flipkens  a čtvrtfinalistka Wimbledonu Li Na. U obou to bylo přes 7 

vítězných míčů, což může bez jednoho míče znamenat dvě vyhrané hry v sadě. Opačný 

a pro mne velmi překvapivý výsledek je k vidění, pokud nahlédneme do grafu č. 8. 

Touto zajímavostí myslím statistickou hodnotu čtvrtfinalistky Australian Open 

Rumunky Halep, která průměrně v sadě získala 0,9 vítězných míčů na síti. Jednoduše 

řečeno mohla nastat sada v podání Rumunky, při které nevyhrála na síti ani jeden míč, 

což je v dnešním moderním tenise opravdu překvapivé a zajímavé.  
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Graf č. 8: Počty vítězných míčů u sítě průměrně za jednu sadu – ženy. 
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Dalším bodem zjišťované statistiky jsou esa. Po vítězných míčích je to další velmi 

zajímavý statistický údaj. Eso nastává tehdy, pokud hráč z podání zaznamená přímý 

bod, aniž by se jeho soupeř dotknul míče. Pro dosažení esa nestačí jen rychlost a 

razance podání, ale i přesnost. Eso pro podávajícího hráče může znamenat obrovskou 

psychickou vzpruhu, například když se hráči nedaří.  Největší předpoklad pro takovéto 

podání je na rychlých travnatých površích. Pokud je pro přijímajícího hráče šance 
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hráče patří Chorvat Ivo Karlovič a Američan John Isner. Tyto hráči představují pro 
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měli předpoklady zaznamenat díky charakteristice dvorce největší úspěch, se ale do 

čtvrtfinále probojovat nedokázali. 

 

Statistické výsledky potvrdily očekávání, že nejvíce es bude na trávě ve 

Wimbledonu. Průměrně zde hráči zahráli 3,4 es za jednu sadu, což je dvakrát více, než 

na pomalých antukových dvorcích, kde se hraje French Open. V grafu číslo 9 můžete 

vidět, že na tomto turnaji to bylo tedy průměrně 1,7 esa za sadu. Středně rychlé povrchy 

Australian Open a US Open se v tom ohledu umístili opět v průměru s 2,5 a 1,9 esy za 

sadu.  

Hráč s největším počtem es byl Polák Janowicz, průměrně zahrál v sadě 5,1 es na 

rychlém travnatém povrchu Wimbledonu. Na Australian Open se v tomto ohledu ukázal 

velmi dobře Dimitrov, který si připisoval za jednu sadu necelé čtyři esa.  

Zajímavějším ukazatelem je nejmenší počet es. Třikrát ze čtyř Grandslamových 

turnajů nejméně es v sadě ze sledovaných hráčů odehrál Španěl David Ferrer. Nejméně 

si připisoval půl esa za sadu na Australian Open. Zbylý čtvrtý turnaj nejméně es za sadu 

hrál další Španěl, tentokrát Rafael Nadal. Přestože Španělský styl hry je známý menší 

razancí úderů, častým používání rotace, dobrém pohybu, tak mě tyto výsledky velmi 

překvapily. Španělé ovšem dlouhodobě patří do úzké tenisové špičky, tudíž dokazují, že 

lehké nedostatky na podání jsou bez problémů schopni nahradit jinými již zmíněnými 

atributy. 
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Graf č. 9: Počet es odehraných průměrně za jednu sadu – muži. 

 

Stejnou statistiku jsme provedli opět i u žen, jejich výsledky nejsou zdaleka tak 

rozdílné, jako u mužů. Přeci jen o dvě desetiny esa se nejvíce es zaznamenalo na trávě 

ve Wimbledonu, a to 1,6. Na Australian Open tedy 1,4 esa průměrně za sadu, na antuce 

French Open 1,1 a nejméně 1 eso průměrně za sadu na betonech US Open. Turnajové 

průměry nám vyšly velmi podobně s minimálními rozdíly, ovšem zajímavější rozdíly 

jsou mezi jednotlivkyněmi.  

Nejvíce es, 2,7 za sadu si připisovali Kanepi na wimbledonské trávě a Williams na 

pomalé antuce. Zatímco Kanepi využívala předností travnatých dvorců pro podání, jako 

je rychlý a nízký odskok, tak Williams na antuce využívala své obrovské síly, kterou 

své soupeřky vysoce převyšuje. 

Z opačné strany statistiky a zároveň nejzajímavější výsledek nám přinesla 

poražené finalistka Australian Open, Slovenka Dominika Cibulková. V jedné sadě si 

průměrně připsala pouze 0,1 esa. Tento její výsledek je pravděpodobně způsoben nejen 

jejím stylem hry, ale hlavně jejím vzrůstem. Tato hráčka měří pouze 159 centimetrů, 

čímž se řadí mezi nejmenší hráčky na okruhu. Je tedy jasné, že její šance zahrát eso jsou 

o mnoho menší než u vyšších hráček typu Williams. 
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Graf č. 10: Počet es odehraných průměrně za jednu sadu – ženy. 

Jediná Španělka, která se probojovala do naší statistiky mezi zkoumaných osm 

žen na každém turnaji, je Navarro (vis graf č. 10). Připojila se tak výsledkem ke 

krajanům Nadalovi s Fererrem. Tato hráčka zahrála nejméně es za sadu na turnaji US 

Open a potvrdila tím slova o španělských tenisových přednostech.  

 

5.7 Dvojchyby 

Stejně tak, jak je známá dvojice vítězné míče a nevynucené chyby, tak další dvojici 

tvoří esa a dvojchyby. Dvojchyba nasává tehdy, když podávající hráč zkazí první a 

druhé podání za sebou, čímž ztrácí jeden bod.  Dvojchyby ovlivňuje hned několik 

faktorů. Mezi ně patří zejména psychické rozpoložení jednotlivce. Nejčastěji 

k dvojchybě dochází, pokud na jednotlivce dolehne tlak z dané situace a uvědomí si její 

vážnost, nastává ztráta sebedůvěry a vyplívá dvojchyba. Dále může dvojchyby 

ovlivňovat razance, s níž jednotlivec podává. Roli může hrát i vliv prostředí, jako 

povětrnostní podmínky, teplota vzduchu. V neposlední řadě může negativně ovlivňovat 

podání i únava. Dvojchyby stejně jako většinu zkoumaných bodů jsme z důvodu 

nerovnosti odehraných sad průměrovali. 

Jak můžeme vyčíst z tabulky č. 2, celkové výsledky u mužů nám nepřinesly nijak 

zajímavé výkyvy, biomechanické rozdíly mezi jednotlivými povrchy tedy nehrají na 

počet dvojchyb nijak důležitou roli. Celkové výsledky u žen jsou u všech 
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grandslamových turnajů, podobně jako u mužů, bez rozdílů. Jediný rozdíl mezi muži a 

ženami je, že ženy si průměrně za jednu sadu připsaly o půl dvojchyby více, než muži.  

Z hlediska individuálních výkonů je až neuvěřitelný zápis Argentince Juana Martina 

Del Potra na wimbledonských dvorcích. Argentinec zde dokráčel až do semifinále a za 

celý turnaj si nepřipsal ani jednu dvojchybu. Je to skutečně unikátní výsledek. Dokazuje 

to výborné hráčovo soustředění, vyrovnanou psychiku a velkou odolnost vůči okolním 

vlivům. Nejvíce dvojchyb za sadu, necelé dvě, si připisoval Polák Janowicz. 

V předchozí statistice zaměřující se na esa, jsme u Janowicze zjistili nejvíce es, tudíž po 

zjištění, že si tento hráč připisoval i nejvíce dvojchyb, to znamená, že tento hráč podával 

celý turnaj na obrovské riziko, při kterém se občasné dvojchybě nelze vyvarovat.  

Z ženské kategorie si nejvíce dvojchyb připisovali za jednu sadu překvapivá vítězka 

Wimbledonu Francouzska Bartoli, která se dopouštěla 2,4 dvojchyby za sadu a 

Běloruska Azarenka na US Open, hrála jen o málo méně dvojchyb za sadu, a to 2,2. 

Tyto dvě hráčky jsou známé svou lehkou psychickou tenisovou labilitou, snadno se 

nechají rozhodit z tempa, lecco je vykolejí z rytmu a často za utkání ztrácí koncentraci, 

proto tento výsledek není překvapivý.  

Nejméně dvojchyb si v sadě hrála Italka Errani na French Open a bylo to pouze 0,1 

dvojchyby v sadě. Je to velmi nízké a zajímavé číslo, ale pokud vezmeme v potaz, že na 

tomto turnaji Errani zároveň zaznamenala úplně totožné číslo 0,1 i v počtu es za sadu, je 

evidentní, že Italka podává s velmi nízkou hranicí rizika a radši na jistotu.  

 

Tabulka č. 2: Počty a rozdíly dvojchyb na grandslamových turnajích u mužů a žen. 

DVOJCHYBY MUŽI X ŽENY 

  

 

  

  MUŽI ŽENY 

WIMBLEDON 1 1,4 

FRENCH OPEN 0,8 1,0 

AUSTRALIAN OPEN 0,8 1,3 

US OPEN  0,9 1,2 
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V tabulce číslo 2, ve které jsou zaznamenány turnajové průměry mužů a žen, 

jsou k vidění velmi podobné výsledky, což potvrzuje domněnku, že rozdíly 

Grandslamových povrchů na počet dvojchyb nemají vliv.  

 

5.8 Průměrná rychlost prvního podání 

Dalším výzkumným bodem je průměrná rychlost prvního podání. Není potřeba 

vysvětlovat, co tento údaj znamená. Tento statistický údaj mne při sběru dat a informací 

velmi zaujal, při statistickém zpracovávání dat se začali objevovat obrovské rozdíly 

v rychlosti prvního podání, což mne velmi zaujalo.  

Rozdíl mezi povrchy se zde objevil. Podle očekávání většina mužů přizpůsobuje 

svůj servis danému povrchu. Tudíž využívali v tomto ohledu výhod, které přináší 

travnaté dvorce Wimbledonu, mezi které patří nízký a rychlý odskok míče. Těchto 

aspektů se hráči snažili využít zejména maximální razancí. Průměrný první servis na 

Wimbledonu létal rychlostí 190kmh, zatímco průměrný první servis na US Open, kde se 

v tomto ohledu podávalo nejpomaleji, byl 177,5kmh, což vyjadřuje velký rozdíl. Na 

antuce French Open se průměrně podávalo 180,3 a na Australian Open 183,7kmh. 

Nejvyšší průměrná rychlost prvního podání, jak je vidět v grafu č. 11, byla 

naměřena Poláku Janowiczovi, a to úctyhodných 198,4kmh na travnatých dvorcích 

Wimbledonu. Český ranař Tomáš Berdych zase tuto statistiku opanoval na Australian 

Open. Jeho první podání s průměrnou rychlostí 194,2kmh na tomto turnaji nikdo 

nepřekonával.  

Nejmenší průměrná rychlost prvního servisu byla naměřena Rusovi Youzhnymu, 

a to 170,6kmh na US Open. Hned za ním se seřadili s nejpomalejším prvním podáním 

Španělé Ferrer na Australian Open 172kmn, Robredo na French Open 174,3 a opět 

Ferrer, tentokrát na wimbledonské trávě 180kmh. Co se týče španělských hráčů, tak 

opět potvrdili námi zjištěné a potvrzené informace o méně razantních a méně úspěšných 

podání. Pokud bychom porovnali dva největší rozdíly, které jsme z této statistiky 

zjistily, tak nám vyjde rozdíl 27,8kmh. Tedy že o necelých třicet kilometrů za hodinu, 

měly větší rychlost první podání, které dával Polák Janowicz na Wimbledonu, než 

Youzhny na US Open. Při porovnání výšek obou hráčů jsme zjistili, že Janowicz, který 

měří přes dva metry, má oproti Youzhnymu dvacet centimetrů výšky k dobru. Přesto 

výška není hlavní ukazatel rychlosti servisu. Pro srovnání Ferrer podával o poznání 
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rychleji než Youzhny a to je o deset centimetrů menšího vzrůstu. Při zjišťování hlavního 

důvodu se mi podařilo dohledat, že Rus Youzhny na US Open měl zdravotní 

komplikace, které ho limitovali v pohybu, konkrétně trpěl bolestmi zad. Tímto se 

vysvětluje jeho pasivnější pojetí hry na tomto turnaji, kde pomaleji než obvykle 

podával, méně se snažil o vítězné míče a hrál na jistotu. Což se mu vyplatilo a došel až 

do čtvrtfinále.  

 

Graf č. 11: Průměrná rychlost prvního podání hráčů na grandslamových turnajích. 

 

Při zpracovávání rychlosti prvního podání u žen jsme se také setkali se 

zajímavými informacemi. Rozdíly mezi průměrnými rychlosti prvního podání na 

jednotlivých površích byly menší. Po vzoru mužské statistiky jsem očekával podobný 

výsledek i ženské rychlosti podání. Tedy že na travnatých dvorcích Wimbledonu bude 

první podání nejrychlejší, tato hypotéza se sice naplnila, ale jen o necelé dva kilometry 

v hodině oproti US Open. Rychlostí 158,1kmh se průměrně podávalo při Wimbledonu, 

na US Open tedy 156,6 a na French Open a Australian Open shodně 153kmh.  

Nejrychleji podávala Němka Sabine Lisicki na travnatých dvorcích 

Wimbledonu, a to přes 170 kilometrů za hodinu, její průměrnou rychlost prvního podání 

můžeme vidět v grafu č. 12. Překvapivě její podání překonala svou rychlostí vyhlášenou 
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ranařku Serenu Williams, která jak na French Open, kde podávala rychlostí 167,4kmh, 

tak na US Open, kde podávala 165,3kmh.  

Nejpomaleji první podání uváděla do hry na antuce French Open Italka Errari a 

to pouze 125,5kmh. Při srovnání u mužů, kdy jsme zjistili rozdíl 27,8kmh mezi 

Janowiczem a Youzhym, tak srovnání mezi ženami tento rozdíl byl daleko větší. Rozdíl 

mezi Němkou Lisicki ve Wimbledonu a Italkou Errani na Roland Garros činí 49,9kmh. 

I pokud přihlédneme k okolnosti, že Errani využívá rotace při podání a velmi dobře 

směřuje svá podání k rohům, tak tento rozdíl je pořád propastný a dává Němce Lisicki 

v takovémto porovnání obrovskou výhodu. 

 

Graf č. 12: Průměrná rychlost prvního podání hráček na grandslamových turnajích. 

 

Závěrem tohoto bodu zmíním zajímavou shodu mezi průměrnou rychlostí prvního 

podání Němky Lisicki a Rusa Youzhnyho. Oba uváděli míče do hry shodnou rychlostí 

170kmh, při přihlédnutí ke zdravotním komplikacím Rusa, tedy zařadíme druhé 

nejpomalejší první podání, kterým se prezentoval David Ferrer na Australian Open, a to 

172km. Podával jen o 1kmh rychleji, než Sabine Lisicki. Tento statistický údaj jsem pro 

jistotu ještě jednou kontroloval, protože mi přišel obrovsky překvapivý, nicméně opět 
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jsem došel ke stejnému zjištění a řadí se mezi nejzajímavější fakta, které mi tento 

výzkum přinesl.  

 

5.9 Průměrná rychlost druhého podání  

Rozdíl mezi prvním a druhým podáním je velký. Zatímco při prvním podání 

může hráč hrát na maximální riziko a jeho výsledek nemusí mít negativní vliv na zisk 

bodu, tak druhé podání je naprosto odlišné. Při chybě u druhého podání nastává 

dvojchyba, čímž podávající hráč ztrácí bod. Dále je při druhém servisu na něj daleko 

větší tlak, právě kvůli hrozící dvojchybě. Na druhou stranu druhý servis nemůže hráč 

zahrát jen na jistotu s malou razancí, protože přijímající hráč by tím měl velkou šanci 

míč získat hned při prvním úderu.  

Mezi průměrnou rychlostí druhého podání na grandslamových turnajích mezi 

muži zůstává úplně stejný poměr, jako při prvním podání. To znamená, že ve 

Wimbledonu na travnatých dvorcích muži podávali o deset kilometrů v hodině rychleji 

než na ostatních turnajích.  

Nejrychlejší druhé podání uváděl do hry Polák Kubot, a to necelých 171kmh. 

Zajímavostí je, že Kubotovo druhé podání má stejnou rychlost jako první podání Davida 

Ferrera. Velkou rychlost při druhém podání opět zaznamenával Wawrinka, který i při 

prvním podání patřil k nejrychlejším.  

Naopak suverénně nejpomalejší druhé podání uváděl do hry Brit Andy Murray, 

na třech ze čtyř turnajů měl nejpomalejší druhé podání. Ve srovnání s Kubotem ve 

Wimbledonu rozdíl mezi jejich druhými podáními činil 35kmh. Opět se jedná o zjištění 

velkého rozdílu mezi rychlostmi druhého podání. Při zjišťování důvodu, proč Murray 

podával nejpomaleji ze zkoumaných hráčů, jsem žádný závažný důvod nezjistil. 

Jediným důvodem mohou být Murrayho časté psychické výkyvy, díky nimž se často 

rozčiluje, ztrácí koncentraci a nevynuceně chybuje nejen při hře, ale i na podání. 
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Graf č. 13: Průměrná rychlost druhého podání hráčů na grandslamových turnajích. 

 

Jak se nám potvrdil rychlostní rozdíl deset kilometrů za hodinu mezi podání ve 

Wimbledonu a ostatních turnajů u mužů, tak u žen rozdíly opět nebyly nijak patrné.  

Nejrychlejší druhé podání uváděla do hry na antukách French Open Ruska Maria 

Sharapova, rychlostí přes 150kmh. Francouzka Bartoli podávala na podruhé jen o něco 

pomaleji, a to necelých 148kmh. Naopak nejpomaleji podávaly tenistky Radwanska a 

Errani, a to kolem 110kmh.  
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Graf č. 14: Průměrná rychlost druhého podání hráček na grandslamových turnajích. 

 

Z grafu číslo 14 jsem vypozoroval další velkou zajímavost. Tou je naprosto totožná 

rychlost druhého podání u Číňanky Na Li při turnajích Australian Open a US Open, a to 

je 141kmh. Znamená to obrovskou rutinu, kterou si při provádění druhého podání za 

svou kariéru tato hráčka při tréninku vybudovala. Může to být samozřejmě i dílo 

náhody, ale při tak velkém množství druhých podání, které na turnajích hráčka zahrála, 

se raději přikláním k vysokým kvalitám této hráčky a neuvěřitelné automatizaci pohybu 

při provádění druhého podání. 

 

5.10 Průměrný počet získaných bodů hráče v sadě 

Tento závěrečný ukazatel vyjadřuje průměrný počet získaných bodů hráče v sadě. 
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Při zpracovávání dat jsem zjistil, že rozdíly všech grandslamových povrchů, 

odlišnosti mezi rychlostí, výškou odskoku, pohybu, který je na dvorcích umožněn, 

nehrají roli na počet odehraných bodů za sadu.  

 

Graf č. 15: Průměrný počet získaných bodů za sadu na grandslamových turnajích – muži. 

 

Výsledky u mužů i žen jsou takřka totožné, což je vidět v grafech číslo 15 a 16, 

na všech grandslamových turnajích, u žen i u mužů, se v jedné sadě odehraje v rozmezí 

31 až 34 bodů, což značí velkou výsledkovou vyrovnanost a pravidelnost odehraných 

sad.  

 

Graf č. 16: Průměrný počet získaných bodů za sadu na grandslamových turnajích – ženy. 
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Tento ukazatel úzce souvisí i s ostatními sledovanými ukazateli, mezi které patří 

například vítězné míče a nevynucené chyby. Zajímavostí by bylo zjistit, kolik z bodů, 

které hráč celkově získal v jedné sadě, dokázal uhrát sám díky vítězným míčům. Toto 

by určitě bylo zajímavé vyjádřit v procentech. Například že hráč si 60% ze získaných 

bodů vyhrál sám vítěznými míči, či naopak 35% si získal sám a zbylých 65% tvoří 

nevynucené chyby soupeře. K takovéto statistice ovšem nemáme všechny potřebné 

hodnoty a nejsem schopen to přesně statisticky vyjádřit, tudíž raději ponechám výsledky 

posledního sledovaného ukazatele v této podobě, protože tyto informace jsou přesné. 
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6 Závěr 

Domnívám se, že bakalářská práce splnila hlavní cíle, které jsme si vytyčili. 

V první části bakalářské práce, to znamená v teoretické části, jsem z dostupných zdrojů 

sepsal informace o čtyřech grandslamových turnajích, respektive o grandslamových 

površích. Myslím, že tyto sepsané informace uvedou čtenáře do tématu. 

V druhé části bakalářské práce, praktické části, jsem zpracovával data a 

dohledatelné informace u všech sledovaných jedinců do tabulek, z které jsem 

vyhodnocoval statistiky pro všechny vybrané ukazatele a pro všechny grandslamové 

turnaje. Statistických čísel bylo obrovské množství, proto po diskuzi s vedoucím, jsme 

vybrali deset nejzajímavějších ukazatelů, na kterých jsme se shodli. Ale i u každého 

z těchto deseti ukazatelů, bylo stále díky velkému počtu sledovaných jednotlivců, 

mnoho statistických čísel k objasňování a diskuzi. Proto jsme u každého sledovaného 

ukazatele vybrali nejzajímavější čísla a výsledky, které se vymykaly průměrným 

hodnotám a byly nějakým způsobem zajímavější, než výsledky ostatních hráčů. U 

každého ukazatele jsem tedy zpracoval buď tabulku, či barevný graf, v nichž jsem vždy 

uvedl statistické údaje s daným ukazatelem spojené pro průměr každého 

grandslamového turnaje. K tomu jsem přidal i výsledky a jména jednotlivců s nejvyšším 

a nejmenším statistickým číslem, značícím jejich výkon v daném turnaji. Díky grafu 

jsou velmi dobře a jednoduše viditelné rozdíly mezi grandslamovými povrchy, což byla 

jedna z hlavních otázek naší práce. Zjistit jestli grandslamové povrchy jsou rozdílné a 

výsledky jednotlivců na nich se liší, se rozhodně povedlo. Ukázalo se mnoho 

zajímavých informací, mnoho hypotéz se potvrdilo. Například obecný předpoklad mezi 

tenisovými amatéry, že tráva je rychlejší než antuka. Samozřejmě je to pravda, 

v několika publikacích o tenise je to jasně vysvětlené, ale já jsem velmi spokojen, že i 

díky mé statistice se tahle informace potvrdila.  

Cílem práce jsme si stanovili zjistit, zdali statistika všech utkání elitních hráčů 

na každém grandslamovém turnaji vykazuje rozdílnosti v jejich hře. Můžu závěrem říct, 

že ve většině sledovaných ukazatelů se vliv grandslamového povrchu na hru jednotlivců 

a jejich výsledky potvrdil. Tím pádem můžeme říct, že grandslamové povrchy ovlivňují 

hráčské výkony, kteří tak se přizpůsobují biomechanickým rozdílnostem povrchů, mezi 

které patří pružnost povrchu, výška odskoku míče, rychlost míče a další.  
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Díky získaným výsledkům jsem s bakalářskou prací velmi spokojen a závěrem 

bych chtěl ještě jednou poděkovat za spolupráci vedoucímu své práci Mgr. Tomášovi 

Kočíbovi, který mi byl k dispozici ke konzultaci, kdykoliv jsem to potřeboval a vždy mi 

dokázal pomoct a ukázat správnou cestu.  
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