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Abstrakt 

Název práce: Analýza squashového utkání, porovnání žen a mužů. 

Cíle práce: Cílem této práce je nejprve teoreticky popsat rozdíly mezi elitními hráči a 

hráčkami squashe, popsat různé typy podání a úderů a jejich kombinace. Následně zjistit 

jejich četnosti a šance na získání bodů a porovnat výsledky obou pohlaví.  

Metody: Nepřímá analýza – videoanalýza.  

Výsledky: Nejpoužívanější podání u mužů i žen je podání backhandem a podání o tři stěny. 

Nejčastější příjem podání je u obou pohlaví dozadu rovně a dozadu křížem hraný před 

dopadem míče na zem. Obě skupiny hrály nejčastěji podání a směr třetího úderu do levé části 

kurtu. Pro ženy se vyplatilo zahrát příjem podání dozadu rovně, pro muže dozadu křížem. 

Méně používané podání jsou podání lobovaná, do spojnice boční zdi a podlahy, s odrazem o 

zadní stěnu a podání k půlící čáře a to u obou pohlaví.  Elitní hráči i hráčky téměř nehrají 

příjem podání dopředu křížem, dopředu rovně a údery s odrazy o stěny. 

Klíčová slova: squash, podání, příjem, směr, taktika, typologie hráčů, rozdíl muži ženy, 

notační analýza 

Abstract 

Title: : Analysis of squash match, comaparison between male and female players 

Objectives: This thesis shall compare different types of service, returns and third shots and 

their combinations between male and female players and estimate their usage and average 

success rate in professional squash matches. 

Methods: Indirect analysis – videoanalysis 

Results: Most used serve for both sex is backhande serve and three-wall serve, most used 

return is volley straight back and cross back, third shot was mostly directed to left side of the 

court. Better chances of winning had female players directing return straight back, men had 

better chaces directing return cross back. In profesional squash is minimum returns directing 

straight front, cross front and boast. 

Keywords: Squash, service, return, direction, tactics, typology of players, comparison, male, 

female, notational analysis  
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Přehled používaných termínů 

 

Squash je pálková hra, která podobně jako jiné sporty, používá svojí vlastní terminologii. Na 

začátku se seznámíme s termíny, které se ve squashi vyskytují. Některé z výrazů přešly 

z anglického jazyka, některé si našly české ekvivalenty. Z gramatického hlediska je nesprávné 

tyto anglické výrazy skloňovat, ale v zájmu jednoduššího pochopení přenášíme i tento zvyk 

z běžné squashové mluvy. 

Aut úder zahraný mimo kurt, nebo do červené autové čáry 

Back wall  zadní stěna 

Backhand způsob úderu, hraný na odvrácené straně držení rakety 

Boast úder hraný proti boční stěně tak, aby po odrazu míč dopadl na přední stěnu kurtu 

Cross úder hraný přes svislou osu těla. Zjednodušeně úder letící křížem 

ČASQ Česká asociace squashe 

Double dvojitý dotyk rakety s míčem, nebo když se míč odrazí dvakrát od země 

Down  výrok rozhodčího při trefení tinu nebo autu 

Drive uder vedeny přímo na přední stranu kurtu 

Drob shot úder hraný na přední stěnu tak, aby se odrazil co možná nejméně a v nejmenší 

výšce 

Fault  chyba 

Forehand způsob úderu, který je hrán straně těla, kde hráč drží raketu 

Gameball  hlášení rozhodčího pro hráče, kterému chybí poslední bod do vítězství v sadu 

Ghosting  simulativní hra bez míče 

Hand-out ztráta podání 

Killshot zakončovací míč hraný do spojnice boční zdi a podlahy, většinou před dopadem 

Let opakování rozehry 

Lob úder vedený vysokým obloukem letící do zadní části kurtu 



 

 

 

Long line dlouhý rovný úder podél boční stěny s dopadem míče do zadní části kurtu 

Matchball  hlášení rozhodčího pro hráče, kterému chybí poslední bod do vítězství zápasu 

Nick hrana mezi zdí a podlahou, nebo hrana mezi sklem a podlahou. 

No let zamítnutí žádosti hráče o opakování rozehry 

Rally  česky rozehra, úsek hry od podání po chybu jednoho z hráčů 

Return úder, kterým hráč reaguje na podání soupeře 

Set česky sada, část utkáni, kdy jeden ze soupeřů dosáhne 11 bodů 

Stroke vítězný míč rozehry, aniž by byl zahrán, většinou když hráč brání druhému v úderu 

Tin přední část stěny pod dolní autovou čarou, při zásahu míčem vydává odlišný zvuk 

Volej úder hraný před dopadem míče na zem 
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Úvod 

Squash je nedílnou součástí mého života už od doby, kdy jsem byl ještě dítě. Pravidelně jsem 

trénoval ve squash klubu Strahov a zlepšoval se pod vedením trenérů tohoto klubu. Od mých 

deseti let jsem se účastnil turnajů v juniorských kategoriích. Po překročení věkové hranice 

kategorie juniorů jsem začal hrát ligu družstev. Společně s tím jsem začal studovat Fakultu 

tělesné výchovy a sportu univerzity Karlovy. Ta mi pomohla nahlédnout nad samotnou hru  

a vedla mě k pochopení zásad trénování, organizování a teorie co se týče nejen hry squash. 

Rád bych však rozvinul znalosti o této hře o trochu dál. Vzhledem k mému dlouhodobému 

zájmu o tuto dynamickou, fyzicky náročnou a elegantní hru, byl pro mě výběr téma na 

závěrečnou práci předem jasný. Doufám, že v této diplomové práci se mi podaří objevit něco 

nového, něco zajímavého, něco, co by se dalo použít při trénování nebo při hře samotné, něco, 

co by nám napomohlo v herní taktice, kde našimi vzory budou ti nejlepší hráči a hráčky světa.  

Dále bych chtěl touto prací rozšířit svou studii z bakalářské práce. Protože předchozí výzkum 

nám poskytl mnoho zajímavých a do praxe použitelných výsledků, chtěli bychom se ještě 

hlouběji ponořit do této problematiky a rozšířit tento výzkum i na ženy a opakovat stejný 

výzkum na mužích, kde vzorek zkoumaných zápasů bude větší a může nám tak dát přesnější 

výsledky.  

V praktické části použijeme metodu kvantitativní analýzy na podání, příjem podání a třetí 

úder a výsledek rozehry. Jedná se o video-analýzu zápasů předních světových hráčů a hráček 

na různých turnajích světové série. Každý zápas nám poskytne mnoho dat, která zachytáváme 

na digitální zápis, tabulku v programu MS Excel. Z každé rozehry se zaměřujeme na místo, 

odkud hráč podával, jaký typ podání zvolil, zdali se míč před příjmem podání dotknul země, 

kam byl příjem směřován a na jaké straně byl zahrán, následuje záznam třetího úderu  

a výsledek rally. Směry úderů jsme pro zjednodušení definovali jako dopředu a dozadu rovně, 

dopředu a dozadu křížem.  Když budeme vědět, jak hrají ti nejlepší, může nám to pomoci při 

hledání správných postupů pro trénování těchto situací.  
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1 Teoretická část 

 

1.1. Charakteristika squashe 

Dle třídění Stibitze řadíme squash mezi síťové hry. Nehraje se však přes síť, ale s odrážením 

míčku o stěnu v uzavřené místnosti. Termínově jde tedy o hru síťovou s odrážením o stěnu. 

(Süss a Matošková 2003).  Proti sobě zde hrají dva hráči. Je možné hrát i čtyřhru, která  

je spíše méně hraná variace. Hráči se snaží odrážením míče o stěnu donutit soupeře k chybě  

a připsat si bod. Chybou je zahrání míče mimo vymezené území, neodehrání míče před jeho 

druhým dopadem na zem nebo při bránění soupeři ve hře. Zápasy se hrají na 11 bodů beze 

ztrát. Při vyrovnaném stavu 10-10 musí vítěz vyhrát o dva body. Počet vítězných sad  

na turnajích záleží na pořadateli. Většinou se hraje na dva nebo tři vítězné sady. Hraje  

se s gumovým míčem o průměru 40 mm a hmotností 24 g.  

Hra se odehrává v uzavřené místnosti zvané kurt. Ten má stanovené rozměry a celý  

je ohraničen červenými čarami, které oddělují dobře zahrané míče od těch špatně zahraných.  

Na podlaze jsou vyznačeny dvě podávací území (pravé a levé) a půlící čára rozdělující hřiště  

na šířku, na přední a zadní polovinu. Zadní polovina je ještě podélně rozdělena na dvě stejně 

velké části, do kterých musí být umístěno podání. (Süss a Matošková 2003). Pro snadnější 

rozlišování dobře zahraných míčů a míčů zahraných mimo kurt, jsou pokutové čáry  

a pokutové zóny z odlišného materiálu a při jejich zasažení je slyšet odlišný zvuk. 

Pro všechny squashové rakety platí následující parametry: maximální délka 686 mm, 

maximální šířka 215 mm, maximální délka vypletu 390 mm, maximální plocha výpletu 500 

cm2 a maximální hmotnost 255 g (WSF, 2010).  

Pravidla hry říkají, že při nadhozu míče musí podávající hráč stát jednou nohou uvnitř čáry 

podávacího čtverce, a taktika hry diktuje hráči zaujmout co nejdříve po podání pozici  

na téčku. (Pokorný, Cvikl, Mařík, Horák, 2003) 

Míč po odehrání musí zasáhnout přední stěnu ve vymezeném území, aniž by se předtím dotkl 

země. Před odehráním se smí míč jednou odrazit od země. Počet doteků zadní stěny a bočních 

stěn není omezen. Zápas není časově omezen. Mezi jednotlivými sady je devadesáti vteřinová 

přestávka. Mezi posledním úderem rozehry a podáním není stanoven časový limit. Rozehra 

může skončit udělením bodu nebo opakováním rozehry. Pokud se rozehra opakuje, znamená 

to, že hráč uplatnil své právo na takzvaný let. To se uplatňuje, když hráč díky své nevhodné 
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pozici brání v úderu, nebo v přímé cestě k míči druhému hráči. V této situaci musí poškozený 

hráč okamžitě přerušit hru a gestem zdvižené ruky s prsty ve tvaru písmene L dat rozhodčímu 

najevo, že žádá o let. Následné rozhodnutí je na rozhodčím. Ten může udělit hráči let, no let 

nebo stroke. (Stubbs, 2009) 

Lees et al., (2003) ve své publikaci poukazují na všechny aspekty okolo squashe. Všechny 

musí být přizpůsobeny a nastaveny správně, aby mohli hráči dosahovat nejlepších výkonů.  

Těmito aspekty jsou: 

1. Nejlepší technika úderů a pohybové schopnosti na kurtu. 

2. Pohodlná obuv, vhodná raketa a oblečení. 

3. Volba správné taktiky během rozehry, sady, zápasu a turnaje. 

4. Udržování stabilní psychické úrovně. 

5. Výborný sportovní lékař, včetně fyzioterapeuta a pediatra. 

6. Vhodný příjem energie a nápojů. 

7. Fyziologická a fitness příprava. 

8. Být ve správném týmu či kolektivu. 

9. Tým musí mít vhodný management. 
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1.2. Squashový kurt 

 

Na obrázku 1 je znázorněn squashový kurt. Squashový kurt měří na délku 9,77 m,                  

na šířku 6,40 m, čelní stěna je 4,57 m vysoká a postupně se svažuje k zadní stěně do výšky 

2,13 m. Ve spodní části přední stěny je lišta, která odděluje autové území. Dříve byla její 

výška 48 cm, nyní je u profesionálních zápasů snížena na 45 cm. Rozměry kurtu jsou přesně 

předepsané. Je však možné vyrobit kurt z rozdílných materiálů a povrchů. Míče mají také své 

specifikace. Kurty mohou být betonové, zděné, podlaha třeba ze dřeva nebo umělých 

materiálů. Vrcholové turnaje se hrají nejčastěji na prosklených kurtech. Sjednocení pravidel 

umožnuje provozovat squash po celém světě ve stejných podmínkách. Squashové kurty 

nejsou rozdělené na ženské a mužské.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Squashový kurt 
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1.3. Charakteristika výkonu  

(Šácha 2006) Squash je náročný jak po fyzické, tak po psychické stránce. Hraní rozvijí 

rychlost, vytrvalost, obratnost, sílu, koordinaci a přemýšlení na kurtu. Hra je rychlá, 

dynamická, a kondičně náročná. Squash je velmi intenzivní, patří mezi jeden z nejrychlejších 

a nejpohyblivějších sportů vůbec. Valenta (1996) uvádí ve své knize parametry výkonu.  

U začínajících hráčů je rozehra poměrně krátká, trvá 4-8 vteřin. Délka rozehry se odvíjí od 

trénovanosti hráčů. Čím jsou hráči trénovanější, tím delší rozehry bývají. U méně trénovaných 

hráčů je poměr 40 % hra, 60 % přerušení. U kvalitnějších hráčů je průměrně 65 % hra a 35 % 

přerušení. Gillam et. al., (1988) ve svém výzkumu zaměřeném na elitní hráče uvádějí,  

že průměrná doba rozehry mužů je 17,2 ± 5,0 sec. a průměrná doba rozehry žen je  

12.5 ± 2.4 sec. Lees et al (2003) říká, že hráči odehrají okolo 20 úderů za minutu každý  

a v jednom zápase se odehraje přibližně 1700 úderů v 82 rozehrách. Todd a Mahoney (1995) 

píší, že squash vyžaduje vysokou úroveň fyzické připravenosti na zápas. Od elitních hráčů  

se očekává, že budou hbití, mrštní a silní  

  

1.3.1 Rozdílné charakteristiky výkonu mužů a žen 

Gillam et. al. (1988) ve svém výzkumu uvádějí rozdíl v odpočinkovém čas mezi rozehrami  

u mužů a žen. U můžu je to přesně 6.0 ± 0.9 sec, což je a o trochu kratší než u žen, u kterých 

je to 6.6 ± 1.2 sec. Ženy si tak nechávají trochu déle odpočinku mezi rozehrami.  Tepová 

frekvence se pohybovala po prvních minutách zápasu mezi 165 a 185 údery za minutu jak  

u mužů, tak u žen. Tepová frekvence ke konci zápasu mužů dosahovala 171.8 ± 14.2 což 

odpovídá 91% MTF. U žen 179.2 ± 9.5 což odpovídá 96% MTF. Z těchto údajů vidíme,  

že u žen dochází k většímu zatížení ke konci zápasu než u mužů.  Hladina laktátu v krvi  

po zápase byla podobná u mužů i u žen okolo 2.6 ± 1.0 mmol/l. To znamená, že výkon má  

u elitních hráčů a hráček převážně aerobní charakter. Hladina laktátu byla příliš nízká, 

abychom mohli tvrdit, že jde výhradně o anaerobní laktátové zatížení.  Blanksby et al., (1980) 

uvádějí, že tělesná teplota vzroste o 2°C během prvních 40 minut a hráči vyprodukují  

až 2.0 litry potu za hodinu. Ženy produkují potu méně, přibližně 60% mužského objemu.  

Spotřeba vzduchu hráčů během utkání se pohybuje mezi 2.0 – 3.5 litry za minutu, dosahuje 

okolo 32 ml. na kilogram tělesné hmotnosti za minutu u žen a až 40 ml. na kilogram tělesné 

hmotnosti u můžu. Takže muži spotřebovávají během výkonu více kyslíku než ženy. Jak  

u mužů, tak u žen vidíme vysoké hodnoty, jak při spotřebě energie, vzduchu či tepové 

frekvence. Výdej kalorií je v tomto sportu velmi vysoký a dosahuje hodnoto okolo  
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10-18 kalorií za minutu, což je 42 – 75 kJ. U elitních hráčů se očekává výborná fyzická 

připravenost.  

 

 

1.3.2 Rozdíly elitních hráčů mužů a žen 

Existují ještě další rozdíly mezi elitními hráči mužského a ženského zastoupení. V minulosti 

se několik autorů touto problematikou zabývalo. Podívejme se na výsledky jejich výzkumů. 

Lees et al. (2003) ve své knize poukazují na několik rozdílů mezi elitními hráči mužů a žen. 

Během výzkumu fyzických požadavků u hráčů a hráček squashe se ukázalo, že ženy mají 

průměrně větší množství podkožního tuku, než muži. U mužů byly hodnoty 7% až 12%, u žen 

od 18% do 27%. Z jakého důvodu autoři neuvádějí. Součástí výzkumu byl proveden test na 

nohy při anaerobním využívání energie a ukázalo se, že maximální vykonaná práce u žen je  

7.5–8.0 W.kg-1 a jejich únavový index se pohyboval mezi -8 a - 15 W/s. U mužů dosahovaly 

tyto hodnoty -10 až -15 W/s. To znamená, že muži dokáží vyprodukovat větší práci nohou  

ve stejném čase jako ženy. Následoval další test, který zjišťoval schopnost obnovení energie 

ve svalech. Ten měřil práci v Kj při stejném testu opakovaném po čtyřech minutách. 

Obnovovací index u žen byl 94-100% a obnovovací index mužů 95-98%. Z toho plyne,  

že ženy mají o trochu lepší obnovovací schopnost energie v nohou než muži. Ve výzkumu 

Sharp and Allan (1975–92) hodnoty síly stisku na dominantní ruce hráčů a hráček se výsledky 

poměrně lišily. Přesto u obou pohlaví dosahovaly poměrně vysokých hodnot. Muži 

dosahovaly vyšších hodnot 450-600N a ženy nižších hodnot 300-350N. Sharp and Joshi 

(1978) píší, že vyšší hodnoty síly stisku jsou důsledkem snahy dobré kontroly nad raketou. Při 

pevném držení eliminují hráči a hráčky možnost vyklouznutí rakety při razantním úderu, nebo 

při kontaktu rakety ve švihu se zdmi. Wilson and Sharp (1975–82) během výzkumu zjistili, že 

síla úchopu rakety je ovlivněna velikostí dlaně a délkou prstů a také místem úchopu rakety. 

Sharp and Allan (1975–892) říkají, že když porovnáme rozdíly mezi elitními a průměrnými 

hráči, zjistíme, že obě pohlaví mají o 5-15%  rychlejší jednoduchou a komplexní reakční 

dobu. Také elitní hráči a hráčky prokázali lepší hodnoty v testu dynamické stability než 

průměrní hráči. Co se týče výzkumu, tak neprokázal žádné signifikantní rozdíly u V02max. 

mužů a žen.   
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1.4. Strategie žen 

Ghani et. al. (2016) ve své studii zmiňuje, že ženy hrají delší rozehry než muži. Ve výzkumu 

Hong et. al. (1996) zahrály ženy průměrně 337.6 úderů během rozehry. Muži zahráli 

průměrně jen 252.1 úderů za rozehru. Dle Robinson et. al. (1996) je příčinou delších rozeher 

obecně defenzivnější hra, kde hráčky čekají na opravdu vhodnou příležitost k útoku. Nehrají 

riskantní údery, pokud nejsou v opravdu dobré pozici. Jako další jev popisují prodlužování 

rozeher. Je účelné fyzicky unavit soupeřku a tím získat převahu nad hrou. V mužském squashi 

převládá agresivnější hra plná zakončovacích míčů. Proto jsou jejich rozehry kratší.  

Murray a Huges (2001) ve svém výzkumu zjistili, že nejčastějším vítězným míčem 

v zápasech žen, je krátký míč do přední části kurtu. Ze strategického hlediska ho proto 

doporučují hrát a v nejlepším případě před dopadem míče na zem. Vucković et. al. (2013)  

ve své publikaci uvádí, že krátký míč do přední části kurtu vyvine tlak na soupeřku a když  

to nebude vítězný míč, může vést k vítězné kombinaci úderů. Na druhou stranu Ghani et. al. 

(2016) píše, že nejvíce hráček chybovalo právě při hraní krátkých míčů. Rozhoduje tedy 

technika, včasné postavení a přesnost úderu. Závěrem doporučují hrát kombinovanou 

strategii. Podle situace hrát útočnou nebo obrannou hru. Nejčastěji používat dlouhý rovný 

úder letící do levé zadní části kurtu a útočit zkrácenými rovnými míči do přední části kurtu. 
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1.5. Taktika ve squashi 

Griffin 2016 ve své publikaci uvádí, že vzhledem k omezenému prostoru kurtu hraje taktika 

velkou roli. Ve squashi utočíme nebo se bráníme. Je důležité rozeznat kdy zahrát útočný a kdy 

obranný úder. Mezi základní taktiku můžeme brát obecné poučky: ať soupeř běhá více než 

my, kontrolovat téčko, držet soupeře v zadní části kurtu, hrát dopředu jen když je soupeř  

za námi a držet míček co nejblíže u bočních stěn. Každý bod je důležitý a každý bod se 

počítá. Langhammer a Birkner (1998) ve své publikaci vysvětluji taktiku ve sportu jako cílené 

jednání za použití konkrétních sportovních postupů. ,,Taktické chování je významným 

faktorem ovlivňujícím výkonost.” (Langhammer a Birkner 1998 s63). Pro každé utkání 

bychom si měli připravit určitou taktickou koncepci. Dle Pokorného et al., (2003, s. 39)  

,,prvním pravidlem cesty k vítězství je nenechat si od spoluhráče vnutit jeho styl hry“. Ba 

naopak se snažíme hrát opačnou hru, v angličtině takzvaně ,,counter game, kdy děláme věci 

naopak než soupeř. Například, když hráč hraje pomalé údery, může na něj platit hrát tvrdé 

razantní údery. Jako jeden z faktorů pro volbu správné taktiky je zjištění našich silných  

a slabých stránek. Při hře se snažíme využít našich silných stránek a co nejlépe maskovat naše 

slabé stránky. Když proti nám stojí neznámý soupeř, je vhodné pozorovat jeho hru, sledovat 

jak se rozehrává. Můžeme tak odpozorovat přesnost úderů, na jaké straně hraje lépe a jakou 

rychlostí budou střely létat. Šácha 2006 říká, že je důležité vypozorovat, které údery soupeř 

neumí vybrat nebo které mu dělají velké problémy. Někomu vyhovuje rychlá hra, někomu 

pomalá – obranná. Někdo umí lépe backhand a někdo zas forehand. Langhammer a Birkner 

(1998) ve své publikaci uvádějí, že je potřeba si nejprve připravit vhodnou situaci pro útok  

a pak můžeme získat bod. Málokdy se nám podaří dosáhnout bodu jedním úderem. Tyto 

poznatky se snažíme zakomponovat do naší taktické koncepce.   

1.6. Rozdělení úderů   

Vucković et. al. (2006) píší, že u elitních hráčů squashe máme dvě základní strategie podle 

stylu hry, útočnou a obrannou. Obranná herní strategie je známá také jako ,,základní hra“ kde 

nejčastějším úderem je dlouhý rovný míč letící podél boční stěny. Takový úder snižuje 

hráčům šanci zahrát útočný úder.  Mezi obranné patří lob, obranný boast. Výhodou těchto 

úderů je, že je můžeme zahrát z těžké situace a přesto nenahrajeme soupeři na smeč. Obranné 

míče, které jsou perfektně zahrány, nás mohou rovnou přenést z obranné pozice do útočné 

nebo nám alespoň poskytnou dostatek času zaujmout pozici na téčku. Například lob z přední 

části kurtu letící křížem do zadního rohu může dopadat do rohu pod úhlem, při kterém  



 

17 

 

je velmi těžké míč vůbec odehrát a při zdařilém pokusu je soupeř nucen zahrát obranný úder 

nebo udělá chybu. Defenzivní strategie je dle Mckenzie (2002) klíčová pro úspěch u elitních 

hráčů squashe. Údery udržující hru jsou převážně dlouhé lajny a krosy. Z dlouhého rovného 

úderu, který letí velmi blízko boční stěny, je těžké zahrát útočný úder. Odehrát takový míč 

opět rovně podél stěny už není tak těžké. Podobné je to při hraní míčů křížem. Pokud jsou tyto 

údery zahrané nepřesně, můžeme od protihráče čekat útočný úder, protože přesně na to hráči 

čekají. Za útočné údery můžeme považovat smečované údery do spojnice boční zdi a podlahy, 

krátké údery, útočné boasty, údery rovné nebo křížem druhým dopadem končící před půlící 

čarou, ale také dlouhé lajny končící převážně druhým dopadem ve spojnici zadní stěny  

a podlahy. 

1.7. Pokročilejší taktika 

Zde si ujasníme konkrétní taktiky a jejich silné a slabé stránky. Každý hráč má jiný styl hry  

a disponuje různými dovednostmi. Je důležité znát jednotlivé typy hráčů a díky tomu můžeme 

být lépe připravení hrát protihru. Yarrow a Harrison (2009) velice přehledně popsali typologie 

hráčů, se kterými se ve squashi běžně setkáváme.  

1.8. Typy hráčů 

1.8.1 Silový hráč  

Každý takový hráč se snaží vyhrát svoji silou a rychlostí, kterou vkládá do úderů. Každý úder 

hraje, jak nejsilněji dokáže. Uvádí tak hráče do obranné hry. Nutí dělat chyby ve zbrklosti  

a strachu z těchto prudkých ran. Se stoupající rychlostí úderů však klesá přesnost a kontrola 

nad údery. Proti takovému hráči se nesmíme unáhlit a nesnažíme se ho přemoci silou. Držíme 

se co nejvíce na téčku a hrajeme co nejvíce úderů před dopadem míče na zem tak, aby soupeř 

byl neustále mimo téčko. Hlavním cílem je dostat soupeře do zadních rohů. Je vhodné střídat 

údery a hrát je do různých míst, do těch vzdálenějších od soupeře. Vhodná jsou lobovaná 

podání a loby obecně. Míče letící vysokým obloukem je těžké zahrát z voleje a ještě velkou 

silou. Silový hráč se pokusí o prudkou střelu z jakékoliv pozice. Nehrajeme krátký úder, 

pokud soupeř nezahrál obranný boast. Během zápasu neukazujeme známky frustrace či 

nervozity. To soupeře ještě posiluje. 
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1.8.2 Přesný hráč  

Technik se snaží rozhodit soupeře přesným umisťováním míčů do všech čtyř rohů kurtu a nutí 

tak k běhání takzvaně ,,sem a tam“. Údery hraje pomalé, loby vysokým obloukem přesně  

do rohů. Často nikam nespěchá a spoléhá na své přesné údery. Plán je uběhat soupeře  

a frustrovat ho představou, že bude muset neustále běhat od rohu k rohu. Technik bývá 

většinou starší a zkušený hráč, který již dosáhl vysoké technické úrovně. Předvádí perfektní 

poziční hru. K tomuto stylu hry ho vede jeho nedostatek kondice. Pokud budeme nutit tohoto 

hráče k pohybu, pravděpodobně ho vyvedeme z rovnováhy. Soupeř často hraje údery  

do přední části kurtu, což můžeme dobře předvídat a získat tím výhodu. Při zkráceném úderu 

je zapotřebí co nejrychleji doběhnout k míči a tím získat výhodnou pozici vpředu. Proti 

pomalému soupeři se nemusíme stydět zahrát nečekaný opakovaný kraťas, který nutí  

k okamžité změně směru. Ze zadních rohů kurtu se snažíme vracet míče podél stěn zpět  

do rohů, tak aby soupeř neměl dobrou pozici právě na obávaný kraťas. Při této strategii 

bychom se měli vyvarovat hraní drop shotů z nestabilní pozice.  

1.8.3 Vytrvalostní hráč  

Na kurtu je rychlý a má výbornou výdrž. Většinou má problém zahrát vítězný úder, ale 

dokáže vybrat téměř všechny údery včetně útočných. Zápasy vyhrává tím, že donutí soupeře  

k chybě. Soupeře znervózní neustálým vracením všech pokusů o vítězný míč, a proto riskuje 

údery, při kterých dělá chyby. Vytrvalci jsou zvyklí hrát delší zápasy. Během hry si musíme 

dobře připravit útok. Hrajeme hodně úderů před dopadem míče na zem. Protože vytrvalci 

nehrají příliš zakončujících úderů, hrajeme na přední stěnu o trochu výš a zmenšíme 

pravděpodobnost vlastní chyby. Přesto však musíme míč umisťovat co nejblíže na stěnu. 

Hrajeme raději lajny než krosy. Nesnažíme se předčasně ukončit rozehru. Hrajeme údery na 

které si věříme. 

1.8.4 Obranný hráč s protiútokem  

Podobá se vytrvalostnímu hráči v několika věcech. Je rychlý a nehraje příliš vítězných balónů. 

Zdržuje se v zadní polovině kurtu a vyčkává na svojí příležitost. Protihráč se logicky snaží být 

vepředu a zahrát razantní míč. Obranný hráč s protiútokem využívá svojí hbitost a úhly letu 

míče. Rychle vrací míče do míst, kde na něj soupeř nedosáhne. Jde o obrannou hru, dokud se 

nenaskytne vhodná příležitost zaútočit promyšleným úderem. Když jsme v přední části kurtu, 

za námi je připravený hráč, bude nejlepší zahrát kraťas nebo lob. Tak se vyhneme protiútoku. 
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Vyhýbáme se rychlým krosům. Je za potřebí stát se nepředvídatelným. Obranný hráč  

s protiútokem těží z dobrého předvídání úderů. Když zahrajeme rychlé podání, 

pravděpodobně bude stejně rychle vráceno. Strohá hra jako je hraní lajn, kraťasů a boastů je 

vhodnou strategií. 

1.8.5 Útočný hráč 

Útočník disponuje silným útokem z přední části kurtu. Takový soupeř hraje rychlé, razantní 

údery a snaží se hrát co nejvíce úderů z voleje, které se snaží hrát okamžitě po podání, kdy  

se rychle přemisťuje do přední části kurtu a čeká na příjem podání, ze kterého hraje útočný 

úder. Často hraje ukončovací údery, ať už křížem, či rovně do nicku. Musíme si dávat pozor 

na podání a příjem. Míče hrajeme co nejvíce ke stěně. Naším cílem je omezit soupeře v hraní 

voleje. Taková hra není soupeřovi příjemná a ve snaze zakončovat bude hrát ukončovací 

údery i z riskantních pozic a bude dělat chyby. Na příjem podání je nejvhodnější úder rychlá 

nízká rovná lajna. Několikrát za zápas je vhodné hrát lob. Zdržujeme se okolo téčka, 

nezdržujeme se vzadu. Míče umisťujeme co nejpřesněji ke stěnám.  

1.8.6 Univerzální hráč  

Univerzál je nejnáročnější soupeř. Je rychlý, má výdrž a dokáže hrát zakončovací údery. 

Dokáže zahrát dobré údery z jakéhokoliv místa na kurtu a zároveň disponuje strategickým 

myšlením. Musíme využít jeho slabá místa, ať už jsou jakákoliv a zároveň se snažíme 

využívat našich nejsilnějších úderů. Je vhodné měnit styly hry během utkání a postupně tak 

přicházet na vhodnou taktiku. Snažíme se využít každou příležitost, kterou dostaneme  

k útoku. U takového soupeře se snažíme o dominanci. Aktivně se snažíme vést hru a vytvořit 

si prostor pro zakončení.  
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1.8.7 Předchozí výzkumy 

V této kapitole se podíváme na starší výzkumy zaměřené na tuto problematiku. Díky studiím 

Vuckoviće (2003) a Ghani et. al. (2016) máme k porovnání více notačních analýz. Součástí je 

i výzkum zaměřený na hráčky squashe. Také budeme porovnávat vlastní předešlý výzkum 

zaměřený na podání elitních hráčů s nynějším výzkumem na podání u elitních hráček.  

 

1.9 Notační analýza umístění střel 

Vucković (2003) se ve svém výzkumu, formou notační analýzy, snažil odpovědět na to, zda 

má množství času na odehrání míče, vliv na umístění střely. Pro výzkum bylo vybráno 15 

elitních hráčů, hrajících pravou rukou a celkem bylo analyzováno 10 062 rozeher. Smysl 

rozdělení byl oddělit míče letící podél stěny, míče letící ve větší vzdálenosti od stěny a míče 

letící do oblasti středu kurtu a do předních částí kurtu. Pro ověření výzkumu se všechna data 

analyzovala stejným postupem ještě jednou. Pozice hráčů na kurtu dosáhla reliability 88.90% 

a typ úderů 99.50%. Analýza ukázala, že většinu míčů hráli hráči do zadní části kurtu  

a to 41,76% všech úderů. Nejvíce úderů do zadní části kurtu šlo na levou stranu kurtu, celkem 

70.4%, údery křížem hráli hráči ve 27.5% případech. Údery do přední části kurtu směřovaly 

o 10% více než do levé části kurtu. Okolo 40% úderů hraných zahraných před dopadem 

dopadlo do přední, převážně levé, části kurtu. Přes 97% míčů letících za podávací čtverec 

skončilo v zadních rozích převážně na levé straně kurtu. Úderů do přední části kurtu  

je poměrně malé zastoupení a to okolo 2%. Jsou zde údery jako útočný úder o stěnu a krátký 

míč do rohu. Odpovědí na takový úder byl převážně lob ze 44,3% a doba na odehrání míče 

v tomto případě byla spíše střední až krátká. Dlouhé údery do zadní části kurtu zabraly přes 

Obrázek 2: Rozložení zahraných střel v procentech 

(Vučković et al., 2013, s67 – upraveno) 



 

21 

 

Obrázek 3: Rozložení typů střel v procentech (Vučković et al., 2013, s68 

– upraveno) 

10% celkového času hry. Výsledky můžeme vidět na obrázku číslo 2. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

1.10 Notační analýza času mezi údery 

Vucković (2003) ve své práci zaměřené na čas mezi údery rozdělil výsledky na tři skupiny: 

dlouhá, střední a krátká doba mezi údery. Bylo zjištěno, že při úderech mířících do středu 

kurtu je doba odezvy kratší, než u míčů letících ke stěnám. Další výsledek ukázal, že míč 

zahraný z přední části kurtu do zadní je 1.60s. Úder zahraný ze zadní části kurtu zpět do zadní 

části kurtu trval  1.57s, což je méně než když letí míč z přední části kurtu, přestože letí kratší 

drahou.  

Ze strategického hlediska vysoké procento míčů vrácených rovně podél stěny ukazuje na 

bezpečnou hru, kde minimalizujeme chyby a zvyšujeme šanci na vítězný míč. Přesné údery 

do zadního rohu dávají možnost zaujmout pozici ve středu kurtu. To je dobrý indikátor 

standartu elitních hráčů Vucković et al. (2009).  Pozice na téčku umožnuje hráči zahrát míč 

před dopadem a snížit čas soupeři pro odehrání míče. Údery do přední části kurtu zahrané  

z voleje také dostaly soupeře pod tlak. Hughes and Robertson (1998) a McGarry and Franks 

(1996) uvádějí, že hráči preferovali hraní úderu křížem z pravé strany kurtu před levou, což 

odpovídá taktice hrát na soupeřovu odvrácenou stranu. Ze střední a přední části kurtu 

převládala různá variace úderů krátkých bez preference strany. Taktická příčina zde není 

známá, při rozhodování úderu může možná hrát hlavní roli rychlost letícího míče. Údery na 

pravé straně jsou rychlejší a silnější než na straně levé, jsou možná až příliš rychlé na to, aby 

se dali zahrát před dopadem míče na zem. Na levé straně jsou údery pomalejší a poskytují 
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více možností zahrát míč před dopadem. V levé přední části kurtu bylo zahráno 33.42% míčů 

krátkých míčů dopředu a 27.63% míčů zahraných vysokým obloukem dozadu. V tomto 

případě je rozhodující čas na zahrání míče. Vysoké oblouky hráli hráči v případě, že neměli 

na úder mnoho času, útočné údery do přední části kurtu pak hráli hráči, když měli na úder 

více času. K podobnému výsledku dospěla i studie Murray & Hughes (2001). Na levé straně 

kurtu hráči hráli dlouhé údery, jak před dopadem, tak po dopadu míče na zem bez rozdílnosti 

času na úder. Zřejmě mají elitní hráči údery na této straně tak osvojené, že je dokáží hrát za 

jakýchkoliv podmínek. (McGarry and Franks, 1996). Rozhodování o směru letu míče 

ovlivňuje ale více faktorů, jako například vzájemné postavení hráčů, zkušenosti z předchozích 

zápasů či sad, fyzická připravenost a další (Gréhaigne and Godbout, 1995). Výsledky také 

ukázaly rozdílnosti v taktice, 70% úderů ze zadního levého rohu kurtu směrovalo opět  

do zadních rohů v případě, že čas na zahrání byl dlouhý a střední. V případě, že byl čas na 

zahrání úderu kratší bylo zahráno o 40% více úderů krátkých, do přední části kurtu. Na útočné 

údery do levého předního rohu odpovídali hráči převážně krátkým úderem do stejného místa. 

To si můžeme vysvětlit, jako úder, kterým se snaží hráč udržet míč ve hře, však díky 

krátkému času na odehrání a nízkému odskoku míče od země, nezvládne už nic jiného zahrát. 

Jako další častý úder z levého předního rohu byl vysoký lobovaný úder křížem. Ten  

ze strategického hlediska je výhodný, protože poskytne hráči dostatek času na návrat na střed 

kurtu. Vucković et al. (2009) zjistil, že nejvíce různých úderů bylo zahráno v čase 1,2 s. a 

výsledky se shodují s výzkumem McGarry and Franks (1996). Při krátkém čase na odehrání 

hráči často používali vysoké míče letící křížem a dlouhé rovné míče podél levé stěny. Celkově 

ve hře převažovala hra na levé straně. Jestli je rozhodující pro výběr úderu čas, nebo 

vzájemná pozice hráčů nebo vzájemné zkušenosti či předchozí sady, se neprokázalo. 
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Obrázek 4:Graf četností jednotlivých typů úderů ( Ghani et al., 2016, s17 - upraveno) 

1.11 Notační analýza ženy 

Ghani et al. (2016) analyzoval celkem 25 zápasů hráček z celého světa. Výzkum by zaměřen 

na typy úderů a výsledek rozehry s cílem identifikovat strategii elitních hráček squashe skrze 

notační analýzu, formou video-analýzy. Nejčastějším úderem byl rovný míč letící podél stěny 

do zadní části kurtu. 47.1%, jako další byl úder do zadního rohu letící křížem 19.9%. Celkově 

hráčky  hrály míč před dopadem na zem ve 12.7% případů. Krátký míč do přední části kurtu 

byl zahrán v 11.3% případů. Lobovaný míč byl zahrán pouze v 3.4% případů. Vítězný míč byl 

zahrán v 58% případů. Chyba nastala v 25% případech, let nastal u 17% rozeher. Výsledky 

ukázaly, že více vítězných úderů bylo z útočných úderů. Méně vítězných míčů bylo během 

obranné hry. Co se týče hraní dlouhých míčů letících podél stěny, tento výzkum se shodoval  

s výzkumy Murray & Hughes (2001), Vučković et al. (2006) a Vucković et al. (2013). 

Defenzivní strategie měla nejméně vítězných bodů. Rozehry poměrně dlouhé a počet úderů 

byl průměrně 337,6. Během výzkumu se ukázalo, že ženy hrají útočné údery až když se jim 

naskytne opravdu vhodná šasnce. Oproti mužským zápasům se méně pouštějí do riskantních 

úderů. Nejčastějším zakončovacím úderem žen je krátký míč do přední části kurtu. Při 

zkráceném míči se také zkrátí doba na jeho odehrání a tím se zvyšuje tlak na soupeře. Autor 

uvádí doporučenou stategii, pro trénování, jako kombinovanou. Rozhodující je volit vhodný 

úder dle situace, některé vyžadují zahrání obranného úderu a v některých je žádoucí zaútočit.  
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1.12 Vlastní předchozí výzkum 

Cílem mé předchozí bakalářské práce bylo klasifikovat různé typy podáni, příjmů podáni  

a třetích úderů a určit jejich četnost a statistickou úspěšnost v profesionálním squashi. Bylo 

analyzováno celkem 10 zápasů a 1089 rozeher. Zápasy turnaje PSA Canary Wharf 2014 byly 

pořízeny na video, ze kterého byly následně zaznamenány údaje do předpřipraveného zápisu. 

Zaznamenaly se údaje jako, který hráč podával, kterým způsobem podával (o tři stěny, do 

nicku, k půlící čáře, k zadní stěně, lobem nebo zdola backhandem), zda podával z levého nebo 

pravého podávacího čtverce a zda podával na svojí stranu držení rakety nebo odvrácenou. 

Příjem podání byl zahrán po dopadu míče na zem nebo z voleje a jakým směrem byl příjem 

odehrán (rozlišovány byly směry k přední straně rovně, k přední straně křížem, k zadní stěně 

rovně, k zadní stěně křížem, boast a lob. Stejně pak u třetího úderu a nakonec byl zaznamenán 

výsledek rozehry. Následně byly spočítány četnosti jednotlivých kombinací úderů. Výzkum 

Strnad (2015) zahrnoval zápasy jak pravorukých tak levorukých hráčů, proto mohou být data 

zkreslena. Výsledkem byla analýza tří řádů. První řád zkoumal četnost jednoho jevu, 

například 58.7% podání bylo z pravého podávacího čtverce. Druhý řád zkoumal četnosti dvou 

jevů, například typ podání, zda bylo přijímáno před dopadem nebo po dopadu míče na zem.  

U Analýzy třetího řádu byl přidán další jev, například typ podání, zda byl zahrán forehand 

nebo backhand a jakým směrem letěl příjem. Úspěšnost kombinace byla brána z pohledu 

podávajícího hráče a je stanovena čistě statisticky jako podíl rozeher vyhovující dané 

podmínce, které podávající hráč vyhrál a všech rozeher vyhovující dané podmínce. Výsledky 

ukázaly, že nejčastějším typem podání jsou podání o tři stěny a 42.7% a podání backhandem 

39.9%. všech podání. Více podání šlo z pravého podávacího čtverce 58.8%. a převažovalo 

podání forehandem, celkem 58.9%.  Úspěšnost na dosažení bodu, při podání forehandem, 

byla o 4,2% vyšší než backhandová. 
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Obrázek 5: Tabulka četností jednotlivých 

typů úderů (Strnad 2015, s44) 

Příjem podání markantně ukazuje, že elitní hráči hrají před dopadem míče na zem a to 

v 70,7%. Směr příjmu podání převažoval do zadních částí kurtu před předními a to 43.5% 

dozadu rovně a 36.5% dozadu křížem. Do předních částí pak míč letěl dopředu rovně v 8.2%, 

dopředu křížem 5.5% a úder o tři stěny byl zahrán v 2.1% případů.   

 

 

 

 

 

 

Třetí úder byl z 84.9% zahrán až po dopadu na zem a z 57.2% na hráčovu protější stranu 

držení rakety. Pokud podání o tři stěny odehrál přijímající až po dopadu, měl podávající vyšší 

úspěšnost na získání bodu 48% ku 33,3%. 

 

Úspěšnost příjmu podání po dopadu na zem vzhledem k výsledku je nižší o 14.7%. Mírněji  

to platí též o backhandovém podání. Jako zajímavost výzkumu se ukázalo, že často hrané 

podáni o tři stěny a backhandem se vyplácí vracet dozadu křížem a spíše se nevyplácí, 

především u podání o tři stěny, vracet míč dozadu rovně.  Analýza prvního řádu neprokázala 

vliv volby podání na výsledek rozehry. Následující úder je potřeba hrát před dopadem  

a do zadního rohu křížem.   

1.13 Notační analýza rychlosti odehrání míče 

Kahn (2005) provedl výzkum, formou notační analýzy, zkoumající rychlost odehrání míče  

a pohyb hráčů po kurtu. Respektive zkoumal rychlost přemisťování k úderu, kolik udělali 

hráči kroků a v jaký čas zajali pozici před úderem. Ukázalo se, že míč byl odehrán v časech 

mezi 0.24 s až 0.63 s po odrazu od země. Když hráči hrály rovný míč do zadní části kurtu, 

byla rychlost odehrání míče 0.38 s po dopadu míče. Rychlost odehrání míče letícího dozadu 

křížem byla 0.47 s po dopadu míče.  
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1.14 Zaujetí správné pozice k úderu 

Kahn (2005) provedl výzkum, formou notační analýzy, na rychlost pohybu hráčů po kurtu. 

Zkoumal především čas, ve kterém jsou hráči připravení na úder ve správném postavení.  

Za většinou úderů se hráči pohybovali s minimálním počtem kroků a s určitým předstihem. 

Správně se dostali do pozice, když postavení jejich nohou odpovídalo směru zahrání míče  

a dané technice. S malou odchylkou hráči zaujali pozici v -0.16 s. To znamená, že hráči 

během úderu už stáli desetinu sekundy správně postavení. Delší čas na přesun k míči nastal 

v případě, že hráč běžel ke krátkému míči do přední části kurtu, 1.41 s ±0.33. Podobný 

výsledek zaznamenal i Singer et al. 1994 ve svém výzkumu. Na zkrácené míče do přední části 

kurtu je proto potřeba více času na přesun a zároveň je krátký čas na odehrání míče po odrazu, 

vzhledem k jeho malému odskoku. Strategicky se proto jeví, jako vhodná volba útočného 

úderu.  

1.15 Analýza úderů v zápase 

Hong et. al (1996) provedli studii, kde cílem bylo vytvořit profil soutěžní strategie, jako 

používají elitní hráči squashe a podle nich vytvořit doporučení pro ostatní hráče. Studie 

zahrnovala 10 zápasů, z toho byly 3 zápasy prvního kola, čtyři zápasy čtvrtfinále, dva zápasy 

o postup do finále a finálový zápas turnaje Hong Kong open 1993. Ve výzkumu se zaměřili na 

pohyb hráčů, frekvenci úderů, chyb a vítězných míčů. Výsledky ukázaly, že 70.28% úderů 

bylo efektivních, 19.86% neefektivních, 5.37% úderů vítězných a 4.48% úderů chybných. To 

znamená, že každý pátý úder mohl být zahraný lépe, nebo nebyl přesně umístěný. Na druhou 

stranu velké procento úderů směřovalo kam mělo s očekávaným výsledkem. Průměrný počet 

úderů byl 252.09 za rozehru. Z toho 60.79% dlouhé rovné míče do zadní části kurtu, 17.91% 

krátkých míčů do přední části kurtu, 11.79% všech úderů bylo zahráno před dopadem míče na 

zem a pouhých 4.72% míčů bylo hráno vysokým obloukem do zadních částí kurtu. Tento 

výzkum by bylo zajímavé porovnat s průměrnými či rekreačními hráči. Autor uvádí, jako 

výsledek této studie doporučení pro hru, že je nejdůležitější vyvíjet neustálý tlak na soupeře  

a hraní útočné hry je vhodná strategie používaná elitími hráči.  
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1.16 Analýza rozhodujících úderů 

Roddy at. al. (2017) se ve své studii analyzoval rozehry u elitních hráčů a zaměřil se detailněji 

na poslední úder každé rozehry. Cílem bylo zjistit, jak hráči nejčastěji získávají body a s jakou 

přesností hrají údery. Výsledky ukázaly, že odchylky od přesného umístění míče nastaly 

v 10% případů. To znamená, že hráči každý desátý míč nezahráli přesně dle očekávání. 

Vítězné míče, vynucené chyby z úderů. které byly tak přesné, že se je soupeři nepodařilo 

odehrát bylo 36%. Nevynucené chyby nastaly v 31%. Hráči tedy měli poměrně vysokou 

kazivost vlastních úderů, jako například chybu při zkráceném míči do přední části kurtu  

a podobné. To může být důsledkem chyby při rikantím úderu z nevýhodné pozice. Opakování 

rozehry ,,let“ a chyba vzhledem k vzájemně nebezpečnému postavení hráčů ,,stroke“ nastalo 

ve 23% případů. Autor bohužel neuvádí množství udělených ,,let“ a ,,stroke“ odděleně. 

Získávání bodů díky nevhodnému postavení ve hře může hrát velkou roli v zápase. V jednom 

případě se objevilo i promáchnutí rakety bez kontaktu s míčem. Výsledek výzkumu ukázal, že 

rozhodující jsou hlavně přesně umístěné míče, které soupeř nedokáže odehrát. Na závěr je 

patrné, že i mezi elitnmi hráči jsou odchlyky od dokonalé techniky a dokonale přesných střel, 

je však stále otázkou, jak moc se podílí na výsledku zápasu.  

 

1.17 Notační analýza distribuce podání  

Lees (1998) ve svém výzkumu, formou notační Analýzy, zjišťoval, jak hrají elitní hráči 

podání. Vyhodnoceno bylo 413 rozeher. Podání byl rozdělena na tvrdá podání, středně tvrdá a 

lobovaná. Celkem se naskytlo 167 tvrdých, 100 středně tvrdých a 149 lobovaných podání. 

Ukázalo se, že ve většině rozeher vyhrál podávající mimo toho, když přijímající zahrál míč 

letící křížem do zadní části kurtu. Zřejmě je taktickým cílem rozhodit podávajícího, který 

přechází směrem na téčko, střelou na opačnou stranu jeho pohybu.  
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1.18 Postavení vpředu  

Na obrázku číslo 6 je přijímající hráč vpředu, blízko půlící čáry. Takto postavený hráč  

je připravený hrát volej a to z obou stran svého přijímacího území. Jeho doba odehrání příjmu 

bez dopadu je velmi krátká, vzhledem ke bližšímu postavení k podávací stěně. Podávající hráč 

by měl podání zahrát tak, aby soupeři volej co nejvíce znemožnil. Může zahrát vysoké 

lobované podání, na které podávající nedosáhne, viz obrázek číslo 6A. Další možností je 

zahrát podání o tři stěny, které se bude odrážet od boční zdi právě v místech, kde má 

připravenou raketu, viz obrázek číslo 6B. Další možností je zahrát razantní podání, které 

soupeře překvapí, nebo jej nebude stíhat odehrát v takové blízkosti k čelní stěně. Na obrázku 

číslo 6C jsou znázorněna podání, kterým je lepší se vyhnout. Jsou to všechna podání, která 

nejdou na stěnu a nemají dostatečnou ryhclost nebo výšku, aby je přijímající snadno 

nezharál z voleje. 

Obrázek 6: Podání při postavení soupeře vpředu 
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Obrázek 7: Podání při postavení soupeře vpředu vpravo 

1.19 Postavení vpředu vpravo 

Na obrázku číslo 7 vidíme, že podávající hráč stojí vpředu vpravo svého přijímajícího území. 

Pro příjem to není příliš vhodná pozice, protože přijímající tak otevírá velký prostor v levém 

zadním rohu. Vhodná podání byla podání o tři stěny, lobované podání, místy můžeme použít 

podání na tělo, jako je znázorněno na obrázku číslo 7B. Protože přijímající stojí blízko zadní 

půlící čáry, můžeme předpokládat, že nápřah rakety bude směřovat do levé části kurtu, proto 

rychlejší úder na pravou stranu může překvapit, viz obrázek 7A znázorněné světle zelenou 

barvou. Na obrázku číslo 7C můžeme vidět nevhodně směřovaná podání, která by mohla 

soupeři sloužit i jako nahrávka na smeč do levého předního rohu.  
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Obrázek 8: Podání při postavení soupeře na levé straně vpředu 

1.20 Postavení vpředu vlevo 

V případě že přijímající hráč bude vpředu vlevo u zdi svého přijímajícího území, bude 

pravděpodobně čekat na volej při podání o tři stěny. Podávající hráč by se měl tomuto podání 

vyvarovat. Jedna z možností je zahrát rychlejší podání do spojnice stěny a podlahy. Soupeř 

tak bude nucen se rychle přesunout. Podání k zadní půlicí čáře (obrázek 8A), můžeme použít, 

vzhledem k tomu, že soupeř stojí poměrně daleko od pravého rohu levého přijímacího území. 

Podání však musí být přesné a rychlejšího rázu. Lob je také vhodná varianta servisu. Naopak 

při podání o zadní stěnu (obrázek 7C) se míč po odrazu od skla a od země dostává do přední 

části kurtu a to právě tam, kde se soupeř nachází.    
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Obrázek 9: Podání při postavení soupeře vzadu 

1.21 Postavení vzadu 

Pokud soupeř stojí na příjem podání spíše v zadní části kurtu, otevírá nám prostor pro podání 

spojnice stěny a podlahy. Vzhledem k malému odskoku míče po odrazu jak od čelní stěny, tak 

od podlahy donutí soupeře k rychlému přesunu, viz obrázek číslo 9B. Na obrázku číslo 9A je 

znázorněno podání na zadní stěnu, které se po odrazu dostává do přední části přijímacího 

území. Při hraní tohoto typu podání zde hrozí riziko příjmu před dopadem míče na zem, proto 

není tak výhodné jako podání do spojnice stěny a podlahy. Jako nevhodná podání jsou 

vysoká, letící na zadní stěnu kurtu nebo lobované podání. Taková totiž přiletí soupeři přímo 

na raketu, viz obrázek číslo 9C. 
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Obrázek 10: Podání při postavení soupeře na levé straně vzadu 

1.22 Postavení vzadu vlevo 

Na obrázku číslo 10, stojí přijímající hráč na levé zadní straně přijímacího území. Jeho poloha 

je blízko zadní stěny a skla. Proti tomuto postavení je vhodné hrát krátké podání spojnice 

stěny a podlahy, které končí v přední části přijímacího území, protože je toto místo nejdále od 

soupeře. Jako další variantu můžeme volit podání k půlící čáře, znázorněné na obrázku číslo 

10A, to však nebude tak efektivní vzhledem k tomu, že míč se po odrazu dostává do zadní 

části kurtu. Vyvarovat bychom se měli podáním, která jsou do zadního levého rohu, jako 

lobovaná podání, podání, která druhým dopadem míče končí na spojnici skla a podlahy, viz 

obrázek číslo 10C. 
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Obrázek 11: Podání při postavení soupeře vzadu vpravo 

1.23 Postavení vzadu vpravo 

Pokud soupeř stojí na příjem vzadu vpravo jeho podávacího čtverce (obrázek 11), snažíme se 

umístit míč do zadního rohu, tak aby se co nejméně odrazil. Můžeme zahrát nižší podání o tři 

stěny nebo podání spojnice stěny a podlahy, směřující spíš k zadnímu rohu než do středu 

kurtu, viz obrázek 11A. Podání o zadní stěnu po odrazu končí v přední části přijímacího 

území, vzhledem k soupeřově poloze tento typ podání dopadne nejdále od soupeře, viz 

obrázek 11B.  Nedoporučená podání jsou znázorněna na obrázku číslo 11C a jsou to podání 

k půlící čáře, vysoká podání doprostřed přijímacího území a vysoká podání o tři stěny, kde se 

míč odrazí od skla do hratelné pozice přesně v místech, kde stojí soupeř.  
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2 Praktická část 

2.8 Cíle práce 

Cílem je klasifikovat různé typy podání, příjmů a třetích úderů a určit jejich četnost  

a úspěšnost v elitním squashi a porovnat, jak se výsledky liší u mužů a žen. 

2.9 Úkoly práce 

1. Kvalitativně popsat různé typy úderů a taktiky ve squashi. 

2. Provést rešerši literatury a porovnat předešlé výzkumy s podobnou tématikou. 

3. Vytvořit digitální zápis, který zaznamená charakter prvních tří úderů a výsledek každé 

rozehry. 

4. Analyzovat nejméně 30 zápasů z toho polovinu ženských.  

5. Zjistit jaká podání elitní hráči požívají nejčastěji, kam nejčastěji směřuje příjem 

podání a jak byly kombinace úspěšné. 

 

2.10 Vědecké otázky 

1. Jaké jsou nejčastější typy podání, příjmu podání a třetí údery u mužů a u žen? 

2. Jaký se liší volba typu podání a následujícího úderu u mužů a žen? 

3. Jaké jsou nečastější kombinace typů podání, příjmů podání a třetího úderu u mužů a žen? 

4. Jak končí nejčastější kombinace typů podání, odpovědi na podání a třetího úderu u mužů  

a žen? 

2.11 Hypotézy 

 

1. Přesto, že nezaznamenáváme všechny údery rozehry, i tak se můžeme podívat, jak se 

liší zastoupení útočných úderů (dopředu křížem a dopředu rovně) a obranných úderů 

(boast, tedy úder s odrazem o boční stěnu) mezi muži a ženami. Předpokládáme, že 

ženy budou mít o 10% více obranných úderů a o 5% méně útočných úderů než muži. 

 

2. Přepokládáme, že muži i ženy budou podávat z pravého podávacího čtverce a třetí 

úder směřovat na odvrácenou stranu držení rakety ve více než 60%  
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3. Výzkum Strnad (2015) zahrnoval i hráče hrající levou rukou. V tomto výzkumu 

levorucí hráči a hráčky zařazeni nejsou. Proto předpokládáme, že bude hráno o 10% 

více podání z pravého podávacího čtverce a v celém výzkumu se objeví měně než 1% 

podání backhandem z pravého podávacího čtverce.  

 

 

3 Metodologie 

Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část podává pohled  

do strategie, taktiky a rozlišností squashe mezi muži a ženami. Praktická část se zabývá 

analýzou prvních tří úderů v rozehře a jejím výsledkem. Hypotézou práce je ověřit, zde ženy 

hrají defenzivnější hru, tím že používají více defenzivnějších úderů a předpokládáme, že elitní 

muži i ženy hrají údery na soupeřovu odvrácenu stranu držení rakety. Metodikou práce  

je notační video-analýza.  

3.1  Výzkumný soubor 

Pro naší práci jsme použili videozáznamy z více turnajů a jejich kvalifikačních kol na finálové 

zápasy světových sérií. Vybrané byly jen zápasy hráčů a hráček umístěných do padesátého 

místa na světovém žebříčku, hrajících jen pravou rukou a nejstarší analyzovaný zápas je  

z roku 2013. Sledováno bylo celkem 18 mužů a 12 žen ve třiceti zápasech. U žen to činilo 

celkem 50 sad a 1109 rozeher, u mužů 46 sad a 1016 rozeher. Průměrné umístění hráčů  

M = 8.8 a SD = 9.2. Věkový průměr hráčů je M = 28.8 a SD = 3.5. Průměrné umístění hráček 

je Ž = 7.5 a SD = 8.1. Průměrný věk hráček je Ž = 27.1 a SD = 4.8. Z většiny jsou to zápasy 

PSA (Professional Squash Association). Zde je výpis jednotlivých turnajů: PSA World series 

Richmond club VA USA 2013, 2014, dva finálové zápasy, PSA Britisch open 2013,2014 dva 

finálové zápasy, El Gouna International 2017, dva zápasy o postup do semifinále, Tournament 

of champions 2015 finálový zápas, PSA Dubai world series 2016 jeden zápas o postup  

do finále, PSA Pacific Market international Bellevue squash classic 2017 finálový zápas, PSA 

Canary Wharf Classic 2014 a 2016 finálové zápasy, PSA World championschip 2015 

Finálový zápas, PSA British Grand Prix Manchester 2014 finálový zápas. Swedish open 2016 

semifinále, European squash team championschip 2015 finálový zápas.  

Většina zápasů žen je z turnajů PSA (Professional Squash Asociation). Zde je přehled turnajů, 

ze kterých byly zápasy analyzovány: PSA Dubai World Series 2016, 2017 osm zápasů o 1. -

 4. místo, PSA Women Squash Open Florida-blanca 2017 finálový zápas, PSA Shop CA 
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Women´s Team Squash Championship 2014 tři zápasy semifinále, PSA Egypt World Series 

2016 finálový zápas, PSA French Open International de Squash de Nantes 2016 finálový 

zápas, PSA Women´s World Championschip 2017 Kvalifikační zápas.  
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3.2  Měřící procedury a způsob analýzy 

Videozáznam řadíme mezi nepřímou analýzu. Díky digitalizaci je nám umožněno přesně 

rozeznat a určit jednotlivé jevy. Při takovém typu analýzy můžeme vyloučit, že bychom        

na něco zapomněli nebo něco nestihli zaznamenat. Pro ověření spolehlivosti testu jsme 

vybrali dva zápasy mužů a dva zápasy žen a stejný test opakovali. Zapsané údaje jsme pak 

porovnávali dvěma způsoby, a to čistým poměrem shodných a rozdílných údajů a pomocí 

funkce Cohenova kappa. V zápasech mužů dosahovala shoda u typu podání 96.55%  

a Cohenova kappa 0.91, u žen 93.22% a Cohenova Kappa 0.78. Směr příjmu podání  

se shodoval u mužů v 97.70 % a Cohenova kappa 0.96 a 0.85 u žen. Třetí úder u mužů dosáhl 

shody v 94.74% a Cohenova kappa 0.92, u žen 93.22% a Cohenova Cappa 0.74. Ostatní údaje 

měly shodu velice podobnou nebo ještě vyšší a můžeme ji tak považovat za velmi vysokou. 

Pro záznam zápasů bylo potřeba vytvořit záznamový list v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Záznamový list je vytvořen tak, aby sledoval jen námi zkoumané jevy. Pro každou rozehru 

zápasu je digitálně zapsáno následující:  

1. Který z hráčů podával. 

2. Jakým způsobem hráč podával (o tři stěny, do nicku, k půlící čáře, k zadní stěně, 

lobem nebo zdola backhandem). 

3. Z jakého podávacího čtverce podával (pravý a levý). 

4. Podání bylo zahráno backhandem či forehandem. 

5. Příjem byl zahrán backhandem či forehandem. 

6. Příjem byl zahrán z voleje nebo po dopadu míče na zem. 

7. Jakým směrem přijímající odehrál míč (dopředu rovně, dozadu rovně, dopředu křížem, 

dozadu křížem. 

8. Třetí úder byl zahrán z voleje nebo až po dopadu míče na zem. 

9. Třetí úder byl zahrán forehandem či backhandem. 

10. Směr třetího úderu (dopředu rovně, dozadu rovně, dopředu křížem, dozadu křížem. 

11. Výsledek rozehry (bod, nový míč).  
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Obrázek 12: Záznamový list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data jsem sbíral osobně. Squashi se věnuji přes 15 let. Jako závodnímu hráči a trenérovi jsou 

pro mně snadno rozeznatelné jednotlivé situace a nastalé jevy z videozáznamu. Šablona pro 

sběr dat je obrázku číslo 12.  

 

3.4 Vyhodnocení dat 

3.4.1 Vyhodnocení podání 

Podání jsme si rozdělili na předem zmiňované typy, každému byla přidělena vlastní zkratka. 

Podle toho, které podání hráč zahraje, tak takovou zkratku zaznamenáme do zápisového listu. 

3.4.2 Definice jednotlivých typů podání 

1. Podání o tři stěny musí letět za podávací čtverec. Míč se odrazí od čelní stěny, poté  

od boční, dopadá na zem a odráží se na zadní stěnu kurtu, kde padá k zemi.  

2. Podání do niku, je směřováno do spojnice boční stěny a podlahy v území podávacího 

čtverce.  Pokud podání letí za podávací čtverec, je hodnoceno jako podání o tři stěny. 

3. Podání k půlící čáře, směřuje blízko podávací a půlící čáry. Je hráno na soupeřovu 

odvrácenou ruku, směřuje za záda soupeře. Do stejné kategorie patří i podání na tělo, 

které definujeme tak, že míč směřuje přímo tělo soupeře.  

4. Podání na zadní stěnu, je typ podání, kdy se míč nejprve odrazí od zadní stěny, poté  

od podlahy a směřuje k boční stěně. Je to jediné podání, kdy míč letí ze zadní části 

přijímacího území do přední. 
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5. Podání vysokým obloukem definujeme tak, že míč letí vysoko na přední stěnu  

a pokračuje vysokým obloukem do zadní části kurtu. Odrazí se od boční stěny, 

následně od podlahy a končí v rohu u zadní stěny. Od podání o tři stěny rozlišujeme 

dle švihu, který je v tomto případě zespodu nahoru.   

6. Podání backhandem je stejné, jako podání o tři stěny s tím rozdílem, že je hráno  

na odvrácené straně držení rakety. Tento typ podání se hraje pouze z pravého 

podávacího čtverce.  

Během zápasů se objevilo i mnoho podání, která byla chybně zahraná, takže se trasa míče 

odchylovala od kritérií. Tato podání byla zaznamenána podle toho, ke kterému typu měla 

nejblíže.  

3.5 Typy úderů 

Pro možnost záznamu letu míče jsme si určili čtyři směry, které jsou hratelné z každé pozice 

na kurtu. Každému z nich byla přidělena zkratka, kterou jsme zaznamenávali do zápisového 

listu. Pro rozšíření jsme k těmto čtyřem směrům přidali ještě míč zahraný s odrazem od stěny 

,,boast“ a vysoký míč ,,lob“. V tomto výzkumu nerozlišujeme rychlost úderů a obranné nebo 

útočné míče.  

3.5.1 Jednotlivé směry úderů  

1. Dopředu rovně, jedná se o krátký míč do přední části kurtu. Přední část kurtu  

je oddělena čarou. Jde tedy o míče dopadající prvním dopadem před půlící čáru  

a druhým dopadem končící před ní, nebo v některých případech těsně za ní. 

2. Dozadu rovně, jedná se o dlouhé míče zahrané do zadní části kurtu. Zadní část kurtu  

je oddělená půlící čarou. Razantní míče mohou dopadat i před tuto čáru, ale díky 

výraznému odskoku do zadní části kurtu je považujeme za dlouhé. 

3. Dozadu křížem, definujeme jako dlouhý míč do zadní části kurtu. Míče letící křížem 

se rozpoznají tak, že protínají svislou osu hráče, který míč zahrál. 

4. Dopředu křížem, definujeme jako krátký míč, letící křížem, zahraný přes osu hráče,  

do přední části kurtu.  

5. Úder o stěnu ,,boast“ končí v přední části kurtu. Cestou se míč odrazí od boční stěny. 

Nerozlišujeme, zdali se dotkne jedné nebo dvou bočních stěn. 

6. Vysoký míč ,,lob“, je takový, který letí vysoko na čelní stěnu a vysokým obloukem 

letí do zadních rohů kurtu. Raketa je vedena od spodu nahoru. 
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3.5.2 Výsledek rozehry 

Jako poslední zapisovaný údaj byl výsledek rozehry. Hráči a hráčky byly označeny jako  

A a B. Po každé rozehře bylo zapsáno, který hráč získal bod. Pokud rozhodčí nařídil 

opakování rozehry, zaznamenali jsme opakování rozehry. V záznamu nerozlišujeme, 

jak došlo k výhře. Nerozlišujeme nevynucené a vynucené chyby, nebo chybné postavení ve 

hře tzv. ,,stroke“. Rozlišujeme tedy výhru, prohru a opakování rozehry.   

3.6  Zpracování dat   

Pomocí funkcí tabulkového procesoru spočítáme počty všech rozeher započatých daným 

typem a poměr těchto rozeher vyhraných podávajícím hráčem. Takovým způsobem můžeme 

analyzovat další jevy ještě detailněji, jako podání a příjem a poměr vyhraných a prohraných 

míčů. Provedeme ještě komplexnější analýzu počtu různých kombinací typů podání, směrů 

příjmů podání a třetích úderů a úspěšnosti jednotlivých kombinací. V poslední části 

analyzujeme počty a úspěšnosti kombinací u tří sledovaných znaků. Výsledné četnosti 

přeneseme do tabulek a grafů. Vybereme ty, které nás nejvíce zajímají, a interpretujeme 

si jejich obsah.  
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4 Výsledky 

V této kapitole se podíváme na výsledky výzkumu. Budeme porovnávat výsledky analýzy 

mužů a žen. Kvantitativní analýza má tři řády. Varianta prvního řádu je sada histogramů pro 

jednotlivě sledované znaky. Například počet podání o tři stěny. Analýza druhého řádu se 

zabývá dvoučlennými kombinacemi. Například typ podání v kombinaci se směrem příjmu 

podání. Analýza třetího řádu bere v potaz tříčlenné kombinace, například jaký byl podávací 

čtverec, typ podání a směr příjmu podání. Analýzy vyšších řádů by vyžadovaly více dat, 

protože rozložení do tolika kategorií značně sníží počet rozeher. Proto jejich vypovídající 

hodnotu je potřeba brát s rezervou.  

  



 

42 

 

Tabulka 1: Realizace jednotlivých typů podání, 3S - podání o tři stěny, N - podání do niku, P - 

podání k půliící čáře, L - lobované podání, B - podání backhandem 

4.1 Analýza prvního řádu 

 

 

Z histogramu četností je jasně patrné, že muži i ženy hrají nejčastěji podání backhandem  

a podání o tři stěny. Podání backhandem představuje přibližně 53% a podání o tři stěny 

přibližně 33% veškerých zahraných podání. Hráči a hráčky, kteří hráli podání o tři stěny, 

nedosahovali žádných převyšujících šancí na získání bodu. U žen podávajících backhandem 

byla šance na prohru vyšší o 6% než na výhru. U mužů se objevil opačný výsledek, kdy při 

podání backhandem měl podávající hráč 7% vyšší šanci na získání bodu, než na ztrátu bodu.  

Méně hraná podání jsou podání k půlící čáře, lobovaná podání a podání do niku, která se 

objevují pouze ve 2-6% případů. Četnosti a šance na výhru u těchto typů podání mužů a žen 

se výrazně neliší.  

Obrázek 13: Histogram realizací jednotlivých typů podání, 3S - podání o tři stěny, N - podání do 

niku, P - podání k půliící čáře, L - lobované podání, B - podání backhandem 
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Tabulka 2: Četnosti podání z levého a pravého podávacího čtverce 

Obrázek 14: Histogram četností podání z pravého a levého čtverce 

 

 

 

Mezi elitními hráči a hráčkami squashe převažuje podání z pravého podávacího čtverce, 

odkud byla zahráno celkem 66% veškerých podání. Při podání z levého podávacího čtverce se 

šance mezi výhrou a prohrou nijak zásadně neliší. U podání z pravého podávacího čtverce 

podávající muži vykazují vyšší šanci na získání bodu o 5%. U stejného podání žen nastal 

opačný jev, kdy šance na prohru je o 6% vyšší nežli šance na výhru.  
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Obrázek 15: Příjem podání s mezidopadem oproti příjmu podání po dopadu, zdůrazňujeme, 

že zelený sloupec je výhra podávajícího 

Na obrázku číslo 15 je jasně patrné, že podání bylo přijímáno většinou před dopadem míče  

na zem a to v 69% případů u žen a v 65% případů u mužů. Tyto údaje nám říkají, že v elitním 

squashi přijímají podání hráči a hráčky hlavně před dopadem míče na zem. Rozdíl v šanci  

na získání bodu je v obou případech minimální.   

  

Tabulka 3: Tabulka četností příjmů podání před a po dopadu míče na zem 
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Tabulka 4: Směr druhého úderu (příjmu podání), PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, 

ZR - dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast 

 

Obrázek 16: Směr druhého úderu (příjmu podání): PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, 

ZR - dozadu rovně, B - boast, Opět zdůrazňujeme, že zelená je výhra podávajícího 

 

Směr příjmu podání převažoval dozadu rovně v celkem 45% všech příjmů mužů a ve 42% 

příjmů žen. Nejčastější příjem podání elitních hráčů a hráček je tedy dlouhá rovná lajna. 

Hráčky, které přijímaly podání, měly vyšší šanci na získání bodu při směřování úderu dozadu 

rovně o 8% nad ztrátou bodu. U mužů byl rozdíl opačný, kdy šance na získání bodu 

podávajícího byla vyšší o 4% při volbě příjmu podání dozadu rovně. Druhý nejčastěji  

se objevující příjem podání směřoval dozadu křížem a to při 34% u mužů a 42% u žen. Ženy 

hrají příjem podání dozadu křížem více než muži. Šance na získání bodu při příjmu podání 

dozadu křížem je u žen nižší a to 44% na ztrátu bodu oproti 42% na získání bodu. Jak muži, 

tak ženy výrazně méně hráli údery do přední části kurtu. Míč zahraný s odrazem o stěnu byl 

zahrán v 3% případů stejně u mužů a u žen. Ukázalo se, že největší šanci na získání bodu 

získali přijímající, když zahráli míč dopředu rovně s rozdílem 16% u mužů a 7% u žen. 

Příjem podání do předních částí kurtu byl však hrán minimálně, a četnosti směrů dopředu 
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Obrázek 17: Třetí úder, M - s mezidopadem, V - před dopadem míče na zem 

Tabulka 5: Třetí úder, M - s mezidopadem, V - před dopadem míče na zem 

rovně, dopředu křížem a údery o stěnu nepřesáhly dohromady ani 20% všech zahraných 

příjmů.  

 

 

Třetí úder rozehry byl zahrán před dopadem míče na zem v 10% u mužů a v 12% u žen. Je 

patrné, že třetí úder byl hrán především po dopadu míče na zem a to v přibližně 85% případů 

u obou pohlaví. Šance na získání bodu se při hraní před dopadem míče na zem liší jen 

minimálně. Při hraní míče před dopadem míče na zem mají vyšší šanci na získání bodu 

podávající muži a to o 12%. U žen nevyšel žádný rozdíl, jejich rozehry končily výhrou  

a prohrou ve 44%. Zbylých 12% připadlo na opakovaní výměn.   
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Tabulka 6: Forehand / backhand třetího úderu 

 

Obrázek 18: Forehand / backhand třetího úderu 

Třetí úder u mužů a žen byl směřován v 63% a 60% na odvrácenou stranu držení rakety 

soupeře. Okolo 35% pak směřoval míč na stranu držení rakety, tedy na forehand. Z toho 

můžeme vyvodit strategii přijímajících hráčů a hráček, kteří se snaží hrát příjem podání na 

soupeřovu odvrácenou stranu.  
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Tabulka 7: Kombinace typů podání (3S - o tři stěny, N -  do niku, P - k půlící čáře, L - lob, B - 

backhandem) a příjmu podání před nebo po dopadu míče na zem ( M - mezidopad, V – po 

dopadu) 

4.2 Analýza druhého řádu 

 

Obrázek 19: Kombinace typů podání (3S - o tři stěny, N -  do niku, P - k půlící čáře, L - lob, B 

- backhandem) a příjmu podání před nebo po dopadu míče na zem ( M - mezidopad, V –

 po dopadu) 

Nejčastěji bylo přijímáno podání backhandem před dopadem míče na zem, jak u mužů, tak  

u žen. Podávající muži backhandem měli také vyšší šanci na získání bodu v obou případech 

příjmu podání před dopadem i po dopadu míče na zem. Forehandové podání se mužům 

vyplatilo přijímat před dopadem míče na zem. Podávající ženy mají větší šanci na získání 

bodu při podání o tři stěny, které je hráno forehandem, když soupeřka zahrála příjem podání 

před dopadem míče na zem. Šance byla v tomto případě vyšší o 6%.  

 



 

49 

 

Tabulka 8: Kombinace typů podání a směru druhého úderu 

 

Obrázek 20: Kombinace typů podání (3S - o tří stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - lob, B 

- backhand) a směru druhého úderu (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - dozadu 

rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast) 

 

Nejčastějším typem příjmu podání mužů a žen je dlouhý míč letící rovně a křížem. 

Z výsledků je vidět, že se hráči nevyplatí směřovat příjem podání dozadu rovně, především  

u podání backhandem, kde měl podávající o 8% vyšší šanci na získání bodu. Nejúspěšnější 

kombinace pro přijímajícího hráče je příjem podání o tři stěny, směřující dopředu rovně  

a dopředu křížem. U podání backhandem to byl pak jen směr dopředu rovně. Však tyto 

kombinace zaujímají jen 13% všech zahraných kombinací a nejsou proto v elitním squashi 

příliš používány. U žen se ukázalo, že hraní dlouhé lajny po podání backhandem je nejlepší 

možnost pro přijímající hráčku, kde šance na vítězství a získání bodu jsou o 13% vyšší než 

šance na ztrátu bodu. Při hraní příjmu podání dozadu křížem se neukázal žádný významný 

rozdíl v šancích na získání či ztrátu bodu. U příjmu podání do přední části kurtu se pro 
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Tabulka 9: Podání forehandem a backhandem v levém a pravém podávacím čtverci 

přijímající hráčku ukázala nejlepší možnost zahrát míč dopředu rovně, ale pouze při podání  

o tři stěny. Ostatní kombinace jsou bez významnějších rozdílů. 

 

 

Obrázek 21: Podání forehandem a backhandem v levém a pravém podávacím čtverci 

Výsledky u mužů a žen jsou si velmi podobné, co se týče volby podávacího čtverce a volby 

strany podání. U osob hrajících pouze pravou rukou vidíme absenci backhandového podání 

z levého podávacího čtverce. Nejčastěji se objevující varianta je podání backhandem 

z pravého podávacího čtverce, a to u obou pohlaví. U mužů se toto podání jeví, jako vhodné  

a s vyšší šancí na získání bodu v rozehře a to o 5%. U žen je nejvhodnější varianta podání 

forehandem z levého podávacího čtverce.  
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Tabulka 10: Podání forehandem/backhandem a směr třetího úderu, PR - dopředu rovně, PK - 

dopředu křížem, ZR - dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast 

 

 

Obrázek 22: Podání forehandem/backhandem a směr třetího úderu, PR - dopředu rovně, PK - 

dopředu křížem, ZR - dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast 

Pokud podávající hráč zahrál podání backhandem a třetí úder dopředu rovně měl šanci  

na získání bodu 53% a šanci na ztrátu míče jen 33%, vše ostatní skončilo opakováním 

rozehry. Bohužel těchto rozeher bylo pozorováno jen 89. Největší šanci na získání bodu, 

s rozdílem 7%, měla podávající hráčka při podání backhandem, která směřovala třetí úder 

dozadu křížem.  
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Tabulka 11:  Rozdělení četností pro kombinace typu příjmu podání (M - s mezidopadem, V - 

po dopadu míče na zem) a forehandu/backhandu třetího úderu 

 

Obrázek 23: Rozdělení četností pro kombinace typu příjmu podání (M - s mezidopadem, V - 

po dopadu míče na zem) a forehandu/backhandu třetího úderu 

 

U obou pohlaví se nejčastěji objevila kombinace příjmu podání před dopadem míče na zem  

a směr třetího úderu do levé části kurtu, tedy na backhand. U dalších pozorovaných jevů se 

výsledky lehce liší. Ženy hrají více kombinací příjmu podání po dopadu míče na zem a třetího 

úderu na pravou stranu kurtu, tedy na forehand, než muži. Nejmenší zastoupení u obou skupin 

je v kombinaci příjmu podání po dopadu míče na zem směřovaným na pravou stranu kurtu, 

tedy na forehand.  
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Tabulka 12: Různé kombinace typu podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - lob, 

B - backhand), Podávacích čtverců a forehandu nebo backhandu při třetím úderu 

4.3 Analýza třetího řádu 

 

Obrázek 24: Různé kombinace typu podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - 

lob, B - backhand), podávacích čtverců a forehandu nebo backhandu při třetím úderu 

 

V kombinacích podání o tři stěny z levého čtverce a podání backhandem z pravého čtverce 

převažoval způsob odehrání třetího úderu na levé straně kurtu. To znamená, že třetí úder 

směřoval převážně na odvrácenou stranu držení rakety. Jak u mužů, tak u žen nebyla hrána 

podání vysokým obloukem z levého podávacího čtverce a celkově se hrálo málo podání tímto 

způsobem. U mužů se ukázalo, že když podávající hrál třetí úder na odvrácené straně držení 

rakety, měl šanci na získání bodu 44% ku 39% na ztrátu. U žen se ukázal opačný výsledek, 

kdy podávající hráčka měla šanci na získání bodu jen 35% a na ztrátu 47%. Lepší variantou 

pro podávající hráčku bylo podání o tři stěny, když třetí úder hrála na forehandové straně. 

Rozdíl však není příliš výrazný.   
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Tabulka 13: Různé kombinace typů podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - lob, B -

 backhand), podávacích čtverců a typu příjmu podání (M - s mezidopadem, V - před dopadem míče na 

zem) 

 

Obrázek 25: Různé kombinace typů podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - 

lob, B - backhand), podávacích čtverců a typu příjmu podání (M - s mezidopadem, V - před 

dopadem míče na zem) 

Podávající muži měli vyšší šanci na získání bodu při podání backhandem, když přijímající 

hráč zahrál míč až po dopadu na zem s 48% šancí na získání bodu a 33% na ztrátu. U podání 

o tři stěny nastala podobná situace. Mužům se tedy vyplatilo přijímat podání před dopadem 

míče na zem. U žen se naopak ukázalo podání backhandem jako nevhodná volba, protože 

šance na získání bodu jsou menší o 4% a o 12%, ať už přijímající hráčka odehrála příjem před 

nebo po dopadu míče na zem. Nejvhodnější varianta pro podávající nastala u podání 

forehandem, kde přijímající hráčka odehrála míč před dopadem na zem.  
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Tabulka 14: Histogram realizací kombinací jednotlivých typů podání, směru příjmu podání a 

směru třetího úderu 

 

Obrázek 26: Histogram realizací kombinací jednotlivých typů podání (3S - o tři stěny, N - do 

niku, P - k půlící čáře, L - lob, B - backhand), směru příjmu podání (PR - dopředu rovně, PK - 

dopředu křížem, ZR - dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast) a směru třetího úderu 

(stejné možnosti jako u směru příjmu podání) 

 

Nejčastější kombinace typů podání, směrů přijmu a směru třetího úderu jsou backhandová 

podání (hraná vždy z pravého čtverce), následující úderem dozadu rovně a třetím úderem 

směřovaným také dozadu rovně. Podávající muži byli při této kombinaci úderů úspěšnější  

na získání bodu. U žen nastal úplně opačný výsledek, kdy měla vyšší šanci na získání bodu 

přijímající. Přijímajícím mužům se vyplatí směřovat úder dozadu křížem, ženám pak dozadu 

rovně. Druhá nejčastěji se vyskytující kombinace byla, když podávající hráč hrál podání o tři 

stěny, přijímající hráč zahrál úder dozadu křížem, a podávající zahrál dozadu rovně, tedy 

lajnu. U mužů je tato kombinace úspěšnější nežli u žen. Rozdíl je malý, ale u podávajících 

mužů má tato varianta vyšší šanci na získání bodu a u žen naopak nižší. U žen je vyšší počet 

kombinací zahraných dvou míčů křížem po podání backhandem než u mužů a při této 

kombinaci byla šance na výhru podávající hráčky poměrně vysoká a to  53% na výhru ku 
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Tabulka 15: Histogram realizací kombinací jednotlivých typů podání, forehandu/backhandu 

podání a směru třetího úderu 

38% na prohru. Podávající muži měli v tomto případě jen 40% šanci na získání bodu ku 52% 

na ztrátu bodu. 

 

Obrázek 27: Histogram realizací kombinací jednotlivých typů podání (3S - o tři stěny, N - do 

niku, P - k půlící čáře, L - lob, B - backhand), forehandu/backhandu podání a směru třetího 

úderu (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - 

boast) 

Třetí úder byl nejčastěji směřován dozadu rovně a dozadu křížem, když bylo zahráno podání 

backhandem a podání o tři stěny. U žen je vidět, že při podání backhandem byl třetí úder často 

zahrán dozadu křížem a to u 14% všech úderů, ale šance na výhru či prohru je vyrovnaná.  

U žen je kombinace s nejvyšší četností backhandového podání a třetí úder dozadu rovně, kdy 

šance na získání bodu byla vyšší o 7% pro přijímající hráčku. Další zajímavý výsledek žen 

ukazuje, že při podání backhandem, kdy třetí úder je hrán dopředu rovně, je tak menší šance 

podávající hráčky na získání bodu. Když bylo hráno podání o tří stěny forehandem a třetí úder 

byl dopředu rovně, měla hráčka šanci na získání bodu 53% ku pouhým 28% na  prohru a 19% 

míčů se opakovalo. U mužů se ukázal opačný výsledek, když při podání backhandem  
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Obrázek 28: Porovnání histogramů četností příjmů podání s mezidopadem a před dopadem 

míče na zem, Strnad (2018) a Strnad (2015, s43) 

Tabulka 16: Porovnání četností příjmů podání s mezidopadem a před dopadem míče na zem, 

Strnad (2018) a Strnad (2015, s43) 

směřoval podávající hráč třetí úder dopředu rovně, ukázala se šance na získání bodu 53% ku 

33%. Jak muži, tak ženy příliš nepoužívají úderů dopředu křížem a kombinace s tímto 

umístěním míče nezabírají ani 2% z celku.  

4.4  Porovnání výsledků s předchozím výzkumem  

Strnad (2015) provedl podobný výzkum zaměřený na elitní hráče squashe. V této kapitole si 

ukážeme výsledky tohoto výzkumu a porovnáme s výsledky výzkumu Strnad (2018). 

Histogramy v pravé části strany zobrazují data z výzkumu Strnad (2015). 

 

 

 

 

Při porovnání dat z histogramů z roku 2015 a 2017 můžeme vidět, že se téměř shodují. Hráči 

nejčastěji odpovídali na podání úderem před dopadem míče na zem a to v přibližně 70% 

všech případů. Podobné jsou i šance na získání bodů, rozdíly jsou však příliš velké. 
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Tabulka 17: : Porovnání směrů příjmu podání (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR 

- dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast), Strnad (2015) a Strnad (2018, s44) 

Obrázek 29: Porovnání směrů příjmu podání (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - 

dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast), Strnad (2015) a Strnad (2018, s44) 

 

 

 

 

 

 

Směry příjmů podání z roku 2018 a Strnad (2015, s44) jsou si velmi podobné. Příjem podání 

směřovaný dopředu rovně se ukázal totožný v 8.2% úderů. Příjem podání dopředu křížem pak 

v 7.2% a 5.5% případů. Nejčastěji byl míč při příjmu podání odehrán dozadu rovně a to 

v 45.4% a 43.5%. Druhé nejvyšší četnosti dosáhl příjem podání dozadu křížem a to v 34.2%  

a 36.5% všech úderů. Úder s odrazem o stěnu, takzvaný boast, byl zahrán v 3.2% a 2.1% 

případů. Šance na získání bodu při příjmu podání dozadu rovně jsou téměř stejné ve výzkumu 

Strnad (2018) a Strnad (2015, s44). Drobný rozdíl vidíme u příjmu podání dozadu křížem, 

kdy data z roku 2015 ukazují vyšší šanci na získání bodu přijímajícího, však o pouhých 2.3%. 

V datech z roku 2018 je šance na získání bodu vyšší pro podávajícího a to o 3.5%.  
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Tabulka 18: Porovnání levé a pravé strany třetího úderu, Strnad (2018) a Strnad (2015, s46) 

 

Obrázek 30: Porovnání levé a pravé strany třetího úderu, Strnad (2018) a Strnad (2015, s46) 

Histagramy nám ukazují na jaké straně byl zahrán třetí úder rozehry. Z výsledků je patrné, že 

pozorované údaje z roku 2018 a Strnad (2015, s46) jsou si velmi podobné. Hráči se v obou 

případech snažili hrát míče na soupeřovu odvrácenou stranu držení rakety, tedy na bakhand. 

Šance na získání bodu mají stejné tendence a liší se jen o několik málo procent.  
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Tabulka 19: Kombinace typů podání a směru druhého úderu, Strnad (2018) a Strnad (2015, s48) 

 

Nejčastěji zahraná kombinace typu podání a směru příjmu podání, je podání backhandem 

vrácené dozadu rovně a to v obou výzkumech. Ve výzkumu Strnad (2018) bylo těchto 

kombinací o 10% méně než v předchozím výzkumu Strnad (2015, s48). Šance na získání 

bodu je v tomto případě velmi podobná. Na druhém místě v počtu četností je kombinace typu 

podání o tří stěny zahrané dozadu křížem. V předchozím výzkumu Strnad (2015, s48)  

se vyskytlo v celkem 19.5% a ve výzkumu Strnad (2018) byl výskyt menší a to o 11.4%. 

Šance na výhru podávajícího vyšla v roce 2015 nižší o 6%, ve výzkumu Strnad (2018) je 

šance na výhru podávajícího vyšší o 3%. V dalších nejčastěji hraných kombinacích 

pozorované jevy liší. Třetí nejčastěji se vyskytující kombinace je podání o tři stěny vrácené 

dozadu rovně (Strnad 2015, s48). Ve výzkumu Strnad (2018) je to kombinace podání 

backhandem, na které přijímající odpověděl úderem dozadu křížem. Ve výzkumu Strnad 

(2015, s48) se ukázalo, že vyšší šanci na získání bodu má přijímající hráč při odehrání míče 

Obrázek 31: Kombinace typů podání (3S - o tří stěny, N - do niku, P - k půlící čáře, L - lob, B - 

backhand) a směru druhého úderu (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - dozadu rovně, 

ZK - dozadu křížem, B - boast), Strnad 2018 a Strnad (2015, s48) 
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Obrázek 32: Histogrami realizací kombinací jednotlivých typů podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící 

čáře, L - lob, B - backhand), směru příjmu podání (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - dozadu 

rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast) a směru třetího úderu (stejné možnosti jako u směru příjmu podání) 

Strnad (2018) a Strnad (2015, s55) 

dozadu křížem na podání backhandem. Výzkumu Strnad (2018) se ukázalo, že šance  

na získání bodu přijímajícího je lehce záporná. Při směřování příjmu podání do přední části 

kurtu, je pro přijímajícího lepší zahrát úder dopředu rovně, než úder dopředu křížem.  

Ve výzkumu Strnad (2015, s48) je výsledek podobný, avšak rozdíl mezi směrem úderu 

dopředu křížem a dopředu rovně není tak patrný.  

 

Porovnejme si výzkumy zkoumající kombinace tří jevů - typ podání, směr podání a směr 

třetího úderu. Z grafu z roku 2018 je jasně vidět, že nejčastější je podání backhandem 

následované dvěma rovnými údery dozadu rovně. Celkem se tato kombinace objevila ve 20% 

všech případů. Ve výsledcích Strnad (2015, s55) je tato kombinace také častá, avšak zabírá 

pouze 12% všech úderů. V šancích na získání bodu se při této kombinace neobjevil rozdíl. 

Jako druhý nejčastější výsledek je u výzkumu Strnad (2015, s55) a Strnad (2018) kombinace 

Tabulka 20: Realizace kombinací jednotlivých typů podání (3S - o tři stěny, N - do niku, P - k půlící 

čáře, L - lob, B - backhand), směru příjmu podání (PR - dopředu rovně, PK - dopředu křížem, ZR - 

dozadu rovně, ZK - dozadu křížem, B - boast) a směru třetího úderu (stejné možnosti jako u směru 

příjmu podání) Strnad (2018) a Strnad (2015, s55) 
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podání o tři stěny následované úderem dozadu křížem a dozadu rovně. Tyto kombinace mají 

podobný výskyt okolo 9%. Šance na získání bodu jsou také téměř stejné.  
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5 Diskuze  

Díky postupům popsaných v kapitole 3.12 metodologie, se podařilo splnit cíle této práce - 

zjistit nejčastější typy podání, příjmy podání a třetí údery každé výměny mužů a žen, zjistit jak 

se liší volby typů podání a příjmů podání u mužů a žen, jaké jsou nejčastější volby typu 

podání, příjmu podání a třetích úderů výměny u mužů a žen a určit šance na získání bodu  

u vyskytujících se kombinací. Nyní můžeme formulovat odpovědi na vědecké otázky 

kapitoly 3.10 a identifikovat si příčiny a důsledky vyskytujících se jevů. 

V profesionálním squashi se objevuje opatrnější hra, kde převažuje používání rovných 

dlouhých úderů. Tyto údery jsou takzvané udržovací a bývají velmi přesné jen s občasnými 

odchylkami. Hraní přesných úderů je typické pro elitní hráče i hráčky squashe, jak ukázal 

výzkum Vucković (2003), kde pouze jedna čtvrtina úderů, letících dozadu rovně, se odchyluje 

od stěny. Vzhledem k takto přesně umístěným úderům, by bylo velice riskantní se z nich 

snažit zahrát útočný úder. Domníváme se, že rozdíl mezi elitou a běžnými hráči squashe je 

vtom, že elitní hráči mají výbornou fyzickou kondici a bývají dobře na zápasy připraveni, 

mohou si dovolit hrát opravdu dlouhé výměny a počkat si na vhodnou šanci zaútočit, nebo  

na chybu soupeře. Takové výsledky můžeme vidět ve výzkumech Vucković (2003)  

a Strnad (2015), kdy se nejčastěji objevovaly dlouhé rovné údery dozadu rovně, především  

na levé straně. Útočné údery s největší šancí na získání bodů byly z úderů dopředu rovně  

a dopředu křížem, kterým předcházely dlouhé rozehry s velkým počtem odehraných úderů.  

Je zřejmé, že elitní hráči tolik neriskují a čekají na vhodný čas zaútočit. Výzkum 

Vucković (2003) ukázal, že je důležitý čas na odehrání úderu. Čím více času měl hráč nebo 

hráčka na úder, tím spíše zahrál útočný míč. Když měl hráč času málo, byl nucen zahrát 

obranný míč. Co se týče charakteru výkonu u žen, všiml jsem si jedné nesrovnalosti, kdy 

Ghani (2016) popisuje, že průměrná doba výměny žen je 12.5 s a mužů 17.2 s, Hong (1996) 

zase píše, že muži hrají v průměru méně úderů během rozehry než ženy a to 252 ku 337. 

Nemohu přijít na to, jak mohou ženy hrát průměrně více úderů než muži za průměrně kratší 

dobu rozehry. Co se týče fyzických aspektů, tak se u mužů a žen projevili některé odlišnosti, 

například muži mají pevnější stisk a také se více potí než ženy. Muži jsou schopni 

vyprodukovat více práce během zápasu a mají menší množství podkožního tuku, přesto obě 

skupiny dosahovaly na konci zápasu vysokých hodnot srdeční frekvence. Přesto si nemyslím, 

že by tyto faktory ovlivňovali strategii hry, volbu typu podání a typy úderů. Notační analýza 

Ghani et al. (2016) zaměřená na elitní hráčky ukázala, že ženy volí údery velice podobně jako 

muži, kdy volí nejčastější úder dozadu rovně a dozadu křížem a podobné výsledky ukázal  



 

64 

 

i tento výzkum. Do tréninku bych zařadil trénování úderů hraných před dopadem míče na zem 

směřovaných právě dopředu rovně a křížem, protože u těchto úderů se čas soupeře  

na odehrání výrazně zkrátí a může nás dostat do značné výhody. Toto doporučení platí pro 

muže i ženy. 

1. Jaké jsou nejčastější typy podání, příjmu podání a třetí údery u mužů a u žen? 

Analýza prvního řádu určila jako nejpoužívanější podání, u mužů i u žen, podání backhandem 

a podání o tři stěny. Z tabulky 2 je vidět, že obě skupiny hrají výrazně více podání z pravého 

podávacího čtverce. To znamená, že hráči a hráčky se snaží hrát údery hlavně na levou stranu 

kurtu a to včetně podání a třetího úderu. Vysvětlujeme to tím, že odehrání míčů na odvrácené 

straně držení těla je náročnější vzhledem k vzájemné pozici hráče a míče a není možné zahrát 

tak rychlý a tvrdý úder. To, že rovné míče do zadních částí kurtu slouží pro udržení míče  

ve hře a přípravu na útok potvrzují výsledky výzkumu Vucković (2003), kde směřovalo  

na levou stranu kurtu přes 70% všech úderů. Došlo zde také k naplnění hypotézy, že u obou 

pohlaví bude převažovat podání z pravého podávacího čtverce a třetí úder bude směřovat  

na levou stranu kurtu ve více než 60%. Přesto ve výsledcích žen, se ukázala volba podání 

z pravého podávacího čtverce méně výhodná. Tento jev se těžko vysvětluje. Může v tom hrát 

roli fakt, že si po ztrátě bodu může podávající vybrat, ze kterého čtverce bude podávat,  

a tento první výběr byl u žen vždy z pravého podávacího čtverce. Na levý čtverec se dostávají 

především hráčky, které získaly v předešlé rozehře bod a podávaly, proto více podání z levého 

čtverce příslušelo vyhrávajícím hráčkám. U mužů se ukázala nejvhodnější varianta podání 

backhandem z levého podávacího čtverce, proto bych tento trend doporučil zachovat. U mužů 

se vícekrát objevila volba podání z pravého levého podávacího čtverce při prvním výběru. 

Zřejmě tak nepřisuzují výběru stran takovou důležitost v rozehrání míče. Z obrázku 15  

a tabulky 3 je vidět, že elitní muži i ženy hrají příjem podání před dopadem na zem, chtějí tak 

zabránit tomu, aby se míč dostal do zadního rohu, odkud je hůře hratelný a zároveň se tak 

zkracuje čas na odehrání míče, což dostává soupeře pod tlak a výsledky souhlasí s výzkumem 

Hughes and Robertson (1998). Výzkum Strnad (2015) ukázal, že pro muže je výhodnější 

odehrát příjem podání dozadu křížem. V porovnání s tímto výzkumem se ukázala tato 

varianta také výhodnější s vyšší šancí na získání bodu, avšak s menším rozdílem, přesto bych 

tento typ příjmu podání doporučoval. V ženských zápasech se však ukázal opačný výsledek  

a hráčky měly lepší výsledky, když směřovaly příjem podání dozadu rovně. Při úderu dozadu 

rovně je malá šance, že přijímající nahraje na zakončovací úder, na rozdíl od nepřesného 

úderu dozadu křížem, proto si myslím, že ženy používají více těchto úderů a z výzkumu bylo 
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vidět, že se to vyplácí. Z obrázku 21 a tabulky 9 je vidět absence podání backhandem z levého 

podávacího čtverce a tím je potvrzena hypotéza, že se ve výzkumu pouze pravorukých hráčů 

objeví méně než 1% tohoto typu podání. Podání backhandem z levého čtverce by muselo být 

hrané z nevýhodné pozice, kdy podávající nevidí na soupeře a z této pozice nelze zahrát příliš 

rychlé podání, proto se ve squashi nepoužívá. Ve výzkumu Strnad (2015) bylo z pravého 

podávacího čtverce zahráno podání v 58,7% a ve výzkumu (Strnad 2018) to bylo celkem 

66,5% všech podání. Rozdíl je tedy 7.8% a nedošlo tak k úplnému naplnění hypotézy, že při 

vynechání levorukých hráčů ve výzkumu bude počet podání z levého podávacího čtverce 

vyšší o 10%. Přesto se tendence velmi přibližovala našemu předpokladu. Osobně bych 

doporučoval ženám zařazovat do hry více podání z levého podávacího čtverce, protože je 

z této pozice lépe hratelné tvrdší podání a hráčky mají dobrou kontrolu nad pozicí soupeřky, 

na rozdíl od forehandového podání z pravého podávacího čtverce. Doporučil bych, jak 

mužům, tak ženám, na všech úrovních přijímat podání před dopadem míče na zem a je 

potřeba tento úder trénovat a používat v zápasech co nejvíce. A směřovat příjem podání 

převážně dozadu rovně, jako se ukázalo u elitních hráčů, kde jsou výsledky umístění úderů 

45% muži a 42% ženy a dozadu křížem, kde výsledky dosáhly 34% u mužů a 39% u žen. 

2. Jaký se liší volba typu podání a následujícího úderu u mužů a žen? 

Analýza ukázala, že nejčastěji hraný směry příjmu podání je shodný u mužů i žen a to podání 

backhandem a příjem dozadu rovně (30% muži a 27% ženy). Podání backhandem  

je nejpoužívanější typ podání mezi elitní muži i ženami a doporučoval bych jeho používání  

na všech hráčských úrovních. Je zde malé riziko chyby, hráči mohou vzájemně kontrolovat 

svoje pozice a pozice středu kurtu je vzdálená jen jeden krok. Výzkum Franks (1996) ukázal, 

že míče zahrané daleko od stěny poslouží jako nahrávka na útočný úder, je proto potřeba  

do tréninku zařazovat příjem podání, před dopadem míče na zem, s odehráním dozadu rovně  

s co největší přesností, tak aby míč letěl podél boční stěny a to na všech úrovních. 

 

3. Jaké jsou nečastější kombinace typů podání, příjmů podání a třetího úderu u mužů a žen? 

Nejčastěji objevující kombinace se ukázaly při podání o tři stěny a podání backhandem 

vrácené údery rovnými a křížovými, letící do zadní části kurtu. Pro přijímající ženy  

se ukázala nejvýhodnější kombinace hrát především rovné dlouhé údery. To můžeme 

přisuzovat strategii, kdy se hráčky snaží příliš neriskovat, protože rovný dlouhý úder 

můžeme považovat za nejbezpečnější a doporučujeme ho pro příjem podání, především  

u žen. Obranný úder, boast, se vyskytl s téměř stejnou četností mezi muži i ženami. 
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Z obrázku číslo 21 a 26 můžeme vidět, že útočné údery směřované dopředu rovně a dopředu 

křížem se liší mezi muži a ženami jen o procento či dvě. Proto se nám v tomto výzkumu 

nepodařilo potvrdit hypotézu, že ženy hrají defenzivnější hru než muži, nebo rozdíl není 

rozpoznatelný během prvních tří úderů každé rozehry. Kombinace úderů s nejmenší četností 

u obou pohlaví je lobované podání odehrané po dopadu míče na zem a neobjevil se jediný 

případ zahrání příjmu lobovaného podání do přední části kurtu. Elitní hráčky a hráči 

nepoužívají příliš lobovaných podání. Dle mého názoru by bylo vhodné do tréninku a do 

zápasů tato podání zařazovat, protože ve výzkumu Strnad (2015) měli hráči u lobované 

podání nejvyšší šanci na získání bodu. Tak malé zastoupení si můžeme vysvětlit snad jen 

tím, že při tomto typu podání se míč odráží od čelní stěn blízko horní pokutové čáry, proto je 

poměrně riskantní. Však správně zahrané lobované podání je velmi náročné odehrát a to i 

před dopadem míče na zem. 

 

4. Liší se výsledky analýzy squashového podání mužů Strnad (2015) a Strnad (2018)? 

Výsledky výzkumu Strnad (2015) ukázaly, jako nelepší variantu pro přijímajícího hráče, 

zahrát dlouhý úder letící křížem. V tomto výzkumu se tato varianta neukázala tak výhodná, 

přesto je šance na získání bodu vyšší než odehrát příjem podání dozadu rovně. Možná může 

být příčina ve větším množství nepřesných úderů dozadu křížem, nebo hráči často směřují 

úder křížem, aby využili jeho odrazu od boční stěny, kterým se sníží jeho odskok od země. Při 

úderu křížem je také snadnější zahrát rychlejší úder, který letí na druhou stranu pohybu 

soupeře. Myslím si, že muži i ženy by měli tyto údery mít perfektně natrénované, protože jsou 

nejčastěji používány na začátku každé rozehry. Nejlepší šance na získání bodu pro 

podávajícího nastaly při hraní úderu dopředu křížem a boastu. Útočné údery po podání byly 

hrány jen v malém zastoupení a zřejmě se jednalo a nezdařené podání, které dávalo dobrou 

šanci přijímajícímu zaútočit. Proto bych doporučoval mužům hrát příjem podání dozadu 

křížem a při nepřesném podání se snažit zaútočit útočným úderem dopředu křížem či dopředu 

rovně. Ostatní výsledky obou výzkumů byly velmi podobné a potvrzují tendence volby typu 

podání, příjmu a třetího úderu u elitních hráčů squashe. Zajímavostí je, že hráči a hráčky hrající 

obrannou hru nezískávali tolik bodů a prohrávali zápasy. Proto vzhledem k výzkumům Hong 

(1996)  a Roddy et. al. (2017) doporučujeme hraní útočné hry a neustálého vyvíjení tlaku na 

soupeře či soupeřku. Protože když se budeme jenom bránit, tak v elitním squashi nevyhrajeme. 

Musíme však brát na vědomí riziko, kde výzkum Roddy (2017) poukazuje na zvýšené množství 

chyb v útočné hře. Je proto potřeba rozeznat situace, kdy je hraní útočného míče vhodné použít. 

V tréninku tak můžeme volit cvičení zaměřené na podání a hraní útočného míče před dopadem  
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na zem do předních částí kurtu údery dopředu rovně, dopředu křížem a útočný úder s odrazem  

o stěnu. 

6 Závěr 

V profesionálním squashi se nejčastěji objevují podání backhandem a podání o tři stěny. 

Z výsledků můžeme, pro muže, doporučit užívat podání backhandem, zato ženám 

doporučujeme podání o tři stěny forehandem. Výsledky ukázaly, že elitní hráči i hráčky 

směřují podání i údery především na levou stranu kurtu, tedy na backhand, proto je důležité 

zaměřit se na trénování úderů na této straně a doporučil bych používat údery tímto směrem  

i v zápasech. Tím se také potvrdila naše předchozí hypotéza. Měně používaná jsou podání 

lobovaná, podání do spojnice stěny a podlahy a podání k půlící čáře a to u obou pohlaví. 

Šance na získání bodu se v těchto typech výrazně neliší. Do tréninku bych je přesto zařadil  

a doporučil je hrát v zápase za účelem překvapení soupeře či soupeřky. Příjem veškerých 

podání byl hrán přibližně v 70% před dopadem míče na zem a proto z takto vysoké četnosti  

je jasně patrné, že elitní hráči i hráčky přijímají podání před dopadem míče na zem a vyplatí 

se to. Hypotéza, že ženy budou hrát více obranných úderů a méně útočných, v prvních třech 

úderech jsme shledali jako milnou, kdy výsledky mužů a žen jsou si velice podobné. 

Po podání byl nejčastější typ úderu dlouhý míč letící dozadu rovně a na druhém místě úder 

letící dozadu křížem. Z výsledků můžeme doporučit ženám směřovat příjem podání dozadu 

rovně. Muži měli nejlepší výsledky při směřování příjmu podání dopředu rovně, však tato 

varianta není v profesionálním squashi příliš používaná, přesto bych jí doporučil zařazovat  

do tréninku a zápasu. Příjem podání je velmi důležitá část zápasu a v elitním squashi  

se nejčastěji objevují údery do zadních částí kurtu. V tréninku by se proto měla zařazovat 

cviční na příjem podání s důrazem na přesnost a umístění úderu a to bez rozdílu u mužů a žen. 

Při výzkumu pouze pravorukých hráčů se nám neobjevila podání backhandem z levého 

podávacího čtverce a zvýšil se počet podání z pravého podávacího čtverce, což potvrzuje naši 

předešlou hypotézu. Muži i ženy nepodávají backhandem z levého podávacího čtverce, a to 

vzhledem k náročné a nevýhodné pozici pro podání. Pro přijímající hráče i hráčky bylo méně 

výhodné odehrát příjem podání po dopadu na zem. Z pohledu podávajícího hráče, by měla být 

snaha zahrát takové podání, které se soupeřům nepodaří odehrát před dopadem míče na zem. 

Což může být přímo návod na cviční v tréninkové jednotce. Elitním mužům se pak vyplatilo 

odehrát podání dozadu křížem více než dozadu rovně. Na druhou stranu, když podávající 

odpověděl na úder letící dozadu křížem úderem dopředu křížem nebo dopředu rovně, byla 
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jeho šance na získání bodu vysoká. Proto by se měl přijímající hráč opravdu soustředit  

na správné umístění tohoto úderu, aby nedošlo k nahrávce na útočný úder, který často vedl 

k výhře podávajícího. U žen se pro přijímající hráčku ukázalo nejvhodnější variantou zahrát 

úder dozadu rovně, když podávající zahrála také úder dozadu rovně. Naopak pro podávající 

hráčku bylo lepší, když přijímající zahrála úder dozadu křížem. Přijímající hráčce se vyplatí 

vrátit podání dopředu rovně, ale doporučujeme tento úder volit jen příležitostně za účelem 

překvapit nebo jako variantu při nepřesně zahraném podání.  Výsledky nám ukazují, jak hrají 

elitní hráči a hráčky podání, příjem podání a třetí úder každé rozehry. A ve většině výsledků 

jsou si velmi podobné. Pro skladbu tréninkové jednotky můžeme proto volit stejná cvičení pro 

obě pohlaví, co se týče udržovacích míčů, jako jsou dlouhé rovné míče a dlouhé míče křížem 

a lobované míče. U ženy bychom se měli více zaměřit na techniku a umísťování 

zakončovacích úderů, jako úder dopředu rovně a především dopředu křížem a útočný boast. 

Jak muži, tak ženy by měli být vedeni k útočné hře, kdy se aktivně snaží získat bod, protože 

jedině tak mohou dosáhnout vítězství v zápasech. Výsledky by dále mohly být porovnány 

s neprofesionálními hráči.   
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