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Abstrakt

Název práce: Analýza squashového utkání v ČR

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je porovnání zápasů z hlediska tempa hry a
porovnat tempo hry mezi jednotlivými sety.

Metody: Hlavní metoda použitá v této práci je nepřímá analýza- videoanalýza.
Základem této metody je pozorování získaných záznamů. Záznamů bylo celkem 10
z různých squashových turnajů v České republice. Při měření jsme získávali data o době
trvání rozehry, počtu a typu úderů v rozehře a době trvání jednotlivých úderů. Z těchto
získaných údajů jsme získali informace o tempu hry.

Výsledky: Cíl práce byl splněn. Výzkumné otázky byly zodpovězeny. Průměrné tempo
hry bylo1,38 vteřiny. Průměrná doba rozehry trvala 16,87 vteřiny. Tempo hry v prvních
setech bylo v průměru o 2 desetiny vteřiny pomalejší než v ostatních setech.

Klíčová slova: squash, analýza, tempo hry
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Abstract

Title: Analysis of squash games in the Czech Republic

Objectives: This paper aims to compare the games from the perspective of pace and to
evaluace the pace throughout the sets.

Methods: The main method used to achieve the objectives of this thesis is the indirect
analysis or, more specifically, videoanalysis. This method is based on observing the
available recordings – there were ten of these, obtained from different squash
tournaments in the Czech Republic. We were collecting data about the time of rally,
number and type of strikes and a duration of each type. Subsequently, we obtained
information about the pace of the game from these observations.

Results: The objective of the paper has been completed, as we have answered all the
research questions. The average pace of the serve is 1.38 seconds, while the average
duration of rally is 16.87 seconds. The pace of the serve in the first two sets is in
average 2 seconds slower than in the following sets.

Keywords: squash, analysis, pace
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1

Definice pojmů
V následující kapitole vysvětíme squashové údery, které se v práci budou

vyskytovat. Squash má stejně jako jiné sporty vlastní terminologii.

Forehand způsob úderu, který je hraný na straně těla, kde hráč drží raketu, dlaňovou částí ruky
Backhand způsob úderu, na odvrácené straně držení rakety
Drive je úder, který letí podél jedné z bočních stěn do zadní poloviny kurtu
Cross je úder, který letí z jedné poloviny kurtu na druhou
Drop je krátký úder, který dopadá do přední části kurtu, nejčastěji blízko boční stěny
Podání neboli „servis“ je úder, kterým začíná každá rozehra
Příjem podání také „return“ je druhý úder v rozehře po podání
Boast je úder, který se před dotykem čelní stěny dotkne stěny boční nebo zadní
Lob je obraný úder, který slouží k přehrání soupeře
volej při tomto úderu hráč zahraje míč před dopadem na zem
Kill je konečný úder, kterým se hráč snaží ukončit rozehru
Stroke je stav hry, kdy rozhodčí přisoudí bod hráči, kterému bylo bráněno ve hře
Let je pokyn rozhodčího, který nechává opakovat rozehru z důvodu překážení ve hře
Všechny tyto údery je možné růžně kombinovat např. backhand volley cross drop.
Tin je autová čára na spodní části čelní stěny
Aut je čára, která vymezuje okraj hřiště
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2

Úvod

Titulem mé bakalářské práce je Analýza squashové rozehry u mužů v ČR z hlediska
tempa hry. Toto téma jsem si zvolil, protože se squashi věnuji od dětství jako hráč a
poté, co jsem získal trenérskou licenci, i jako trenér dětí i dospělých. Tato práce se
zabývá analýzou squashové rozehry u mužů nejvyšší soutěžní úrovně v České republice
z hlediska tempa hry. Sportovní prameny definují squash následovně:
Squash je hra, při které se raketou vracejí přihrávané míče, hraje
se na kurtu za současného užívání čtyř ohraničujících stěn. Míč
dosahuje při odrazu směrem na čelní stěnu rychlosti až 200km/h;
má-li být vybrán a umístěn vůči spoluhráči do pokud možno co
nejobtížnější

polohy,

jsou

zapotřebí

krátké

rychlé

nástupy(Langhammer & Birkner, 1999).
Pro lepší přehlednost a orientaci v textu jsme na začátek umístili glosář
základních pojmů z oblasti squashe. Mnohé výrazy, jež v něm uvádíme, jsou blíže
specifikovány ve stati o strategii a taktice.
Teoretická část práce představuje squash jako sport. Věnujeme se v ní historii,
pravidlům, profesionálním organizacím i vybavení, které je pro hru nezbytné. Squash
v ní hodnotíme z vícerých perspektiv – jako aktivitu, jež ze zdravotního hlediska přináší
hráči hromadu benefitů; z hlediska oblíbenosti a šíření v populární kultuře, ale i
z hlediska globálního rozvoje jedince tak na tělesné, jako i na mentální úrovni. Zcela
zásadní je stať o strategii a taktice, které využívají hráči squashe i ostatních sportů a her.
Toto téma představujeme z obecného teoretického hlediska a posléze jej vztahujeme ke
squashi v kontextu jednotlivých úderů a jejich potenciálního významu v rámci taktiky
hráče.
V praktické části této bakalářské práce sledujeme druhy úderů, jejich četnost a
efektivitu v deseti soutěžních utkáních. Jako metodu jsem použil video analýzu zápasů
předních českých hráčů squashe na „A“ turnajích a mistrovství republiky. Data
z jednotlivých zápasů zaznamenáváme do záznamových archů v programu Microsof
Excel. Zaznamenáváme, jaké údery byly v jednotlivých rozehrách zahrány a kolik času
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jednotlivý úder letěl. Z těchto dat můžeme zjistit, jaký úder byl v zápasech nejčetnější
nebo jestli se mění tempo hry v jednotlivých setech.
Vysoká rychlost míčku a prostorové omezení vedou k zamyšlení, zda tato
specifika ovlivní průběh zápasu. Nabízí se otázka, jestli rychlejší odehrání míče
znamená výhodu v zápase, potažmo, je-li zvýšený výskyt konkrétního úderu ve hře
zárukou úspěchu.
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3

Teoretická část

Squash je raketová sportovní hra, kterou řadíme mezi síťové sporty, přestože se
nehraje přes síť, ale v uzavřené místnosti. Je to hra pro dva hráče, hraje se s míčkem,
raketami a na kurtu v souladu se specifikací WSF (World Squash Federation- Světová
federace squashe). Existuje varianta hry ve 4 hráčích, neboli čtyřhra. Platí pro ni stejná
pravidla, jediný rozdíl sledujeme v rozměrech kurtu, kterého šířka při čtyřhře musí být
signifikantně větší.

3.1 Squash z hlediska popularity

Časopis Forbes vyhodnotil squash jako nejzdravější sport vůbec. Je doporučován
široké veřejnosti nejen proto, že je energeticky náročný, ale i z důvodu nízké úrazovosti,
nízké finanční náročnosti i sportovního vybavení. Stačí vhodná sálová obuv, sportovní
oblečení, raketa a míč. Squashová centra jsou již dostupná na mnoha místech celé
republiky. Hra je určena pro všechny věkové kategorie a patří mezi oblíbené rekreační
sporty.
I mnoho známých sportovců rádo hraje squash. Např. Dominik Hašek řekl o
squashi: „Je to paráda, v tomto sportu musí člověk zvládnout úplně všechno. A všechno
najednou. V životě jsem se tak nenalítal.“ (září 1998), Martin Straka: „Přičichl jsem ke
squashi zhruba před pěti lety a od té doby jsem mu úplně propadl. V létě mimo sezonu
chodím tak dvakrát týdně. Během sezony na squash nechodím.“ (září 2000) nebo herec
Jiří Korn: „Squash jsem objevil v Berlíně. Squash je fyzicky náročný sport, poměr sil je
vyjádřen rychle, nic neokecáte, nic neošidíte, mám ho moc rád.“ (květen 2000) (Süss &
Matošková, 2003).

3.2 Vybavení

Ke hraní squashe potřebujeme mimo kurt i toto základní vybavení: raketu, míč.
Ostatní vybavení (oblečení, boty) se neodlišují od vybavení jiných raketových sportů.
V následujících

podkapitolách

vysvětlíme

specifických pomůcek.
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technické

parametry

jednotlivých

3.2.1

Kurt

Rozměry kurtu jsou 9,75m na délku, 6,40m na šířku a 4,57m na výšku. Zadní
stěna kurtu je vysoká 2,13m. Rozměry kurtu pro čtyřhru je stejná, vyjma šířky, která
čítá o 2 metry víc.

Obrázek 1. Rozměry squashového kurtu(World Squash Federation, 2016)

Na obrázku 1 vidíme vyznačené rozměry squashového kurtu, jako je uvádí
Světová squashová asociace. Na bočních stranách (sidewall) jsou boční autové čáry
(sidewall line). Na čelní stěně (front wall) je zase vyznačená autová čára (front wall
line), podávací čára (sevice line) a spodní autová čára, nazývaná tin. Zadní stěna je na
obrázku vyznačená jako backwall. Na zemi je vymezený prostor pro podávání, sevice
box, čára rozdělující polovinu hřiště (halfcourt line) a short line, čára, která rozděluje
přední a zadní část kurtu. Halfcourt line a short line, vymezují dva obdélníky, přijímací
obdélníky, které určují prostor pro příjem podání. Výraz between playing surface
13

sbychom mohli volně přeložit jako celá hrací plocha. Kurt musí být vysoký 5,64m (na
obrázku vidíme tuto informaci jako minimum clearheight).
Přední a boční stěny kurtu jsou vystavěny z materiálů na bázi dřeva nebo zděné
kurty, což je ovšem v současnosti spíše rarita. Zadní strana kurtu bývá většinou
skleněná, nemusí to ale být pravidlem. Některé zápasy se hrají na celoskleněných
kurtech kvůli větší sledovanosti a atraktivitě hry. Jedná se zejména o zápasy na turnajích
světové úrovně nebo o vybrané zápasy například na mistrovství republiky.
Na stěnách jsou vyznačeny červené autové čáry, které ohraničují hřiště. Na čelní
stěně je podávací čára ve výšce 1,78m nad zemí. Dále se na čelní stěně nachází „tin“,
červená čárá, která když je trefená, bod získává protihráč. Půlící čára nacházející se na
zemi, rozděluje hřiště na pravou a levou polovinu. Na obou polovinách jsou zvýrazněny
dva velké přijímací obdélníky, do prostoru kterých musí při podání dopadnout míček
z malého podávacího obdélníku z protější strany kurtu. V podávajícím obdélníku musí
podle pravidel při podání stát podávající hráč alespoň jednou nohou. Při podání se
míček nejdříve musí dotknout čelní stěny nad podávací čáru. Podání se určuje na
začátku zápasu losem.
3.2.2

Raketa

Raketa na squash musí splňovat určité požadavky. Maximální povolená délka je
686mm, šířka 215mm a plocha 500cm2 a maximální hmotnost je 255g. Raketa se
skládá z hlavy rakety, krku a úchopu neboli „gripu“. Je možné si vybrat různé tvary
hlavy rakety a každý hráč si vybírá tu, se kterou se mu nejlépe hraje. Stejně jako výplet
strun, je možné raketu vyplést tvrdě nebo měkce podle stylu hry. Od měkkého výpletu
se míček více odráží a s tvrdším výpletem lze míček více kontrolovat(World Squash
Federation, 2013).
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Obrázek 2. Squashová raketa(HiveFly, 2012-2018)

3.2.3

Míč

Míč na squash se vyrábí z měkké gumy, je zpravidla černé barvy s tečkou různé
barvy. Výjimku tvoří míč bílý, s kterým se hraje na skleněných kurtech, kvůli lepší
viditelnosti.
Rozlišujeme vícero druhů - pro každou herní úroveň se využívá jiný míč. Nejvíce
skákající je modrý míč (stejná varianta jako černý míč s modrou tečkou), který
využívají začátečníci a děti. Míč s červenou a bílou tečkou je pro začátečníky a mírně
pokročilé hráče. Jednu žlutou tečku využívají pokročilí hráči a míč se dvěma žlutými
tečkami využívají závodní hráči.

Obrázek 3. Druhy squashových míčů dle intenzity odrazu(Squashujem, 2011)
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3.3 Historie squashe

Za počátky, ze kterých se během staletí vyvinul squash, je možné pokládat
francouzskou hru „LePaume“ neboli hru dlaní (z francouzštiny lepaume = dlaň), jejíž
počátky se datují k roku 1148. První zmínky o přímých předchůdcích tohoto sportu
pochází z Anglie, kde na začátku 19. století si ve věznici pro dlužníky Fleet v Londýně
krátili dlouhé chvíle mlácením do improvizovaného míčku o zeď. Kolem roku 1820 se
squash rozvinul do školy Harrow, rovněž v Anglii, kde získal i své jméno. Byl
pojmenován podle zvuku, který míček vydával při hraní. První čtyři kurty byly
postaveny v roce 1864 ve škole Harrow a posléze byl squash oficiálně prohlášen za
sport. Zajímavostí je, že squashový kurt byl k dispozici také na lodi Titanic, kde si ho
mohli zahrát pasažéři první třídy(Valenta, 1998).
V České republice se squash rozmohl kolem roku 2000, kdy se počet kurtů
zněkolikanásobil a dostal se do povědomí široké veřejnosti. V té době bylo velmi
obtížné pronajmout si volný kurt, protože všechny kurty byly rezervovány týdny
dopředu. První kurt byl postaven v hotelu Forum na konci 80. let. V současné době se
po celé České republice nachází stovky squashových center, kde je možné si tento sport
zahrát (Süss & Matošková, 2003).

3.4 Pravidla

Hra je zahájena podáním a právo prvního podání se rozhodne losováním. Squash
se hraje do 11 bodů beze ztrát na 3 vítězné sety. Při shodě bodů v setu 10:10 se set
prodlužuje, dokud jeden z hráčů nezíská vedení o 2 body, při takovém stavu rozhodčí
musí zahlásit, že set se může vyhrát pouze o dva body.
Způsoby, jak získat bod, přehledně uvádí publikace Squash: Pravidla; Výklad
pravidel:
Bod lze získat více způsoby:


Míček poté, co byl upuštěn nebo vyhozen k podání a byl učiněn

pokus jej odehrát, se dotkne stěny, podlahy, stropu nebo jakéhokoli
objektu visícího ze stěn nebo stropu před tím, než je podán.
16



V okamžiku zasažení míčku se nedotýká částí alespoň jedné

nohy, podlahy uvnitř pole podání nebo se část kterékoli nohy dotýká
čáry pole podání.


Podávající učiní jeden nebo více pokusů zasáhnout míček, ale

nepodaří se mu to


Míček není zasažen správně



Míček je podán do autu



Míček se při podání dotkne některé stěny kurtu před dotykem

přední stěny


Míček je podán na podlahu, na čáru podání nebo pod čáru podání



První dopad míčku, pokud nebyl přijímacím míček zahrán

z voleje, je na podlahu, mimo nebo na krátkou či středovou čáru
čtvrtiny protilehlé poli podávajícího(Česká Asociace Squashe, 2000).

Squash je jediný z raketových sportů, kde čára ohraničující hřiště není součástí
kurty, tudíž při zásahu hráč ztrácí bod. Do roku 2007 platil jiný bodový systém: hrálo se
do devíti bodů se ztrátami. Bod tudíž mohl získat pouze podávající hráč, musel
„potvrdit“ své podání výhrou rozehry.
Před začátkem utkání mohou oba hráči společně po dobu pěti minut hrát na kurtu za
účelem zahřátí míčku, který bude použit pro zápas. Po dvou a půl minutách zahřívání
rozhodčí ohlásí „poločas“ a zajistí, aby si hráči vyměnili strany, pokud se vzájemně
nedomluví jinak. Rozhodčí také oznámí konec doby pro zahřívání hlášením „čas“.
Pokud byl míček nahrazen nebo pokud zápas pokračuje po značné prodlevě (kupříkladu
v situaci, kdy je jeden z hráčů zraněn a následně musí být ošetřován), rozhodčí povolí
zahřátí míčku na herní podmínky. Hra pak pokračuje na pokyn rozhodčího nebo po
vzájemné dohodě obou hráčů, stane-li se tak dříve. Míček může být zahříván jen jedním
hráčem a to mezi koncem pěti minutové zahřívací doby a počátkem utkání, mezi
jednotlivými hrami a tehdy, mění-li si protihráč výstroj (Česká Asociace Squashe,
2000).
Na začátku každé hry má podávající možnost volby strany, z které bude podávat.
Následně podává střídavě z každé strany, dokud nevyhraje rozehru soupeř. Pokud hráč
17

při podání upustí nebo vyhodí míč bez pokusu odehrát, může míč znovu upustit nebo
vyhodit a odehrát podání.
Jestliže míč ještě před dopadem na přední stěnu zasáhne protihráče (včetně
všeho, co má oblečené nebo drží), míč přestane být ve hře a:


Pokud není použito následující pravidlo, hrající hráč získává
rozehru, jestliže by return byl správný a míček by zasáhl přední
stěnu, aniž by se předtím dotkl některé jiné stěny.



Jestliže by return byl dobrý, ale hrající hráč šel za míčkem a
změnil směr nebo nechal míček proletět kolem sebe a v obou
případech zasáhl míček po pravé straně svého těla, poté co jej
míček minul po levé straně (nebo naopak), potom bude ve všech
případech povolen „nový míček“ – „let“(Česká Asociace Squashe,
2000)

3.5 Zastřešení squashe

V následující kapitole si představíme hlavní organizace propagující squash na
světové a celorepublikové úrovni.
3.5.1

Světová squashová federace

Světová squashová federace má kořeny v mezinárodní asociaci založené již v roce
1966. Její činnost na svých stránkách shrnuje Česká squashová asociace:
V současnosti WSF sdružuje 124 národních squashových asociací a
stará se o dodržování a upřesňování pravidel, vydává specifikace
kurtů, raket a dalšího nutného vybavení, vytváří metodiku a systém
výuky a tréninku, koordinaci kalendáře světových turnajů, vypisuje a
organizuje Mistrovství světa pro muže, ženy, juniory a masters, také
úzce spolupracuje s International OlympicCommittee (IOC), aby byl
squash zařazen mezi olympijské sporty(Česká Asociace Squashe,
2015).
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3.5.2

Česká squashová asociace

V České republice plní činnost řídícího orgánu Česká squashová asociace založena
v roce 1992. Hráči tohoto sportu jsou organizací podporováni v reprezentaci země.
Publikují literaturu pro trenéry, rozhodčí i samotné hráče. Je aktivní na sociálních
mediích, kde propaguje sport a sdílí videa ze zápasů českých hráčů squashe. Zapojují se
do oslovování mládeže prostřednictvím nafukovacího squashového kurtu, se kterým
jezdí čeští trenéři po základních školách v celé České republice a prezentují tak méně
známý sport.

3.6 Zatížení ve squashi

Fyzická

stránka je ve squashi ze všech jeho

součástí zřejmě tou

nejsrozumitelnější. Pro mnoho lidí představuje jeden z hlavních důvodů, proč squash
hrát- jen zřídkakdy vyjdete z kurtu, aniž jste se předtím pořádně zapotili. Pravidelné
hraní zlepšuje kondici a lepší kondice vede k lepší hře(Griffin, 2016).
Squash vyžaduje vytrvalost běžce na dlouhé vzdálenosti, rychlost a sílu sprintera
a schopnost dostat se co nejdříve z krizových momentů. Jen málokterý jiný sport klade
na hráče stejné nároky (Griffin, 2016).
Valenta (1998) tvrdí, že tepová frekvence se v průměru pohybuje od 147 po 161
tepů za minutu a 3 až 9 krát za zápas vystoupí téměř k maximu (184-195). Průměrná
tepová frekvence dospělého muže v klidovém režimu je přibližně 60-70 tepů za minutu.
Anaerobní metabolizmus je v průběhu hry výrazně aktivován. Hodnota kyseliny
mléčné v krvi se pohybuje těsně pod úrovní anaerobního prahu. Hra squashe je
doporučována jako účinná prevence kardiovaskulárních chorob. Během hry se výrazně
snižuje hladina svalového glykogenu a dochází k poklesu v uvolňování inzulínu. Ztráta
tekutin během zápasu se pohybuje od 1,62 do 2,04 litru a 2,0 až 2,6 kg tělesné
hmotnosti. Výkon má převážně aerobní charakter a hodnoty kyseliny mléčné se
pohybují těsně pod prahem anaerobního prahu (Valenta, 1998).
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Procesy látkové přeměny v organismu, kterými se energie
získává pomocí kyslíku, patří k aerobním procesům, zatímco
procesy probíhající bez podílu kyslíku se nazývají anaerobní.
Klasickou aerobní zátěží je například pomalý vytrvalostní běh.
Při této aerobní svalové práci se organismu dodává dýcháním
v dostatečném množství potřebná energie (kyslík). Spotřeba a
přísun

energie

jsou

tedy

vyrovnány

ideálním

způsobem(Langhammer & Birkner, 1999).

Podle Valenty 1998 trvá rozehra u začínajících hráčů 4-8 vteřin. Délka rozehry
se odvíjí od trénovanosti hráčů. U hráčů nižší výkonnosti je poměr 40% hra a 60%
přerušení. U zkušenějších hráčů je průměrně 65% hra a 35% přerušení.
Langhammer a Birkner (1999) uvádí faktory ovlivňující herní výkon ve squashi
takto:
Vytrvalost
Tepová frekvence při tréninku squashe stoupá u trénovaného atleta ve věku mezi 20 až
30 lety na hodnotu průměrně 158 tepů za minutu. Je tedy srovnatelná s tepovou
frekvencí při svižném běhu blízko aerobně-anaerobního prahu, tedy hranici, kdy
organismu přechází od aerobního získávání energie na anaerobní. Rychlé útoky a četné
krátké sprinty z jedné strany kurtu na druhou musí umět zvládnout každý hráč. Umožní
mu to rozvíjení anaerobní vytrvalosti.
Síla
Pro squash má význam zejména explozivní síla. Tato schopnost je zodpovědná za
zdařilé pohyby s vysokým zrychlením. Chcete-li však rychle a razantně odehrávat míče
po delší dobu, musíte disponovat také silovou vytrvalostí.
Rychlost
Akční rychlost je schopnost, díky které můžeme provést jednotlivé herní akce, jako je
například obranný úder v nejkratším čase. Hráči squashe navíc potřebují také rychlostní
vytrvalost, aby mohli zahajovat rychlé akce během celého průběhu hry.
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Pohyblivost
Náhle zastavení běhu, rychlé změny směru, otáčivé pohyby trupu při rozehře z forhendu
na bekhend a další výpadové kroky kladou vysoké nároky na svalový, kloubní a vazový
aparát hráčů squashe. Tento sport vyžaduje zejména dobrou pohyblivost ramenního
kloubu a paží, hrudní páteře, bederní páteře a svalstva v oblasti kyčelních kloubů a
nohou.
Koordinace
Každá situace při hře squashe je jiná. Pro hru squashe jsou důležité tyto koordinační
schopnosti:


Rychlá reakce na akustické a optické signály



Orientace v prostoru



Přizpůsobení se náhle změně situace



Spojení různých částí pohybů nebo jednotlivých pohybů



Vyvinutý smysl pro rovnováhu

Psychika
Hráči squashe mají vysokou psychickou výkonnost. Realisticky hodnotí vlastní
výkonnost i schopnosti partnera, umí kontrolovat agresivitu, mají vysokou schopnost
koncentrace, rychlé reakce a trpělivost. Díky tomu mohou při hře optimálně uplatňovat
získané technické a taktické dovednosti (Langhammer & Birkner, 1999).

3.7 Strategie a taktika

Pojmy strategie a taktika odkazují k potřebě operativní reakce na průběh utkání a
jeho směřování. Oba termíny označují předem připravený a naučený postup, jehož
opakem je improvizace, momentální reakce na danou situaci. V této kapitole se budeme
věnovat pojmům strategie a taktika, jelikož jsou pro sledovaný jev zásadnější.
Obecnějším z obou pojmů je strategie, která se dá charakterizovat jako
promyšlená koncepce sportovní aktivity, směřující ke konkrétnímu cíli nebo účelu. O
tom, že je strategie do jisté míry předem připravená, svědčí i skutečnost, že se zakládá
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na empirických znalostech a vědomostech (kupříkladu z oblasti fyziologie lidského těla,
ale i poznatky subjektivní, třeba znalost sebe sama a svých možností vzhledem ke
sportovnímu výkonu). Strategie je ve své podstatě naučený postup nebo návod na
postup v různých modelech utkání. Strategie se váže na klíčové body utkání a nabízí
sportovci modely jednání, kterými se pak může řídit.
Konkrétní realizací strategie je taktika. Aplikace taktiky do postupu hráče ve
sportovním utkání vyžaduje jistou úroveň jeho kondiční i technické zdatnosti, proto je
možné se s ní setkat teprve na vrcholové úrovni.
Zahrnuje:
-

systematický přehled forem, prostředků a způsobů vedení
sportovního boje, zpracovaný konkrétně pro každé sportovní
odvětví, resp. disciplínu;

-

přehled o podmínkách sportovního boje a způsobech jejich
analýzy (týká se analýzy vlivů přírodních a materiálně
technických podmínek, analýzy činností soupeřů i vlastních
možností);

-

stanovení úkolů, prostředků a způsobů boje v konkrétních
podmínkách a proti konkrétnímu soupeři(Perič & Dovalil,
2010).

Taktika se sleduje na úrovni jednotlivce, skupiny i týmu a na všech třech
úrovních rozlišujeme taktiku útoční a obrannou.
Pro úspěšné zapojení taktiky do praxe je naprosto nezbytný dlouhodobý nácvik
řešení typických konfliktních situací. Současně je potřeba dodržovat některá pravidla
pro efektivnější přípravu. Rozvoj taktických dovedností by měla jít ruka v ruce
s osvojováním a zdokonalováním techniky. Předem naplánovaná taktika vychází
z teoretických postupů a algoritmů, nicméně je potřebné respektovat úpravy vyplývající
z praktické inkorporace taktiky do utkání.
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3.8 Squashové údery z hlediska taktiky

V následující kapitole si vysvětlíme základní squashové údery, proč se hrají a jaké
výhody či nevýhody nám jejich zahrání přináší.
Forehand

Forehand je základní úder, na kterém většina hráčů může založit svou hru (Süss
& Matošková, 2003). Při základním forhendovém úderu se pravák dívá čelem na pravou
boční stěnu a odehrává míček švihem rakety zprava do leva (od zadní stěny kurtu
k přední straně kurtu) (Langhammer & Birkner, 1999). A míč trefují dlaňovou stranou
ruky. U leváků je to obráceně, při forehandu jsou otočeni směrem k levé boční stěně.
Backhand

Backhand je opačný úder forehandu. Při bekhendovém úderu se pravák dívá na
levou boční stěnu a odehrává míček švihem rakety zleva doprava. Míč trefují hřbetní
stranou. U leváků je to obrácené, při backhandu jsou otočení k pravé boční stěně.
Někteří trenéři tvrdí, že není tak přirozený a že se jej hráči musí od začátku učit.
Správnější je ale učit se oba údery stejně. Je pravda, že pro začátečníky bývá složitější a
mnozí jej využívají pouze v nouzi, kdy již nemohou zahrát forhend (Süss & Matošková,
2003).
Cross

Cross je úder, který letí z jedné poloviny kurtu na polovinu druhou. Hrajeme ho
proto, abychom změnili tempo hry, překvapili soupeře nebo za účelem dostat ho na jeho
slabší stranu.
Drive

Drive neboli „lajna“ je úder, který letí podél jedné z bočních stěn do zadní části
kurtu. Je to nejčastější úder ve squashi, protože vám umožní kontrolovat rozehru a
dostat soupeře pod tlak.
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Drop

Drop je krátký úder, který dopadá do přední části kurtu, ideálně co nejblíže
k čelní i boční stěně, aby měl soupeř co možná nejtěžší pozici pro zahrání míčku.
Podání

Podání je úder, kterým se začíná rozehra. Při prvním podání si hráč může vybrat
stranu podání, ale při získání bodu musí jít podávat z druhé strany. Podávat je většinou
výhoda.
Příjem podání

Příjem také „return“ je druhý úder v rozehře po podání. Při správném příjmu
(ideálně bez dopadu na zem) může přijímající hráč vymazat výhodu soupeřova podání.
Boast

Boast je úder, který se před dotykem čelní stěny odrazí od stěny boční nebo
zadní. Boast můžeme zahrát jak útočnou formou, tak obrannou.
Lob

Lob je obranný úder, který slouží k přehrání soupeře. Hraje se většinou z přední
části kurtu, vysoko a jemně do zadního rohu, kde se těžko vybírá.
Volley

Při tomto úderu se zahraje míček dříve, než spadne na zem. Hrajeme ho pro
zrychlení rozehry a dostáváme tím soupeře pod časovou tíseň.
Kill

Kill je úder, kterým rozehra většinou končí. Konečný úder hraný pouze
v momentě, kdy soupeř nezahrál svůj úder přesně a dal příležitost rozehru ukončit.
Stroke

Stroke je stav hry, kdy rozhodčí přisoudí bod hráči, kterému bylo bráněno ve
hře.
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Let

Let je pokyn rozhodčího, který nechává opakovat rozehru z důvodu překážení ve
hře. Při takovém bránění je hráč, kterému je bráněno povinen zastavit hru a rozhodčí se
podle situace rozhoduje, zda hráč dostane Let (nový míč) nebo Stroke (bod).
Pokud hráč zastaví hru, ale měl možnost míček zahrát, a neohrozit u toho
soupeře, dostává od rozhodčího „No let“ a bod získává druhý hráč.
Také je možnost hrát různé kombinace úderů, např. „backhand volej cross drop“
tj. míč, který pravoruký hráč odehraje na levé straně kurtu křížem do přední strany kurtu
bez dopadu na zem. A mnoho dalších.
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4

Praktická část
V praktické části této bakalářské práce představíme konkrétní analýzu zápasů se

zřetelem na tempo hry a užití úderů. Pro lepší vhled do celkového kontextu tématu
v úvodu zmíníme cíle práce, úkoly a použitou metodiku. Následně představíme
výsledky zkoumání ve vztahu k formulované hypotéze.

4.1 Cíle práce

Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání squashových zápasů z hlediska
tempa hra v soutěžních utkáních mužů v České republice. Provedené pozorování
ozřejmí, zdali se tempo hry v průběhu utkání mění, kolik času trvá jednotlivý úder,
četnost jednotlivý úder ve zkoumaných utkáních zahrán a jaký je poměr zatížení.
V rámci jednotlivých shromážděných utkání budeme porovnávat tempo hry a
četnost jednotlivých úderů. Do předem připravené tabulky zaznamenáváme data,
z kterých následně zjistíme, které údery jsou v zápase nejvíce využívány a kolik času
trvá zahrání jednoho úderu.

4.2 Úkoly práce

1. Provést rešerši literatury
2. Vytvořit digitální zápis, kde zaznamenáme získaná data
3. Analyzovat 10 utkání mužů
4. Zjistit, jestli se v průběhu utkání mění tempo hry

4.3 Výzkumné otázky

1. Mění se v průběhu zápasu tempo hry?
2. Je rozdílné tempo hry u vítězů a poražených?
3. Jaký je průměrný čas rozehry?
4. Kolik úderů je v průměru potřeba pro ukončení rozehry?
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5

Metodika práce

V této práci bylo analyzováno celkem 10 mužských squashových zápasů nejvyšší
české výkonnostní úrovně z 3 různých turnajů v sezoně 2017-2018 pořádaná Českou
asociací squashe. Konkrétně se jednalo o mužské celostátní turnaje kategorie Aa MČR.
Jednalo se o čtvrtfinálové, semifinálové, finálové a zápasy o třetí místo. Jednotlivá
utkání nebyla vybrána se zřetelem na žádný konkrétní faktor.

5.1 Výzkumný soubor

Celkový počet sledovaných hráčů byl 11. Nejmladší sledovaný hráč má 18 let,
nejstarší pak 34, průměrný věk všech hráčů činí25,9 let. Směrodatná odchylka je
4,72 let. Nejlépe umístěný hráč je na 1. místě, nejnižší místo je 18 českého žebříčku.
Jejich průměrné umístění v žebříčku je 6,9. Směrodatná odchylka je 4,79 míst
v žebříčku.
Důležitým faktorem, který v analýze nemůžeme opomíjet, je lateralita hráčů.
Pozorovaní hráči jsou jak praváci, tak leváci.

5.2 Sběr dat a měřící procedury

Za hlavní metodu tohoto výzkumu můžeme považovat notační analýzu. Tato
metoda se často využívá a je doporučována pro hodnocení herního výkonu. Zahrnuje
pozorování určitých jevů a zaznamenávání statistik do předem připravených archů.
Data budeme sbírat z videozáznamů pořízených na turnaji. Videa jsou dostupné
na internetu (z webových stránek České asociace squashe) nebo natočených záběrů.

5.3 Způsob analýzy

Videoanalýza je řazená mezi tzv. nepřímou analýzu, protože máme možnost
video pozastavit, vrátit zpět nebo posunout dopředu, což nám pomáhá přesněji určit
vyskytující se jevy, aniž bychom se dopustili chyb. Tyto přednosti nepřímé metody
jsme v hojné míře využívali u analýzy, která stojí v centru bakalářské práce.
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Při analýze dat pro potřeby této práce jsme zaznamenávali všechny údery
odehrané v jednotlivých utkáních. Posléze byly změřeny jednotlivé intervaly mezi údery
v rozehrách, setech a celých zápasech. Údaje získané tímto postupem byly uvedeny do
tabulky a vypočítali jsme četnost úderů za jednotlivé sety i zápasy. Následně jsme si
vytvořili přehled míry využití jednotlivých druhů úderů (například kolikrát za zápas
jeden hráč zahrál backhand drive).
Díky informaci o četnosti jednotlivých úderů a času rozehry můžeme dál
zjišťovat průměrný čas jednoho i všech úderů. Než se podíváme na další část zkoumání,
je potřebné vymezit si rozdíl mezi pojmy čas na úder a doba nebo čas úderu. Čas
úderu, o kterém jsme se doteď zmiňovali, je časový úsek mezi odehráním míče jednoho
a příjmem druhým hráčem. Naproti tomu čas na úder je doba, kterou máme před
zasažením míče. Celkově je možné říci, že se tyto časové úseky shodují, ale pro každý
jednotlivý úder je odlišné časové spektrum těchto dvou veličin.

5.4 Vyhodnocení dat

Data byla vyhodnocována jedním hodnotitelem a posléze porovnávaná
vzhledem k relevantním kategoriím výzkumu. K vyhodnocování dat byly použity
základní statistické nástroje jako průměr a četnost. Reliabilita měření je 99%.
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6

Výsledky

V tabulce 1 je celkový souhrn našich měření. V prvním sloupci je seznam
zápasů, které jsme měřili. Hráči jsou označení H1-H11. V druhém sloupci je celkový
počet odehraných úderů v jednotlivých zápasech. Nejméně úderů se vyskytlo v zápase
H3 – H4 a naopak nejvíce úderů bylo v zápase H3 – H11. Podle našich výsledků
můžeme říci, že pokud má zápas méně než 800 úderů, jedná se o zápas o třech setech.
Čtyřsetové zápasy jsou 800 úderů až 1200, s výjimkou jednoho zápasu, který má 1210
úderů. A zápasy, které přesáhly 1200 úderů, jsou pětisetové. V třetím sloupci máme
počet rozeher v jednotlivých zápasech, které souvisí s počtem úderů. Nejméně rozeher
měl opět zápas H3 – H4, který měl 43 rozeher. Nejvíce rozeher měli shodně dva zápasy
H3 – H11 a H5 – H6 (2) a to 102. Čtvrtý sloupec vyplývá z druhého a třetího sloupce.
Najdeme v něm průměrný počet úderů na rozehru za zápas. Celkový průměr počtu
úderů na rozehru za všechna utkání je 12,19. Od průměru se nejvíce liší zápasy H3 – H3
a H3 – H11.
V další části tabulky se věnujeme času hry, kde máme dva sloupce. V prvním je
celkový čas hry v sekundách a v druhém je čistý herní čas. Následně tyto dva sloupce
navazují na poslední sloupec tabulky, kde se nachází poměr zatížení, které je v průměru
všech zápasů 52,16%. Od průměru se nejvíce liší zápasy H3 – H4 a H5 – H6, kdy při
prvním zápase je poměr zatížení nižší o 6 % a naopak zápas H5 – H6 o 11% vyšší.
Sloupec tempo hry se dále dělí na počet úderů na průměrnou rozehru (průměrná rozehra
měla 16,87 vteřin) a čas potřebný k zahrání úderu. Za průměrnou rozehru se v průměru
odehrálo 12,2 úderů a průměrný čas potřebný k zahrání úderu je 1,37 vteřin. Zápas
s největším tempem hry je zápas H6 – H9, ve kterém byla naměřena největší hodnota
počtu úderů na průměrnou rozehru (12,66 úderů) a zároveň nejnižší průměrný čas
k zahrání úderu (1,33 vteřiny). Nejnižší tempo hry měl zápas H10 – H8.
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Tabulka 1. Celkový souhrn měření

Čas hry (ve vteřinách)
Zápas

Počet úderů

Počet rozeher

Průměrný počet
úderů na rozehru

Celkový

Čistý

H1 - H2
H3 - H4
H5 - H6
H7 - H8
H7 - H6
H6 - H9
H10 - H8
H3 - H7
H5 - H6 (2)
H3 - H11
Průměr

1284
1086
837
1537
1210
717
280
570
606
907
903,4

102
78
71
102
92
63
43
51
56
82
74

12,59
13,92
11,79
15,07
13,15
11,38
6,51
11,18
10,82
11,06
12,21

2916
2396
2022
3731
3244
1890
800
1261
1343
2793
2240

1788
1475
1115
2117
1762
959
374
802
815
1284
1249

Tempo hry
Počet
úderů
na
Průměrný čas
čas potřebný k
Poměr zatížení
průměrnou
rozehru
zahrání úderu
rozehry
(průměrná rozehra =
(ve vteřinách)
16,87 vteřin)
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17,53
18,92
15,71
20,75
19,15
15,22
8,71
15,72
14,55
15,66
16,87

12,12
12,42
12,66
12,25
11,59
12,62
12,62
12,00
12,55
11,92
12,27

1,39
1,36
1,33
1,38
1,46
1,34
1,34
1,41
1,34
1,42
1,38

61,3%
61,6%
55,2%
56,7%
54,3%
50,7%
46,8%
63,6%
60,7%
46,0%
55,8%

V tabulkách 2, 3 a 4 popisujeme u každého setu průměrný čas rozehry, průměrný počet
úderů a tempo hry (průměrný čas k zahrání úderu). Tabulka 2 je pro třísetové zápasy,
tabulka 3 je pro čtyřsetové zápasy a tabulka 4 je pro pětisetové zápasy.
V tabulce 2 máme popsané 4 zápasy, které měli 3 sety. Obecně pro tyto zápasy
můžeme říct, že průměrný čas rozehry byl kratší než u ostatních zápasů, protože se
jednalo o zápasy méně vyrovnané. Výjimku tvoří zápas H5 – H6, kde je v prvním setu
tempo hry o téměř desetinu vteřiny větší než u ostatních třísetových zápasů. Druhý a
třetí set toho zápasu se už více přibližuje průměru ostatních zápasů. Dále stojí za
zmínku zápas H3 – H4, který naopak je hluboko pod průměrem. Průměrný čas rozehry
a průměrný počet úderů za rozehru je menší než u ostatních zápasů, protože se v tomto
zápase střetl první nasazené hráč s hráčem z druhé desítky českého žebříčku. Většinou
platilo (kromě zápasu H7 – H8), že ve druhém setu bylo tempo hry vyšší než v setu
prvním. A naopak ve třetím setu tempo hry polevilo.
V tabulce 3 jsou údaje čtyřsetových zápasů. Zápasů je stejně jako zápasů
třísetových, a to čtyři. Pro čtyřsetové zápasy platí, že průměrný čas rozehry a průměrný
počet úderů je větší než u zápasů se třemi sety. Za zmínku stojí ukazatel průměrný počet
úderů za jednu rozehru, který je u těchto zápasu v prvním setu nejvyšší a poté klesá.
Z hlediska tempa hry je první set nejhorší, stejně jako u třísetových.
V tabulce 4 máme dva zápasy, které měly 5 setů. Ze všech naměřených zápasů
byly tyto zápasy nejdelší nejvyrovnanější. Nejdelší čas rozehry měl zápas H3 s H11
26,46 vteřiny. Vyskytuje se zde stejný jev s průměrným počtem úderů na jednu rozehru
jako u čtyřsetových zápasů. Můžeme si všimnout, že nejvyšší tempo hry bylo
zaznamenáno u obou zápasů až v posledním setu.
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Tabulka 2. Zápasy se 3 sety

3 setové zápasy

1. set
2. set
3. set

Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry

H1 - H2
15,26
11,36
1,34
13,18
9,90
1,33
17,12
12,81
1,34

H3 - H4
11,34
8,38
1,35
6,92
5,36
1,29
8,12
6,00
1,35

H5 - H6
21,26
14,41
1,48
12,12
9,06
1,34
13,88
10,13
1,37

H7 - H8
11,24
8,38
1,34
15,75
11,54
1,36
15,24
11,59
1,31

Průměr
14,78
10,64
1,38
11,99
8,96
1,33
13,59
10,13
1,34

H10 - H8
22,41
15,32
1,46
18,54
12,70
1,46
17,88
12,37
1,45
17,42
11,95
1,46

H3 - H7
18,79
13,00
1,45
14,11
9,89
1,43
15,15
10,54
1,44
14,25
10,75
1,33

Průměr
21,77
15,38
1,42
16,55
11,84
1,40
15,61
11,34
1,37
15,17
11,10
1,36

Tabulka 3. Zápasy se 4 sety

4 setové zápasy

1. set
2. set
3. set
4. set

Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry

H7 - H6
24,23
17,18
1,41
20,72
15,26
1,36
17,15
12,71
1,35
16,03
12,05
1,33

H6 - H9
21,64
16,00
1,35
12,81
9,50
1,35
12,26
9,75
1,26
12,99
9,67
1,34
32

Tabulka 4. Zápasy s 5 sety

5 setové zápasy

1. set
2. set
3. set
4. set
5. set

Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry
Průměrný čas rozehry
Průměrný počet úderů
Tempo hry

H5 - H6 (2)
20,93
14,95
1,40
15,10
10,94
1,38
21,01
14,59
1,44
15,28
11,05
1,38
15,91
11,69
1,36

33

H3 - H11
26,46
19,08
1,39
25,55
18,67
1,37
18,93
13,69
1,38
17,70
12,69
1,39
15,45
11,55
1,34

Průměr
23,69
17,02
1,39
20,32
14,80
1,37
19,97
14,14
1,41
16,49
11,87
1,39
15,68
11,62
1,35

Tabulka č. 5 popisuje celkovou četnost jednotlivých úderů v testovaných
zápasech a jejich procentuální zastoupení. V prvním sloupci jsou uvedení vítězové a
v druhém sloupci jsou poražení. Ve sloupci oba uvádíme celkovou četnost jednotlivých
úderů za všechny zápasy za oba hráče. Nejčastěji zahraný úder je bekhend drive
(bekhendová lajna), která byla zahrána celkem 2388 krát a procentuálně v 27,24 % ze
všech zahraných úderů. Nejméně zastoupený je bekhend kill cross, který nebyl zahrán
ani jednou ve všech zápasech. Četnost jednotlivých úderů u jednotlivých hráčů uvádíme
pro potvrzení té části hypotézy, která dává do spojitosti šance na vítězství s užitím
volejových úderů. Z tabulky vyplývá, že tento druh úderů tvoří 17,3 %, z toho 10,8%
jsou bekhendové údery a zbylých 6,5 % jsou forhendové údery. Čas na úder je u volejů
samozřejmě kratší než u ostatních úderů, jelikož při voleji nedopadne míček na zem a je
zahrán bez dopadu. Úder nejpomalejší na zahrání je dle statistiky forhend boast, protože
boast je úder, který se nejprve dotkne boční stěny, než se dotkne stěny čelní, tím pádem
ztratí rychlost a letí nejdéle. Nejčastěji hraný úder bekhendový drive má průměrný čas
na úder u vítězných hráčů 1,48s a u prohraných činí 1,53s.

34

Tabulka 5. Celková četnost jednotlivých úderů v analyzovaných zápasech

Údery
bh boast
bh cross
bh cross drop
bh drive
bh drop
bh kill
bh kill cross
bh lob cross
bh lob drive
bh reverse boast
bh volej boast
bh volej cross
bh volej cross drop
bh volej cross kill
bh volej drive
bh volej drop
bh volej kill
fh boast
fh cross
fh cross drop
fh drive
fh drop
fh kill
fh kill cross
fh lob cross
fh lob drive
fh reverse boast
fh volej boast
fh volej cross
fh volej cross drop
fh volej cross kill
fh volej drive
fh volej drop
fh volej kill
let
stroke
chyba 2 dopady
chyba out
no let

Celkem

Počet zahraných úderů

Průměrný čas na úder

Vítěz

Poražený

Oba

Vítěz

Poražený

Oba

96
451
40
1279
262
16
0
53
35
3
6
178
21
0
156
130
5
128
431
34
602
127
29
2
29
12
2
6
106
12
15
56
50
11
27
29
101
148
8

91
497
30
1109
248
14
0
50
52
6
8
161
27
3
146
104
1
117
444
26
707
177
9
0
25
14
2
5
129
12
29
91
34
14
35
20
175
170
6

187
948
70
2388
510
30
0
103
87
9
14
339
48
3
302
234
6
245
875
60
1309
304
38
2
54
26
4
11
235
24
44
147
84
25
62
49
276
318
14

1,60
1,44
1,29
1,48
1,39
1,35
0,00
1,24
1,39
1,20
0,91
1,00
1,13
0,00
1,11
1,08
1,19
1,57
1,41
1,36
1,49
1,39
1,33
1,31
1,29
1,34
1,26
1,08
1,01
1,09
1,19
1,13
1,02
1,23

1,36
1,42
1,40
1,53
1,37
1,39
0,00
1,21
1,42
1,25
1,16
1,01
1,11
1,25
1,00
1,04
0,98
1,53
1,49
1,29
1,45
1,32
1,45
0,00
1,34
1,28
1,76
1,07
1,01
1,11
1,01
1,07
0,97
0,97

1,48
1,43
1,34
1,50
1,38
1,37
0,00
1,22
1,41
1,23
1,06
1,01
1,12
1,25
1,06
1,06
1,16
1,55
1,45
1,33
1,47
1,35
1,36
1,31
1,31
1,31
1,51
1,08
1,01
1,10
1,07
1,09
1,00
1,09

4383

4382

8765

Průměrný čas potřebný
na zahrání úderu
celkem
1,386

1,382

Směrodatná
odchylka
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1,384
0,27

Tabulka 6. Četnost volejových úderů v zápasech (měřeno ve vteřinách)

Počet úderu volej

BH
FH
Celkem

celkový čas potřebný na volej
Průměrný čas potřebný na odehrání
volej

Vítěz Poražený
496
450
256
314
752
764
793,32
781,84

1,05

1,02

V tabulce 6 sledujeme počet volejových úderů. Ty jsou možné v následujících
kombinacích: backhand (BH) volej boast, bh volej cross, bh volej cross drop, bh volej
crosskill, bh volej drive, bh volej drop, bh volej kill a všechny tyto varianty v kombinaci
s forehandem. Dále máme v tabulce celkový čas potřebný na volej a následně průměrný
čas potřebný na odehrání volej. Průměrný čas na odehrání volej je u vítězů 1,05 vteřiny,
u poražených je 1,02 vteřiny a rozdíl tedy činí 0,03 vteřin.
900
800
700
600
500

A

400

B

300
200
100
0
BH

FH
Obrázek 4. Graf počtu úderů typu volejů.
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Celkem

7

Diskuze

Touto prací se nám podařilo odpovědět na otázky, které jsme si stanovili v kapitole
4.3 Výzkumné otázky


měni se v průběhu zápasu tempo hry



je rozdílné tempo hry u vítězů a poražených



jaký je průměrný čas rozehry



kolik úderů je v průměru potřeba k ukončení rozehry

Nyní můžeme formulovat odpovědi na tyto otázky.
1. Mění se v průběhu zápasutempo hry?
V tabulce 1 celkový souhrn měření

je vidět, že se tempo hry v jednotlivých

zápasech liší a není souvislost mezi délkou utkání a tempem hry. V tabulkách 2, 3 a 4
poté můžeme sledovat tempo hry v jednotlivých setech. Obecně platí, že první sety jsou
v zápasech nejpomalejší. Tempo hry v nich je 1,395 vteřiny na úder.Můžeme si to
vysvětlit tím, že se hráčiv prvním setu seznamují se soupeřem a prostředím, a proto je
tempo hry pomalejší než v dalších setech. Naopak nejrychlejší jsou páté sety, kdy čas
potřebný na zahrání jednoho úderu je 1,35 vteřiny, takže rozdíl mezi prvním a
posledním setem je 0,45 vteřiny, což už je rozdíl tempa hry, který je rozeznatelný
pouhým okem. Za zmínku stojí druhé sety, které jsou rychlejší než sety třetí a čvtrté.
Myslíme si, že je to proto, že jsou hráči stále čerství a mají dostatek energie, proto je
druhý set hraný ve vysokém tempu. Roddy (2017) doporučuje hraní útočné hry a
zároveň poukazuje na větší možnost nevynucených chyb u útočné hry. Zajímavé je, že
hráč H3 měl v zápasech pomalejší tempo než soupeř, ale zároveň nikdy nebyl poražen.
Důvodem může být příliš agresivní hra jeho soupeřů, kvůli které se mohli dopouštět
více chyb.

2. Je rozdílné tempo hry u vítězů a poražených?
V tabulce 5 celková četnost jednotlivých úderů v analyzovaných zápasech vidíme
tempo hry pro oba hráče. U vítězů je tempo hry 1,386 vteřiny a u poražených je 1,382
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vteřiny. Rozdíl tedy činí 4 tisíciny vteřiny.Toto číslo je tak zanedbatelné, že nemůžeme
vidět souvislost mezi tempem hry u vítězů a poražených.
Pokud se podíváme v tabulce 5 na průměrný čas na úder, můžeme si všimnout pár
úderů, které poražení zahráli pomaleji, tím pádem na ně měli vítězové více času. Jedním
z těchto úderů je bekhend boast, který byl odehrán vítězem 1,60 vteřiny poté, co ho
zahrál poražený. Naopak poražený na něj měl 1,36 vteřiny. Důvodem toho je, že
poražení hráli tento úder pod větším tlakem, proto byl zahrán v obraně pomaleji, aby se
bránící hráč stihl vrátit na střed kurtu. Jsou ale údery, které hrají vítězové rychleji nebo
naopak pomaleji než poražení a je otázkou, jestli zrychlování nebo zpomalování ve hře
je klíčem k vítězství.

Necelou polovinu zastoupených úderů (42,17 %) byl rovný úder podél stěny, z toho
byl 27,24 % bekhend a 14,93 % forhend. Hong (1996) zjistil, že hráči světové špičky
hrají rovný úder podél stěny v 60,79 %, z čehož soudíme, že hráči v ČR dělají více
chyb při rovných úderech dozadu. Vítězové zahráli bekhendový drive za 1,48 vteřiny,
tedy o 0,05 vteřiny dříve než poražení, kteří tento úder zahráli za 1,53 vteřiny. Rozdíl 5
setin vteřiny se nemusí zdát být velký, ale při počtu zastoupení tohoto úderu to může
být znatelné. Výsledky výzkumu Vucković (2003) ukažují, že přes 70 % všech úderů
směřovalo do levé části kurtu, tedy do bekhendu. Hráči tak dělají proto, aby eliminovali
možnost útočení pro soupeře. Forhendový drive byl naopak vítězi zahrán za 1,49
vteřiny, poražený ho zahrál za 1,45 vteřiny, o 4 setiny rychleji. Protože forhend drive
byl v zápase zastoupený méně krát, myslíme si, že je tento údaj méně významný jako u
bekhendu.
Dále stojí za zmínku údery hrané bez dopadu na zem, tedy voleje. Například volej
drive (rovný úder podél stěny do zadní části kurtu), který poražení na forhendové straně
zahráli o 6 setin rychleji a na bekhendové straně o 11 setin rychleji. Z toho můžeme
usoudit, že se nemusí vždy vyplatit hrát údery co nejrychleji po odrazu od čelní stěny.
Důkazem tohoto tvrzení je fakt, že průměr všech volejových úderů pro vítěze je 1,05
vteřiny a pro poražené je 1,02 vteřiny (tabulka 6 četnost volejových úderů v zápasech).
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3. Jaký je průměrný čas rozehry?
Průměrný čas rozehry všech utkání je 16,87 vteřiny. Tento údaj je velice
individuální a závisí na tom, jaký zápas je zrovna analyzovaný. V některých zápasech
může být čas rozehry kolem 10 vteřin, v jiných překračuje 20 vteřin.Občas se může stát,
že je rozehra delší než 1 minutu, ale to se nestává často.U kratších zápasů se rozehry
delší než 1 minutu nevyskytují, naopak delší utkání obsahují takových rozeher více.
Ghani (2016) ve své práci píše, že průměrná doba rozehry u mužů je 17,2 vteřiny. Tento
údaj se skoro shoduje s námi naměřenými údaji, liší se o pouhé 3 desetiny vteřiny, což
v jedné rozehře je zanedbatelný údaj.
Když porovnáme čas rozehry squashe například s tenisem, můžeme říci, že
squashová rozehra trvá v průměru 16,87 vteřiny, naopak tenisová rozehra trvá
v průměru 5,33 vteřiny (Šiman, 2018).
4. Kolik úderů je v průměru potřeba k ukončení rozehry?
V námi naměřených utkáních bylo v průměru zahráno 12,047 úderů na výměnu.
Stejně jako u průměrného času na výměnu, tento údaj je ovlivněn délkou utkání.
V některých utkáních nepřekročil průměr 7 úderů a naopak byla utkání, kde bylo
v průměru odehráno přes 15 úderů. V porovnání s tenisem, kde je průměr 3,99 úderů na
rozehru se jich tedy ve squashi odehraje tři krát více(Šiman, 2018).
Hong (1996) píše, že na turnaji 1993 v Hong Kongu muži v průměru za jeden set
zahrají 252 úderů. V naší práci jsme zjistili muži v České republice zahrají v průměru
na set 230 úderů. Soudíme, že je to z důvodu větší vyrovnanosti hráčů na turnaji v Hong
Kongu.
Toto téma je velice zajímavé, proto doporučuji pokračovat ve videoanalýze zápasů
a tím rozšířit výzkumný vzorek a zvýšit tak vypovídající hodnotu těchto měření.
Limitací nám bylo, že squash není tolik populárním sportem, jako je například
fotbal nebo tenis. Na squashové téma neexistuje mnoho literatury a zároveň je obtížné
shánět videozáznamy squashových utkání, protože ze zápasů často nejsou záznamy ani
se nevysílají v televizi a tak jedinou možností obstarat si materiály ke zkoumání je
vytvořit si je sám. Což představuje další limitace jako doprava na místo konání a
obstarání si vlastní nahrávací aparatury. Squash je sport, který je relativně rychlý (1
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úder za cca 1,4 vteřiny), proto se při zkoumání výzkumného vzorku se lze jednoduše
dopustit chyby.
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Závěr
V této bakalářské práci jsme analyzovali squashovou rozehru u mužů v České

republice na turnajích hraných v roce 2017 a 2018 nejvyšší úrovně. Zjišťovali jsme,
jestli se mění tempo hry v průběhu utkání, jestli je tempo hry rozdílné u vítězů a u
poražených, jaký je průměrný čas rozehry a kolik úderů je v průměru potřeba
k ukončení rozehry.
Zjistili jsme, že v prvním setu je hra nejpomalejší, další sety jsou odehrány
v rychlejším tempu. Tudíž jsme došli k závěru, že v průběhu hry se utkání zrychluje.
U vítězů a poražených jsme zkoumali rozdílné tempo hry. Z našich zkoumání
můžeme říci, že se tyto dva údaje shodují. Z toho vyplývá, že tempo hry u vítěze i
poraženého se nemění.
Tyto výsledky nám poskytly informace, které můžeme použít při stavbě tréninkové
jednotky nebo ke stanovení taktiky na jednotlivá utkání.
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