Zajímavosti o tenisov˘ch raketách
a v˘pletech
Pﬁi v˘voji a v˘robû tenisov˘ch raket se neustále pouÏívají nové materiáIy a technologie. Sortiment
vzrÛstá den ode dne a ani pro profesionální hráãe není jednoduché uchovat si pﬁehled.
Z toho dÛvodu Vám pﬁedkládáme krátk˘ pﬁehled o nejdÛleÏitûj‰ích aspektech, na které je nutné
pﬁi koupi tenisové rakety resp. v˘pletu dbát.

Ochrana paÏe a kloubÛ

Sweet-Spot (aktivní plocha úderu)

Existují nejrÛznûj‰í moÏnosti, jak zaruãit, aby
tenisová raketa maximálnû ‰etﬁila paÏi a klouby:
- speciální tlumení v rukojeti redukuje nárazov˘
‰ok (napﬁ. Shock-Stock-tlumení u znaãky HEAD)
- tlumení díky materiálu samotnému
- vlastní systém v˘pletov˘ch otvorÛ
(napﬁ. Power Holes u znaãky WILSON) atd.

Sweet Spotem se naz˘vá ãást úderové plochy
rakety, která pﬁi úderu propÛjãuje míãku
optimální kontrolu a zrychlení.
Plocha Sweet-Spotu se v zásadû podobá plo‰e
elipsy.
Velikost Sweet-Spotu je pﬁeváÏnû závislá na
velikosti odráÏecí plochy.

Zrychlení míãku
Velikost rakety
Velikost midsize do 600 cm 2:
Zde dosáhnete velmi dobrého zrychlení míãe a
zároveÀ dobrou kontrolu.
Velikost midsize + od 601 - 660 cm 2:
Pﬁi niÏ‰ím nasazení síly dosáhnete pﬁesto dobrého zrychlení míãe.
Velikost oversize nad 660 cm2:
Optimální komfort pﬁi hﬁe díky velkému sweetspotu.

Tlou‰Èka rukojeti
Optimální tlou‰Èka rukojeti:
KdyÏ uchopíte raketu do ruky, mûla by Vám
mezi prsty a dlaní zÛstat mezera nejménû
1 cm.

K dosaÏení vysokého zrychlení míãku by mûla
Va‰e raketa mít následující vlastnosti:
- tvrd˘ rám
- zátûÏ v rámu rakety
- velk˘ Sweet-Spot
- mûkk˘ v˘plet
- relativnû vysokou hmotnost

Kontrola míãku
Pro dobrou kontrolu míãku by mûla Va‰e
raketa mít následující vlastnosti:
- mûkk˘ rám
- zátûÏ v rukojeti
- mal˘ Sweet-Spot
- tvrd˘ v˘plet
- relativnû nízkou hmotnost

TûÏi‰tû

RA-index

tûÏi‰tû do hlavy:
Vût‰í síla v úderu - vhodná pﬁedev‰ím pro
tenisty, hrající pﬁeváÏnû od základní linie.

Je hodnota, podle které se mûﬁí elasticita
(pruÏnost) rakety.
Stupnice RA-indexu se pohybuje od 0 do 100.
RA-index 100 by tedy znamenal, Ïe by rám
rakety pﬁi této zátûÏi vÛbec nepovolil.
do 45 = mûkká, od 46 - 60 = normální, nad 60
= tvrdá

tûÏi‰tû do ruky:
Snadûj‰í zacházení - obzvlá‰È vhodná pro
hráãe na síti.

Zajímavosti o tenisov˘ch raketách
a v˘pletech
Tenisové v˘plety
Tenisov˘ v˘plet je „du‰í“ kaÏdé tenisové
rakety. Je zodpovûdn˘ za kontrolu a zrychlení
míãku.
Na v˘pletu je závisl˘ cit pro míãek a jeho kontrola, jakoÏto pﬁesnost hry.
Tenisové v˘plety se v podstatû dûlí na struny
umûlé a pﬁírodní.

Pﬁírodní struny
Pﬁírodní struny potﬁebují obzvlá‰È starostlivou
péãi, aby zÛstaly zachovány pﬁednosti jejich
vysokého komfortu. Vlhkost a antuka jsou
"jedem" pro kaÏdou pﬁírodní strunu.
Proto by se mûl tento v˘plet po kaÏdém
pouÏití otﬁít úplnû do sucha. Místa, kde se
v˘plet kﬁíÏí, se doporuãuje oãistit jemn˘m kartáãkem.
Po vysu‰ení, resp. vyãi‰tûní by se mûl v˘plet
o‰etﬁit speciálním prostﬁedkem zvan˘m Elasto
Cross, kter˘ prodluÏuje Ïivotnost pﬁírodních
v˘pletÛ.

Umûlé struny
Pﬁi zvût‰ující se velikosti odráÏecí plochy ztrácí
pﬁírodní v˘plety stále více ze sv˘ch v˘hod.
Ale velmi kvalitní umûlé struny se porovnání s
pﬁírodními strunami vÛbec nemusí obávat.
Rozli‰ujeme následující druhy umûl˘ch strun:

Monofilamentní:
Obzvlá‰È trvanlivá, levná polyesterová struna
pro hráãe s vysokou spotﬁebou materiálu.
Multifilamentní:
Velké mnoÏství mal˘ch vláken umoÏÀuje
docílení vysokého zrychlení zároveÀ s dobrou
Ïivotností.
Splétaná vlákna:
Jsou vhodná pro hráãe s vysok˘m citem pro
hru.
Dvojitû splétaná vlákna („dvojvrstvá“ technologie) jsou obzvlá‰È elastická a poddajná.

Tvrdost v˘pletu
Nízká hmotnost (20 - 24 kg):
- nejvy‰‰í rychlost míãku
- vût‰í Sweetspot
- niÏ‰í nasazení síly
- minimální vibrace
- vût‰í komfort pﬁi hﬁe
Stﬁední hmotnost (24 - 28 kg):
- normální rychlost míãku
- normální Sweetspot
- kompromis mezi rychlostí a kontrolou míãku
Vysoká hmotnost (28 - 32 kg):
- nízká rychlost míãku
- mal˘ Sweetspot
- velké nasazení síly
- silnûj‰í vibrace (tenisov˘ loket)
- dobrá kontrola míãku

Materiály
Pﬁi v˘robû tenisov˘ch raket se vût‰inou pouÏívá
grafit. Ostatní materiály jako laminát, boron,
keramika atd. jsou pouze pﬁídavné látky, které
slouÏí k tomu, aby rakety byly tvrd‰í popﬁ. mûkkãí.
Intellifiber, Titanium, Hyper Carbon a Air Carbon
umoÏÀují v˘robu lehãích raket, které ‰etﬁí klouby.

Dûtské rakety
U dûtí je pﬁedev‰ím dÛleÏité, aby délka rakety
odpovídala v˘‰ce dítûte.
Pouze tak je moÏné, aby se dítû hravû tenisu
nauãilo.
v˘‰ka
do 110 cm
111 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm
141 - 160 cm

délka rakety
50 cm
55 cm
59 cm
64 cm
66 cm

