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Hráte tenis? Nie? Antuku aj tak zrejme poznáte. 
Je to pekná červenohnedá jemná drvina. Viete, za čo vďačí tomuto 

sfarbeniu a prečo je to náš najstarší a doteraz najobľúbenejší 
materiál na stavbu tenisových kurtov? A prečo vlastne tenis 

nemožno hrať na piesku, no na antuke áno?
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dy spolu s mnohými nevýhodami trávna-
tých kurtov značnou prekážkou. 

Prvýkrát antuku použil britský tenista Wil-
liam Charles Renshaw (1861 – 1904) na konci 
19. storočia, ktorý je známy najmä ako naj-
úspešnejší britský tenista s dvanástimi titulmi 
vo Wimbledone (siedmimi v dvojhre a pia-
timi vo štvorhre). Antuka mu slúžila na spo-
malenie vysychania trávnatých kurtov a zís-
kal ju ako odpad z poškodených vypálených 
hrnčiarskych výrobkov. 

Už začiatkom 20. storočia sa antuka sta-
la bežným komerčným výrobkom vyrába-
ným z tehliarskych produktov. Bola určená 
na prípravu samostatnej povrchovej vrstvy 
tenisových kurtov. Tá predstavovala svojou 
priepustnosťou vody značný pokrok v porov-
naní s trávnatým kurtom alebo jeho zdevas-
tovanou formou v podobe málo priepustného 
povrchu obyčajnej udupanej zeme. Nový kurt 
s týmto povrchom nazvali Fast-Dry Court, teda 
rýchloschnúci kurt. Bol to výstižný názov, pre-
tože väčšina tenistov vedela, že ešte dlho po 
daždi sa na pôvodných kurtoch hrať nedalo.

Už bez ohľadu na to, či ste nie-
kedy mali alebo nemali v rukách 
tenisovú raketu, antukové kurty 
určite poznáte. Sú totiž výraz-

ným objektom v takmer každom meste a aj 
v mnohých väčších obciach. V súčasnosti im 
začínajú konkurovať rôzne umelé povrchy, 
no je takmer vylúčené, že by boli v budúc-
nosti nahradené práve nimi. 

Povrch antukových kurtov je pekný 
a výrazný, takže väčšinou kontrastuje s far-
bou ich zastavaného mestského okolia. 
V krajinách východného bloku bol v druhej 
polovici 20. storočia tento kontrast ešte 
výraznejší vďaka šedivej fádnosti väčšiny 
nových a zároveň zanedbanosti starých sta-
vebných objektov. Takže antukové tenisové 
kurty patrili k tým niekoľkým málo skutočne 
príjemne vyzerajúcim častiam našich miest. 
Toto sfarbenie však nebolo jediným dôvo-
dom, prečo sa antuka stala dominantným 
tenisovým povrchom u nás a aj takmer 
v celej Európe. 

KRÁTKA HISTÓRIA
Kolískou tenisu bolo v druhej polovici  
19. storočia Anglicko, kde sa hral najmä na 
tráve. Odtiaľ pochádza aj pôvodný názov 
tenisu lawn  tenis, teda trávnikový tenis. 
Podobne ako väčšina športov v tom 
období, aj tenis bol športom výhradne 
privilegovanej vrstvy, ktorá si mohla dovo-
liť znášať nemalé náklady na udržiavanie 
kurtov. Postupom času, s rozširovaním 
záujmu o túto hru, začali byť vysoké nákla-

Toto je osud suchej prachovej antuky na bežeckej 
dráhe. Podobná situácia je častá aj na málo 
poliatych kurtoch.

Z kremenného piesku vytvoriť rovný kompaktný povrch nemožno. Súvisí to s tým, že na rozdiel od častíc 
antuky sú častice piesku nepórovité, majú hladký povrch a sú aj v priemere väčšie.

Mikroskopické snímky antuky a piesku potvrdzujú predchádzajúce tvrdenia. Väčšia strana snímok má 
jeden milimeter.
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NÁZVOSLOVNÝ CHAOS
Antuka sa rozšírila po celom svete, no bolo by 
asi naivné očakávať, že by všade zostalo pri 
pôvodnom názve. Náš názov antuka je odvo-
dený z francúzskeho en tout cas, čo v prene-
senom význame značí niečo ako za každých 
okolností alebo do každého počasia. Vo všeo- 
becnosti sa tento výraz neviaže iba na jem-
nú drvinu vyrobenú z tehliarskych výrobkov. 
Napríklad americká zelená antuka sa vyrá-
ba drvením vulkanickej horniny. Používa sa 
väčšmi na kurtoch v USA a označuje sa ako  
green clay alebo rubico. Červená antuka, 
tak ako ju poznáme u nás, je rozšírená naj-
mä v Európe a v Latinskej Amerike a označuje 
sa ako red clay. Slovo clay má dva významy, 
pričom prvý je íl, druhý zemina. V oboch 
výrazoch sa však chápe v jej druhom význa-
me. Iba si pripomeňme, že tento odborný ter-
mín označuje rôzne nespevnené alebo slabo 
spevnené horniny bez silných väzieb medzi 
ich jednotlivými zložkami.

KLASICKÁ ČERVENÁ
Antuka sa vyrába mletím poškodených tehál 
alebo strešných škridiel a následným preo-



Celkom atraktívna ružová antuka by 
sa určite dala vyrobiť z vulkanickej horni-
ny ryolitu. Mohli by sme ju vlastne vyrobiť 
takmer v akejkoľvek farbe vrátane bielej. To, 
že zostávame pri našej tradičnej antuke, 
je nielen vecou jej nízkej ceny, ale naj-
mä dlhodobej tradície a profesionálnych tur-
najov aj záväzných medzinárodných noriem.

POŽIADAVKY KURTU 
Keď antukové kurty porovnávame s kurt-
mi s tvrdým betónovým, resp. asfaltovým 
povrchom, je tu výrazný rozdiel. V druhom 
prípade ide o jednoduchý náter na rovnom 
podklade, ktorý nevyžaduje takmer žiadnu 
údržbu, a ich starnutie sa prejavuje najmä 
blednutím náteru v dôsledku ultrafialového 
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sievaním s cieľom získať frakciu s veľkos-
ťou zŕn menšou ako približne 2 mm. Farba 
antuky preto preberá v trochu pozmene-
nej podobe práve ich sfarbenie. To je však 
výrazne ovplyvňované jej vlhkosťou. 

Sfarbenie antuky má svoj pôvod v tehliar-
skej ílovej surovine, ktorá obsahuje železo 
viazané v jej rôznych mineráloch. Pri vypaľo-
vaní pri teplote 1 000 °C sa časť z neho mení 
na hnedý oxid železitý. Pretože tieto suro-
viny sa v obsahu železa môžu výrazne líšiť, 
mení sa sfarbenie vypáleného produktu od 
bledožltej až po červenohnedú. Na výrobu 
antuky sa však používajú tie s červeným 
sfarbením. Napriek tomu, že strešné škridly 
a tehly sa môžu sfarbením veľmi podobať, 
je medzi nimi dosť výrazný rozdiel. Väčši-
na tehál je viac pórovitá ako strešné škridly, 
s čím súvisia aj rozdielne vlastnosti oboch 
typov antuky. Výnimku tvoria tehly na von-
kajšie použitie, ktoré majú na zamedzenie 
vlhnutia menšiu pórovitosť.

AMERICKÁ ZELENÁ
Zelená antuka sa na rozdiel od tej červenej 
vyrába drvením a následným preosieva-
ním kameňa ťaženého najmä vo veľkom 
lome pri meste Charlottesville v poho-
rí Blue Ridge v americkej Virgínii. Tento 
kameň je metamorfovaná (premenená) 
vulkanická hornina metabazalt. Vyrába sa 
z nej pekná zelená jemná drvina predáva-
ná pod názvom Har-Tru-Clay. Môžeme sa 
spýtať, prečo práve tento lom má už dlho 
takmer dominantné postavenie pri produkcii 
americkej zelenej antuky. Súvisí to so stabil-
ným zeleným sfarbením tejto horniny počas 
celého trvania ťažby. Všeobecne však meta-
bazalt nemusí mať vždy také sfarbenie. Ak to 
tak je, väčšinou je to vďaka vyššiemu obsahu 
minerálov epidotu, chloritu a minerálov sku-
piny olivínov. Všetky patria do skupiny sili-
kátov. Hlavný rozdiel medzi našou a zele-
nou americkou antukou spočíva v tom, že 
kým tú našu tvoria relatívne mäkké póro-

vité častice, tak druhú tvoria častice tvrdé 
a nepórovité. Rozdielov je viac a všetky 
spolu významne ovplyvňujú vlastnosti kur-
tov a aj spôsob ich údržby.

Môžeme mať na Slovensku zelené kurty? 
U nás máme niekoľko miest, kde sa vo veľ-
kom ťažia horniny podobné tej z Virgínie. 
Sú napríklad v Lošonci, Malužinej alebo 
v Kvetnici pri Poprade. Antuka z nich by 
však mala skôr nevýraznú sivú farbu. Pekná 
zelená by sa iste dala vyrobiť z vulkanické-
ho zeolitového tufu z Nižného Hrabovca 
na východnom Slovensku. Tejto horniny by 
však bolo škoda, pretože má oveľa viac lep-
ších využití, napríklad vo farmaceutickom 
priemysle alebo ako sorbent pri čistení kon-
taminovaných vôd. 

Priepustnosť antukových kurtov je dôležitá. Rozhoduje o tom, či sa po daždi 
bude na nich hrať o 20 minút alebo až na druhý deň.

Aj napriek pomerne teplým zimám počas nich voda v antuke 
niekoľkokrát zamrzne a opäť rozmrzne. Pôvodne pevný kompaktný 
povrch sa tak premení na obyčajné blato.
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Toto je ďalší deštrukčný efekt cyklického zamŕzania a rozmŕzania kurtov počas zimy. Podložná škvara je 
ľadom vytlačená nad vrstvu antuky. Na obrázku zároveň vidno, že strata súdržnosti antuky sa prejavuje 
aj vyliezaním plastových čiar nad antukový povrch. Tie sú totiž v lete ukotvené trením dlhých fixačných 
klincov v povrchových vrstvách kurtu. 



žiarenia. Antukové kurty sú dosť sofistikova-
nou technickou stavbou. Tá vyžaduje jednak 
častú údržbu, ale zároveň aj každoročnú jar-
nú rekonštrukciu.

Dôvodov je viac. Povrch kurtu by mal 
byť predovšetkým relatívne rovný a záro-
veň dosť tvrdý na to, aby na ňom obuv 
hráčov nevytvárala také nerovnosti, kto-
ré by výrazne ovplyvnili odraz loptičky od 
jeho povrchu. Inými slovami, aby hráči vede-
li dobre odhadnúť, ako sa bude loptička 
správať na tomto povrchu. Ďalšou požiadav-
kou je, aby si kurt zachovával čo najdlhšie 
určitý stupeň vlhkosti. Ako ukážeme ďalej, 
bezprostredne to súvisí s prvou požiadav-
kou. Je to aj preto, že vysychanie pracho-
vej antuky spôsobuje jej odfúknutie mimo 
kurtu. To zvyšuje náklady na údržbu ( je 
potrebné ju nahradiť), ale zároveň je to aj 
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va s postupne sa zväčšujúcou priepustnos-
ťou. To sa dosahuje tak, že jednotlivé vrstvy 
pozostávajú z čoraz väčších granúl a neskôr 
aj kameňov. Dôvod je jasný. Zabraňuje sa 
tým prepadávaniu vyšších jemných vrstiev 
do tých spodných. K tomu síce dochádza aj 
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Farebný kontrast medzi tenisovou loptičkou a antukou je dôležitá vec. Ten je najväčší pri primerane 
vlhkých kurtoch a nových, neošúchaných loptách.

Príprava kurtov na jar zahŕňa ich vyčistenie, nanášanie tenkých vrstiev novej antuky, valcovanie a polie-
vanie kurtu. Ide o úsilie dosiahnuť čo najväčšie priblíženie jej jednotlivých častíc.

významný environmentálny problém, pre-
tože častice antuky sú vetrom unášané na 
veľké vzdialenosti do okolitého prostredia. 
Vo všeobecnosti platí, že zdravotné riziká 
malých anorganických častíc vo vzduchu sa 
so znižovaním ich veľkosti výrazne zvyšujú. 
To znamená, že ide o zdravotný problém, 
ktorý si mnohí tenisti často neuvedomu-
jú. V úsilí čo najlepšie využiť zaplatený čas 
kurt s dostatočným predstihom nepolejú. 

Posledná požiadavka taktiež súvisí s eko-
nomikou prevádzky kurtov. Majiteľom, ako 
aj hráčom záleží na tom, aby po daždi bolo 
možné na kurtoch hrať čo najskôr. Požia-
davka na dobrú permeabilitu (priepust-
nosť) kurtov je však v rozpore s požiadav-
kou na zadržiavanie vlhkosti. Preto medzi 
obomi vlastnosťami musí existovať nejaký 
kompromis. Vlhkosť antuky je dosť oše-
metná záležitosť najmä preto, že sa musí 
pohybovať v relatívne úzkom intervale. Kým 
suchý antukový prach ničí pľúca, tak na prí-
liš vlhkej antuke sa možno ľahko pošmyk-
núť. To, že sme tú hornú hranicu neodhadli 
správne, si niekedy môžeme uvedomiť až 
v nemocnici so zlomenou nohou.

AKO HO UROBIŤ?
Princíp stavby antukového kurtu je pomer-
ne jednoduchý. Jeho vrchnú časť tvorí ten-
ká vrstva jemnej antuky. Pod ňou môže 
byť ďalšia vrstva hrubšej antuky, pod kto-
rou sa nachádza niekoľko vrstiev kameni-

Škvara je častým drenážnym materiálom starších 
tenisových kurtov. Je to totiž lacný odpad po 
spaľovaní uhlia. Z väčšej časti ho tvorí jeho spečený 
pórovitý anorganický podiel. Veľkou výhodou 
škvary je jej drsný povrch, ktorý zabraňuje vzá-
jomnému posunu susediacich kusov škvary pri ich 
vystavení vonkajšiemu tlaku a zároveň vytvára 
dostatočný priestor na odtok vody.
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tak, ale rozsah tohto deja je relatívne malý 
a navyše sa postupom času takmer zasta-
ví. Drenážnymi kameňmi môžu byť naprí-
klad kusy škvary, drveného vápenca, dolo-
mitu alebo inej horniny. Najzaujímavejšia je 
vrchná vrstva antuky, pretože práve tá 
musí mať najvyššiu odolnosť proti eró-
zii spôsobenej prudkými zmenami smeru 
a rýchlosti pohybu hráčov. 

Otázka teda je, aké sily dokážu odolávať 
týmto veľkým silám. Sú dve. Prvými sú kapi-
lárne sily pôsobiace medzi jednotlivými čas-
ticami antuky a druhou je vzájomné trenie 
medzi nimi. Vo všeobecnosti platí, že kapilár-
ne sily sa zväčšujú so zmenšovaním veľkosti 
častíc a so zmenšovaním vzdialeností medzi 
nimi. Obe spolu súvisia. Zároveň trenie 
medzi časticami závisí od tvaru častíc a mor-
fológie ich povrchu. Napríklad trenie medzi 
časticami s ostrými hranami je výrazne väč-
šie ako pri časticiach s hladkým oblým povr-
chom. To aj vysvetľuje spôsob rekonštrukcie 
povrchovej vrstvy kurtu na začiatku tenisovej 
sezóny. Spočíva v tom, že na jar sa na kurt 
postupne nanášajú tenké vrstvy antuky 
a valcovaním a polievaním povrchu kurtu 
sa usilujeme dosiahnuť čo najväčšie priblí-
ženie jej jednotlivých častíc.

IDE ZIMA, ZATVORTE 
Neskoro na jeseň správcovia antukové kur-
ty zatvárajú. Dôvodom je pôsobenie mra-
zu. Pretože ľad má väčší objem ako voda, 
vznikajúce kryštáliky ľadu odtlačia od seba 
susediace častice antuky a po ich rozmrznutí 
sa z kompaktnej vrstvy antuky stáva pórovitá 
štruktúra nasiaknutá vodou. V podstate je 
to červené blato. Ak naň stúpime, zanechá-
me v ňom hlbokú stopu a veľkú časť z neho 
odnesieme na svojich topánkach. Prechádz-
ka po takom kurte ho úplne zničí. Vážnemu 
poškodeniu kurtu sa počas zimy niekedy 
nedá vyhnúť. Ľad totiž poškodzuje aj pod-
ložné vrstvy kurtu a kusy čiernej škvary sú 
ním vynesené až na jeho povrch. To sú aj 
dôvody, prečo je potrebné externé antukové 
kurty každoročne na jar obnovovať.

PLUSY AJ MÍNUSY  
Nezdá sa to, ale stavba a prevádzka antuko-
vých kurtov vyžadujú dostatok skúseností. 
Tie spočívajú predovšetkým v nájdení kom-
promisu medzi vzájomne protichodnými 
požiadavkami. Tými môžu byť napríklad 
minimalizovanie spotreby vody na ich polie-
vanie a zároveň obmedzenie znečisťovania 
okolia jemným antukovým prachom, pre-
tože veľká časť každoročne nakupovanej 
antuky končí aj v našich pľúcach. 

Medzi najväčšie prednosti antuky patrí 
ohľaduplnosť k našim kĺbom. Antuka vyni-
ká práve pri porovnaní s tvrdými povrch-
mi a ich krásny náter na tom nič nezmení. 
Naše kĺby šetria práve malé deformácie 
povrchu antuky, napríklad pri štarte za lop-
tičkou alebo pri skĺznutí sa na tomto povrchu. 

Iný problém je, ako sa tenisové loptičky 
odrážajú na tomto povrchu, čo, samozrej-
me, súvisí s konkrétnym typom antuky. To je 
však už iná kapitola prináležiaca do oblasti 
fyziky. V každom prípade spomínané malé 

vať určite nemusí. Aj keď spôsob odrazu 
tenisových lôpt od antuky môže niektorým 
hráčom vyhovovať viac alebo menej, nikomu 
určite nevadí, že lopty na antuke zanechá-
vajú výraznú stopu v dôsledku presunu-
tia malej časti antuky na iné miesto. Zväč-
ša sa dá veľmi dobre zistiť, či loptička bola 
alebo nebola v aute. Pretože pri všetkej 
úcte k matematicko-fyzikálnym modelom 
výpočtu dráhy letu tenisových lôpt na veľ-
kých turnajoch, skutočnú pravdu o mieste  
ich dopadu na antuke ukazuje iba ich sto-
pa. Takže konfrontácia týchto modelov 
s konkrétnou stopou dopadu loptičiek na 
turnaji Roland Garros v Paríži iba poukazuje 
na veľkosť ich chýb. 

V súvislosti s tenisom zaujal verejnosť 
dánsky výskum z roku 2018 pod názvom 
Copenhagen City Heart Study trvajúci 25 
rokov a skúmajúci takmer 10 000 amatér-
skych športovcov. Jeho výsledky priniesli 
informáciu o tom, že amatérsky tenis predl-
žuje život v priemere o takmer 10 rokov, teda 
neporovnateľne viac ako napríklad cvičenie 
v posilňovni. Vysvetľuje sa to kombiná-
ciou fyzickej aktivity so vzájomnými sociál-
nymi interakciami hráčov. Takže za tých desať 
rokov života navyše môžu tenisti poďakovať 
aj tým rozdrveným nepodarkom z našich 
tehelní.

Text a foto prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
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Mária Šarapovová na tenisovom turnaji v Charlestone v USA, ktorý sa v roku 2008 hral na zelenej ame-
rickej antuke, foto wikipédia/Eric Harris, U. S. Air Force

Jedna z reálnych možností stavby antukového 
kurtu

deformácie povrchu spomaľujú loptičky, 
preto je antuka vo všeobecnosti tzv. poma-
lým typom povrchu. 

DESAŤ ROKOV NAVYŠE
Rafael Nadal, španielsky tenista, ktorý na 
antuke vyhral väčšinu svojich titulov, sa na 
fyzikálne vlastnosti červenej antuky sťažo-


