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Č E S KO S L OV E N S K Ý
Č A S O P I S

PRO FYZIKU

V době prázdnin a dovolených lidé touží „zamí-
řit za hranice všedních dnů“, změnit myšlenky 

a denní stereotypy, poznávat nové kraje a mnozí 
se chtějí blýsknout něčím neobvyklým. Realizace 
cestovatelských snů záleží na  schopnostech 
a  především finančních možnostech jedince. 
Není překvapivé, že nejbohatší lidé na zeměkouli 
nemají přízemní sny, a zatouží-li třeba po cestě 
do vesmíru, jsou ochotni zaplatit nákladný dlou-
holetý vývoj cestovního prostředku. K tomu do-
šlo v posledních letech – dokonce hned u několi-
ka těchto extravagantních miliardářů. Soupeření 
vyvrcholilo počátkem léta.

Ráno 11. července Richard Branson s dalšími 
třemi spolucestujícími a dvěma piloty „vyskočili“ 
do  výšky 80 km nad povrch Země pomocí nos-
ného letadla VMS Eve a  raketoplánu VSS Unity, 
vyvinutými v  Bransonově firmě Virgin Galactic. 
Na vrcholu dráhy mohli cestující z mnoha kruho-
vých okének spatřit zakulacenou zeměkouli s ten-
kou namodralou slupkou atmosféry a prožít asi  
6 minut v beztížném stavu, aby pak sklouzli zpát-
ky na Zemi – to celé asi za 90 minut. Devět dnů 
poté se podíval do výšky 100 km další z miliardá-
řů – Jeff Bezos. Jeho dopravní prostředek New 
Shepard, vyvinutý ve firmě Blue Origin, je bližší 
klasické raketě s raketovým motorem, který rake-
tu vytlačí nahoru a zajistí i brzdění a měkké při-
stání. Kabina se čtyřčlennou posádkou se cestou 
oddělí, vystoupá do  100 km a  přistane pomocí 
padáků. Celý let je podstatně kratší než v před-
chozím případě (~10 min) a  také stav beztíže 
v nejvyšším bodě trvá jen asi 3 minuty.

Tyto závody ve skocích do vesmíru by nás ani 
nemusely moc zajímat – na letenku si jen tak neu-
šetříme a čekací listiny vesmírných turistů budou 
beztak dlouhé. Zajímavější je související diskuse 
o tom, zda skutečně v obou případech posádky 
překročily hranice vesmíru.

Jako hranice mezi atmosférou Země a vesmí-
rem se obvykle bere tzv. Kármánova linie. Tu na-
vrhl americký fyzik maďarského původu Theodor 
von Kármán (1881–1963). Vycházel ze vztlakové 
síly letounu s  křídlem, která je přímo úměrná 
hustotě vzduchu a druhé mocnině rychlosti kří-
dla vůči vzduchu (ostatní parametry pokládejme 
na neměnné). Při poklesu hustoty tedy musíme 
pro stejný vztlak zvyšovat rychlost a až při urči-
té výšce bude rychlost tak velká jako orbitální 
rychlost družice – využití vztlaku už nebude mít 
význam pro udržení pohybu objektu. Kármán 
došel k výšce 83 km. V nedávné práci rozpracoval 
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McDowell1 původní Kármánovy myšlenky a  vy-
početl, že tato hranice leží mezi 66 km a  88 km 
(vzhledem k proměnnosti parametrů atmosféry 
a létajících objektů).

S  rychlým nástupem letů do  kosmu vznikla 
již v 60. letech 20. století právnická potřeba jed-
noznačně oddělit vzdušný prostor, který „patří“ 
státu ležícímu pod ním, od prostoru kosmu, jehož 
užívání je společné všem zemím podle úmluvy 
o jeho volném využití. Takže se fyzikální poznat-
ky dostaly do rukou právníků. Jedním z nich byl 
A. G. Haley, který ve  své knize „Space Law and 
Government“ (1963) použil termín Kármánova 
hranice a  zokrouhlil ji na  100 km. A  tak je dnes 
uznávána po  celém světě kromě USA, kde se 
bere hranice 50 mil, tedy 80 km. To znamená, že 
jak Branson, tak Bezos se spolucestujícími jsou 
z právního hlediska novými astronauty, protože 
oba lety se uskutečnily nad územím USA.

Co si tedy můžeme vzít z tohoto příběhu jako 
poučení my, „přízemní“ lidé? Pomineme-li otázku 
obtížnosti stanovení jednoznačných hranic spo-
jitě proměnných prostředí, pak hlavním posel-
stvím by mělo být uvědomění si faktu, že náš „ha-
bitat“ – místo, kde jsme schopni žít – je jen tenká 
vzdušná slupka na povrchu Země (život pod zemí 
by asi nebyl příliš radostný). V posledních dese-
tiletích jsme díky poznání přírodních procesů 
(fyziky, chemie, biologie, …) a stále rychlejšímu 
pokroku techniky získali prostředky, které nás 
dostaly z fáze lokálního přizpůsobování přírody 
do situace, kdy svou činností zásadně proměňuje-
me prostředí v globálním měřítku. Vstoupili jsme 
do  období antropocénu. Nyní musíme dokázat 
svou činnost upravit tak, abychom udrželi snesi-
telné životní podmínky na  zeměkouli. Spoléhat 
na  „plán B“ – záchranu lidstva přemístěním 
na jiná tělesa sluneční soustavy – je bláznivé (viz 
trefné shrnutí této otázky od kolegy Kopeckého2). 
Spíše než obětovat čas a omezené zdroje na me-
ziplanetární cesty s posádkou musíme vyřešit na-
léhavé problémy zde na Zemi, například zajistit 
dostatek energie jiným způsobem než spalová-
ním fosilních surovin – třeba zvládnutím termo-
nukleární fúze (viz články v tomto čísle ČSČF).

Namístě je zatím spíše pokora před řádem 
přírody než namyšlenost pánů Země, kteří si ji 
mohou, když se jim zachce, prohlížet z vesmíru.

Jan Valenta

1 J. C. McDowell: The edge of space: Revisiting the Kar-
man line. Acta Astronautica 151, 668–677 (2018).

2 V. Kopecký jr.: Proč nebýt Marťany. Vesmír 100 (7–8), 
430–431 (2021).

Za hranice  
všední atmosféry
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Antuková fyzika, chémia 

a geológia
Karol Jesenák

Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava; jesenak@fns.uniba.sk

Tenis sa hrá na území dnešnej Českej a Slovenskej republiky približne 140 rokov. Z toho asi 
100 rokov, teda od konca 1. svetovej vojny až po dnešok, je to v  exteriéroch takmer výlučne 

na antukových povrchoch. Je veľmi nepravdepodobné, že sa to v budúcnosti zmení. Na otázku, 
prečo je to tak, mohli by sme odpovedať jedinou vetou. Je to tradícia. Tento text sa však v úcte 

k tejto tradícii neobmedzí iba na túto odpoveď. Je tu však ešte jeden dôvod. Komplexnejšia 
odpoveď je totiž omnoho zaujímavejšia a jednostranne nesúvisí iba s tenisom. Totiž na antuke 

sa tradične hrávajú aj amatérske súťaže vo volejbale, nohejbale a niekedy aj iných športov.

Krátka história tenisových povrchov
Kolískou tenisu bolo v  druhej polovici 19. storočia 
Anglicko, kde sa hral najmä na tráve. Odtiaľ pochá-
dza aj pôvodný názov tenisu lawn tenis – trávnikový 
tenis. Tenis bol spočiatku výhradou veľmi privilego-
vanej vrstvy, ktorá si mohla dovoliť znášať náklady 
na udržiavanie kurtov. Tak to bolo aj v českej a uhor-
skej časti Rakúsko-uhorskej monarchie. Napríklad 
na území dnešného Slovenska bol prvý tenisový kurt 
postavený začiatkom osemdesiatych rokov 19. storo-
čia v záhrade Grasalkovičovho paláca, ktorý je dnes 
sídlom prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Dal ho po-
staviť arciknieža Fridrich Habsburský, uvádzaný aj 

ako Fridrich Rakúsko-Tešínsky (1856–1936). Krátko 
na to boli kurty postavené v ďalších dvanástich mes-
tách a kúpeľoch, vrátane tých vo Vysokých Tatrách. 
Zväčša patrili šľachte, armáde alebo uhorským veľ-
kopodnikateľom.

So zvyšovaním záujmu o túto hru začali byť mnohé 
nevýhody trávnatých kurtov značnou prekážkou. Prvý-
krát antuku použil britský tenista William Charles Ren-
shaw (1861–1904) na konci 19. storočia, ktorý je známy 
najmä ako najúspešnejší britský tenista s  dvanástimi 
titulmi vo Wimbledone, siedmimi v dvojhre a piatimi 
v štvorhre. Antuka mu slúžila na spomalenie vysychania 
trávnatých kurtov a získal ju ako odpad z poškodených 
vypálených hrnčiarskych výrobkov dovezených z Fran-
cúzska. Už začiatkom 20. storočia sa antuka stala bež-
ným komerčným výrobkom vyrábaným z tehliarskych 
výrobkov. Bola však už určená na prípravu samostatnej 
povrchovej vrstvy tenisových kurtov. Tá predstavovala 
svojou priepustnosťou vody značný pokrok oproti tráv-
natému kurtu alebo jeho zdevastovanej podobe obyčaj-
nej udupanej zeme. Nový kurt s týmto povrchom na-
zvali „Fast-Dry Court“, teda rýchloschnúci kurt (obr. 1). 
Bol to výstižný názov, pretože väčšina tenistov vedela, že 
ešte dlho po daždi sa na pôvodných kurtoch hrať neda-
lo. Tento typ povrchu sa rozšíril po veľkej časti Európy 
a neskôr aj do iných častí sveta.

Antuka a jej názvy
Náš spoločný český a slovenský názov antuka je od-
vodený z francúzskeho „en tout cas“, čo v prenesenom 
význame značí niečo ako „za každých okolností“ ale-
bo „do  každého počasia“. Neobmedzuje sa však iba 
na oranžovočervenú drvinu vyrobenú z tehliarskych 
výrobkov. Napríklad americká zelená antuka sa vyrá-
ba z vulkanickej horniny. Červená antuka, tak ako ju 
poznáme u nás, je najmä v Európe a v Latinskej Ame-
rike a označuje sa ako „red clay“. Americká zelená an-
tuka je rozšírená skôr v USA. Je známa pod názvom 

Obr. 1 Priepustnosť antukových kurtov rozhoduje o tom, 
ako dlho po daždi sa bude na nich hrať tenis. (Horný 
snímok ráno po daždi >10 mm; dole stav po 5,5 h).

mailto:jesenak@fns.uniba.sk
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„green clay“ alebo „rubico“. Anglické slovo clay má 
dva významy. Prvý je íl, druhý zemina. V oboch vý-
razoch sa chápe v  jej druhom význame. Pre úplnosť 
možno uviesť, že geologický odborný termín zemina 
označuje rôzne nespevnené alebo slabo spevnené hor-
niny bez silných väzieb medzi ich jednotlivými zlož-
kami. Z hľadiska ich zrnitostného a mineralogického 
zloženia zahrňujú veľmi široké spektrum produktov 
zvetrávania magmatických, metamorfovaných a sedi-
mentárnych hornín. Niekedy obsahujú aj organický 
podiel, čo znamená, že môžu spadať aj do  kategórie 
rôznych typov pôd. Zeminami sa však označujú aj rôz-
ne anorganické suroviny pre stavebný, chemický a prí-
padne aj iný priemysel.

Farba červenej antuky
Táto antuka sa zväčša vyrába drvením poškodených te-
hál alebo strešných škridiel, takže farbu preberá v tro-
chu pozmenenej podobe práve z  nich. Sfarbenie an-
tuky má svoj pôvod v tehliarskej ílovej surovine, ktorá 
obsahuje železo viazané v jej rôznych mineráloch. Pri 
vypaľovaní pri teplote 1 000 °C časť z neho prechádza 
na hnedý oxid železitý. Pretože tieto suroviny sa v ob-
sahu železa môžu výrazne líšiť, mení sa sfarbenie vy-
páleného produktu od bledožltej až po červenohnedú. 
Na výrobu antuky sa však zámerne používajú suroviny 
poskytujúce odtiene červeného sfarbenia. Na vznik tej-
to tradície malo zrejme hlavnú zásluhu to, že väčšina 
tehliarskych surovín má vyšší obsah železa. Zároveň je 
táto farba aj esteticky prijateľnejšia v porovnaní s iný-
mi nevýraznými sfarbeniami. Určitá jej nevýhoda v ére 
používania bielych tenisových loptičiek spočívala v ich 
sfarbovaní sa od vlhkej antuky a znižovaním farebného 
kontrastu medzi loptičkou a povrchom dvorca. S ná-

stupom loptičiek so žltým luminiscenčným povrchom 
sa tento problém čiastočne vyriešil. Zostávajúcou ne-
výhodou je vyšší stupeň pohlcovania slnečného žia-
renia zvyšujúci rýchlosť odparovania vody z  antuky. 
Pretože sýtosť sfarbenia antuky a aj jej farebný posun 
k tmavším farbám sa s nárastom obsahu vlhkosti zvy-
šuje (obr. 2), je odparovanie vody v dôsledku priame-
ho slnečného žiarenia výrazne väčšie. Zásluhu na tom 
majú aj kratšie difúzne dráhy molekúl vody v pórovitej 
štruktúre antukovej vrstvy a v  jej jednotlivých časti-
ciach pri vyššej vlhkosti antuky.

Napriek tomu, že strešné škridly a tehly ako hlavné 
suroviny pre výrobu antuky sa môžu sfarbením veľmi 
podobať, je medzi nimi výrazný rozdiel. Väčšina tehál 
má totiž vyššiu pórovitosť ako strešné škridly, s  čím 
súvisia aj rozdielne fyzikálne a  fyzikálno-chemické 
vlastnosti oboch typov antuky. Výnimku tvoria tehly 
pre vonkajšie použitie, ktoré majú na zamedzenie vlh-
nutia nižšiu pórovitosť. Tie sa však na výrobu antuky 
spravidla nepoužívajú.

Obr. 2 Obrázok dokumentuje zmenu sfarbenia antuky 
v dôsledku zmeny obsahu vody.

Obr. 3 Mikroskopická snímka prachovej antuky (väčšia 
strana snímky má jeden milimeter).

Zrnitostné zloženie antuky
Antuka sa získava drvením vyššie spomenutých teh-
liarskych produktov a  následným jej preosievaním, 
s  cieľom získať frakciu s  veľkosťou zŕn menšou ako 
približne 2  mm. Charakteristiky poskytované ko-
merčnými dodávateľmi sa zvyčajne neobmedzujú iba 
na tento jediný údaj, ale sú formulované ako percentu-
álne hmotnostné zastúpenie jednotlivých zrnitostných 
frakcií. Získava sa sitovou granulometrickou analýzou, 
avšak modernejšou alternatívou by mohla byť aj analý-
za založená na vyhodnotení parametrov rozptylu lase-
rového lúča (Laser Particle Size Analysis). Tá poskytuje 
objemové zastúpenie týchto frakcii.

I keď je nepochybné, že zrnitostné zloženie antuky 
ovplyvňuje väčšinu jej fyzikálnych vlastností zaujíma-
vých z hľadiska nášho „tenisového“ kontextu, venovať 
sa bližšie tomuto vzťahu nemá asi veľký zmysel. Už 
len z toho dôvodu, že už pri jej krátkodobom použí-
vaní, dochádza k pomerne rýchlemu nárastu zastúpe-
nia malých častíc na úkor tých veľkých. Východisková 
surovina je totiž pomerne mäkká. V každom prípade 
nová antuka musí obsahovať významnú časť malých 
prachových častíc (obr. 3), pretože tie zabezpečujú sú-
držnosť antukovej vrstvy. Naopak veľké častice spôso-
bujú jej eróziu. Antuková vrstva musí byť dosť odolná 
voči erózii pri zachovaní vysokej permeability. Preto-

Obr. 4 Hornín, z ktorých by sa dala získať drvina pre stavbu 
kurtov je na území Českej a Slovenskej republiky 
dosť. Na obrázku je metabazalt so zelenou vrstvou 
chloritu z lokality Lošonec v Malých Karpatoch. 
Z tohto metabazaltu by bolo možné vyrobiť antuku, 
avšak na rozdiel od americkej zelenej by bola iba 
nevýrazne sivá.
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že sa jedná o protichodné požiadavky, existuje nejaké 
optimum týkajúce sa zastúpenia jej rôznych zrnitost-
ných frakcií.

Americká zelená antuka
Tá sa na rozdiel od tej červenej vyrába drvením a ná-
sledným preosievaním kameňa ťaženého najmä vo 
veľkom lome pri meste Charlottesville v pohorí Blue 
Ridge vo Virgínii. Tento kameň je metamorfovaná vul-
kanická hornina metabazalt. Vyrába sa z nej zelenkavá 
drvina predávaná pod názvom Har-Tru-Clay. Zelené 
sfarbenie spôsobujú minerály epidot a chlorit a mine-
rály skupiny olivínov (všetky patria do skupiny siliká-
tov). Metabazalt však nemusí mať vždy toto sfarbenie. 
Na Slovensku je niekoľko miest, kde sa vo veľkom ťažia 
podobné horniny. Nachádzajú sa vo všetkých častiach 
Slovenska (obr. 4). Antuka by z nich mala pomerne ne-
atraktívnu sivú farbu. Hlavný rozdiel medzi našou čer-
venou a  americkou zelenou antukou je v tom, že kým 
prvú tvoria relatívne mäkké pórovité častice, tak druhú 
tvoria častice tvrdé a nepórovité. Rozdielov je však viac 
a všetky spolu významne ovplyvňujú vlastnosti kurtov 
a aj spôsob ich údržby. V princípe by sme tenisový po-
vrch mohli vyrobiť z drviny mnohých hornín ťažených 
na území Českej a Slovenskej republiky (obr. 5). V ta-
kom prípade by tento povrch mohol mať aj nezvyčajné 
a celkom pekné sfarbenia. To, že zostávame pri tradič-
nej antuke je však nielen vecou jej nízkej ceny, ale naj-
mä dlhodobej tradície, a u profesionálnych turnajov aj 
záväzných medzinárodných noriem.

Všeobecné požiadavky 
Antukové kurty sú pomerne sofistikovanou tech-
nickou stavbou, ktorá si vyžaduje častú každodennú 
údržbu a zároveň aj každoročnú jarnú rekonštrukciu. 
Dôvodov je viac. Povrch kurtu by mal byť predovšet-
kým relatívne rovný a  zároveň dosť tvrdý na  to, aby 

obuv hráčov nevytvárala na ňom také nerovnosti, kto-
ré by výrazne ovplyvnili odraz loptičky od  jeho po-
vrchu. Presnejšie, aby hráči vedeli dobre odhadnúť, ako 
sa bude loptička správať na tomto povrchu. Úplné spl-
nenie tejto požiadavky je už z princípu nemožné. Ďal-
šou požiadavkou je, aby si kurt zachovával čím dlhšie 
určitý stupeň vlhkosti. To bezprostredne súvisí s prvou 
požiadavkou, ale zároveň zabraňuje aj odfúknutiu su-
chej antuky mimo oblasť kurtu. V opačnom prípade 
sa zvyšujú náklady na údržbu kurtov, a predstavuje to 
aj významný environmentálny problém, pretože malé 
častice antuky sú vetrom unášané na veľké vzdialenosti 
do okolitého prostredia. Tu je potrebné brať do úvahy 
fakt, že zdravotné riziká malých anorganických častíc 
vo vzduchu sa so znižovaním ich veľkosti výrazne zvy-
šujú. Jedná sa teda o zdravotný problém, ktorý si mnohí 
tenisti často neuvedomujú. V  snahe využiť zaplatený 
čas ho zavčas nepolejú. Ďalšia požiadavka taktiež súvisí 
s ekonomikou prevádzky kurtov. Majiteľom aj hráčom 
záleží na tom, aby po daždi bolo možné na kurtoch hrať 
čo najskôr. Požiadavka na dobrú priepustnosť kurtov je 
však v rozpore s požiadavkou na zadržiavanie vlhkosti. 
Preto medzi obomi vlastnosťami musí existovať neja-
ký kompromis. Optimálna vlhkosť antuky by sa preto 
mala pohybovať v relatívne úzkom intervale. Totiž kým 
suchý antukový prach nám ničí pľúca, tak na príliš vlh-
kej antuke sa možno ľahko pošmyknúť.

Ako splniť požiadavky
Princíp stavby bežných antukových kurtov je pomer-
ne jednoduchý. Vrchnú časť tvorí tenká vrstva jemnej 
antuky. Pod ňou môže byť ďalšia vrstva hrubšej dr-
viny, pod ktorou sa nachádza niekoľko vrstiev kame-
niva s postupne zväčšujúcou sa priepustnosťou. To sa 
dosahuje tak, že jednotlivé vrstvy pozostávajú z čoraz 
väčších, najskôr granúl a neskôr aj kameňov (obr. 6). 
Tým sa zabraňuje masívnemu presunu častíc vyšších 

Obr. 5 Na obrázku je zeolitový tuf z veľkého a priemyselne 
významného lomu v Nižnom Hrabovci na východ-
nom Slovensku. Na rozdiel od metabazaltu, jeho 
vlastnosti by sa mohli približovať červenej tehlovej 
antuke. Drvina na obrázku dole by mala však obsa-
hovať viac prachových častíc.

Obr. 6 Profil antukového kurtu. Na obrázku však nie je dodr-
žaný skutočný vzájomný pomer. 
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jemných vrstiev do tých spodných. Drenážnymi ka-
meňmi môže byť drvený vápenec, dolomit alebo iná 
hornina (obr. 7). Najzaujímavejšia je však vrchná vrs-
tva antuky, pretože práve tá musí mať najvyššiu odol-
nosť voči erózii spôsobenej prudkými zmenami sme-
ru a rýchlosti pohybu hráčov. Otázka teda je, aké sily 
dokážu odolávať týmto veľkým silám. Sú dve. Prvý-
mi sú kapilárne sily pôsobiace medzi jednotlivými 
časticami antuky a druhou je vzájomné trenie medzi 
nimi. Vo všeobecnosti platí, že kapilárne sily sa zväč-
šujú so zmenšovaním veľkosti častíc a so zmenšova-
ním vzdialeností medzi nimi. (Obe však spolu súvi-
sia). To aj vysvetľuje, akým spôsobom sa rekonštruuje 
povrchová vrstva kurtu na začiatku tenisovej sezóny. 
Spočíva v  tom, že na  jar sa na  kurt postupne naná-
šajú tenké vrstvy antuky a valcovaním a polievaním 
povrchu kurtu sa dosahuje čím väčšie priblíženie jej 
jednotlivých častíc.

volanej predovšetkým pohybom hráčov na kurte. Jeho 
poslednou výhodou bola jeho nízka cena. Jednalo sa 
o odpadový materiál po spaľovaní uhlia. Mnohé staré 
kurty túto podkladovú vrstvu ešte stále majú. Obyčaj-
ne sa zviditeľní po zime. Vďaka niekoľkonásobnému 
zamŕzaniu a opätovnému rozmŕzaniu vody vo vrch-
ných vrstvách kurtov sa časť tejto vrstvy dostáva nad 
povrch antuky (je vynesená expandujúcimi kryštálik-
mi ľadu) – obr. 9. Zároveň sa pôvodná súdržnosť an-
tuky v dôsledku tohto efektu zníži natoľko, že sa stáva 
úplne nepoužiteľnou (obr. 10). To je aj dôvod, prečo je 
nutné externé tenisové kurty každoročne na  jar ob-
novovať.

Napriek všetkým pozitívam škvary sa v súčasnosti 
už zvyčajne nepoužíva. Má to viacero dôvodov, avšak 
najzávažnejší je ten, že ako produkt tepelného spraco-
vania uhlia sa z nej dlhodobo uvoľňujú rôzne zdraviu 
škodlivé pyrolýzne produkty nedokonalého spaľova-
nia. Tie sa po rozdrvení škvary uvoľňujú z jej uzavre-
tých pórov dokonca aj u 50 rokov starej škvary.

Špecifiká antukového tenisového povrchu
Hlavná nedokonalosť antukového povrchu, ktorou je 
jeho nemalá erózia počas hry, je aj najväčšou jeho pred-
nosťou. Tá vyniká pri porovnaní s tvrdými povrchmi. 
Práve deformácie povrchu antuky, napríklad pri štarte 
za loptičkou, zastavení alebo pri skĺznutí na tomto po-

Trenie medzi časticami povrchovej vrstvy kurtu zá-
visí od  ich tvaru a morfológie ich povrchu, ale záro-
veň aj ich tvrdosti. Napríklad trenie medzi časticami 
s ostrými hranami je výrazne vyššie ako u častíc s hlad-
kým oblým povrchom. Napriek veľmi rozdielnej veľ-
kosti stavebných prvkov tenisových kurtov, jedno majú 
spoločné. Všetky sú produktom drvenia. Totiž práve 
táto metóda zabezpečuje, že sa v celom jeho profile ne-
vyskytujú prvky s hladkým oválnym tvarom, ktoré sú 
typické pre mnohé sedimentárne horniny ako naprí-
klad štrk a piesok.

Škvara, historický materiál  
pre stavbu športovísk
Tento článok uprednostňuje tradičné metódy stavby 
kurtov v exteriéroch pred ich modernými alternatíva-
mi (obr. 8). Pri spomienke na históriu budovania te-
nisových kurtov, ale aj rôznych iných športovísk, ne-
možno nespomenúť použitie škvary ako podkladového 
materiálu pod vrstvou antuky. Na rozdiel od drveného 
kameňa, jedná sa o vysoko pórovitý substrát schopný 
zadržiavať relatívne veľké množstvo vody, ktorý záro-
veň má aj dobrú priepustnosť voči vode. Ďalšou jeho 
výhodou je jeho mimoriadne členitý povrch, značne 
obmedzujúci vzájomný pohyb dotýkajúcich sa kusov 
škvary. To zvyšuje odolnosť tejto vrstvy voči erózii vy-

Obr. 7 Schéma profilu stavby tenisového kurtu. Reálne však 
môže byť aj komplikovanejšia. Napríklad na kurtoch 
Roland Garros v Paríži vrchnú vrstvu tvorí antuka 
s hrúbkou 2 mm, pod ňou je 6 až 7 mm hrubá vrstva 
jemnozrnného vápenca, nasleduje približne rovnako 
hrubá vrstva škvary, pod ktorou je najmenej 30 
centimetrová vrstva drveného štrku. Poslednú dre-
nážnu vrstvu tvorí drvené kamenivo pozostávajúce 
z najväčších kusov.  Jednou z výhod oddelenia vrstvy 
antuky od vrstvy škvary vrstvou jemnozrnného vá-
penca je práve zabránenie prieniku škvary do vrstvy 
antuky (tak ako to vidíme na obrázku 9).

Obr. 8 Mnoho tenisových kurtov v Bratislave, vrátane tých 
najstarších, boli postavené na pravom brehu Dunaja. 
Mnohé z nich sa budovali položením škvarovej 
a antukovej vrstvy priamo na riečne sedimenty. Ich 
priepustnosť bola zväčša vyhovujúca, ale lokálne 
rozdiely mohli byť veľké.

Obr. 9 V dôsledku cyklického zamŕzania a rozmŕzania 
kurtov počas zimy sú podložné vrstvy vytláčané nad 
vrstvu antuky. V tomto prípade to je čierna škvara.
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vrchu, výrazným spôsobom šetria naše kĺby a šľachy. 
To oceňujú nielen starší amatérski hráči.

Iná vec je, akým spôsobom sa na tomto povrchu od-
ráža tenisová loptička. V každom prípade, malé defor-
mácie povrchu kurtu pri dopade loptičky ju spomaľu-
jú, takže všeobecne sa antuka klasifikuje ako „pomalý 
typ povrchu“. I keď spôsob odrazu tenisových loptičiek 
od antuky môže niektorým hráčom vyhovovať viac ale-
bo menej, asi všetci oceňujú, že loptičky na antuke za-
nechávajú výraznú stopu v dôsledku presunutia malej 
časti antuky na iné miesto. Práve táto stopa je ďalšou 
výraznou vlastnosťou antuky. Stojí však za  krátku 
úvahu. Matematicko-fyzikálne modely výpočtu dráhy 
letu tenisových loptičiek boli vyvinuté predovšetkým 
ako pomoc pre identifikáciu miesta dopadu loptičiek 
na tvrdých povrchoch. Vstupné údaje preň zabezpečuje 
približne desať vysokorýchlostných kamier v určitých 
optimalizovaných snímacích miestach. Ich výsled-
kom je jasne ohraničená stopa na obrazovom zázname 
na  monitore. Situácia na  antuke je však iná. Skutoč-
nú pravdu o  mieste ich dopadu ukazuje iba jej stopa 
na antuke, takže konfrontácia týchto modelov s kon-
krétnou stopou dopadu loptičiek na antuke iba pouka-
zuje na veľkosť chýb týchto modelov. Jedným z dôsled-
kov využívania týchto modelov je aj predstava, že stopa 
tenisovej loptičky na antuke je nejaká jasne ohraniče-
ná plocha. Je niekoľko dôvodov, prečo to tak nemôže 
byť. Prvý je ten, že ako povrch antuky, tak aj povrch 
loptičky nie je hladký. (Rotácia loptičiek jej povrchové 
nerovnosti ešte zväčšuje z dôvodu odstredivého vzďa-
ľovania sa čiastočne uvoľnených vlákien.) To čo hodno-
tíme ako jasne viditeľnú stopu, je výsledok veľkej defor-
mácie antukového povrchu v dôsledku nárazu loptičky 
spojeného s deformáciou samotnej loptičky. Ak by sme 
však hodnotili stopu ako miesto akéhokoľvek presu-
nu antuky na iné miesto, výrazne by presahovala plo-
chu tradične chápanej stopy. Je to pochopiteľné, preto-
že dopad loptičky vymrští častice antuky na relatívne 
veľkú vzdialenosť. Najproblematickejšou časťou stopy 
na antuke je jej počiatočná časť spojená s postupným 
približovaním sa loptičky k povrchu. Rozhoduje totiž 
o tom, či loptička bola alebo nebola v aute. Problém na-
stáva hlavne u lôpt so spodnou rotáciou dopadajúcich 
na povrch kurtu pod malým uhlom. Tu identifikovať 
prvý kontakt s povrchom kurtu je veľmi ťažké. Vzhľa-
dom na  jeho nerovnosti, táto stopa môže byť dokon-
ca aj prerušovaná (obr. 11). To je aj prípad, ak loptička 
dopadne na plastovú čiaru máličko vyčnievajúcu nad 
povrch antuky.

Na problém konfrontácie medzi skutočnou stopou 
na  antuke a  stopou generovanou grafickým počíta-
čovým modelom „jastrabie oko“ (hawk-eye) nedávno 
výrazne upozornila  mimoriadne emotívna disku-
sia o  „spornom“ rozhodnutí hlavného rozhodcu pri 
mečbole Barbory Krejčíkovej v  semifinálovom zápa-
se s Grékyňou Mariou Sakkariovou na turnaji Roland 
Garros v Paríži (zápas sa hral vo štvrtok 10. júna 2021). 
Jeho podstatou bolo, že väčšina tenisových komentáto-
rov a niekoľko aktívnych tenistov uprednostnilo fiktív-
nu stopu jastrabieho oka pred reálnou stopou tenisovej 
loptičky na antuke.

Záver
Výstavba a údržba antukových kurtov vyžadujú dosť 
skúseností a aj dosť času. Väčšina hráčov tenisu sa však 
isto zhodne v názore, že tá námaha stojí za to. Dokonca 
aj tí, ktorí nemajú s tenisom nič spoločné oceňujú, že 
červené tenisové kurty spolu so zelenou výsadbou pat-
ria k najkrajším častiam našich miest a obcí.

O kladoch a záporoch tenisu sa vždy medzi amatér-
skymi tenistami viedli spory. O ich nezaujatosti zvyčaj-
ne nemohlo byť ani reči, pretože dôvod skončiť s teni-
som podľa nich neexistuje. Napriek tomu, trochu svetla 
do tohto sporu vniesol dánsky výskum z roku 2018 pod 
názvom Copenhagen City Heart Study trvajúci 25 ro-
kov a skúmajúci takmer 10 000 amatérskych športov-
cov [1]. Jeho výsledky hovoria o tom, že amatérsky tenis 
predlžuje život o takmer desať rokov, čo je v porovnaní 
napríklad s  cvičením v posilňovni výrazne viac. Vy-
svetľuje sa to kombináciou fyzickej aktivity so vzájom-
nými sociálnymi interakciami hráčov. Zrejme k nim 
patrí aj často veľmi emotívne dohadovanie sa o tom, či 
stopa na antuke je alebo nie je v aute.

Poznámka
Tento článok obsahuje časti textu publikované v  ča-
sopise Quark. (Karol Jesenák: Antuková veda, Quark, 
jún 2021.) 
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Obr. 10 Vďaka zamŕzaniu a rozmŕzaniu kurtov počas zimy 
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antukovej vrstvy.

Obr. 11 Problematickou časťou stopy tenisovej loptičky 
na antuke je jej časť spojená s jej postupným pribli-
žovaním sa k povrchu. Rozhoduje o tom, či loptička 
bola alebo nebola v aute. Problém nastáva hlavne 
u lôpt so spodnou rotáciou dopadajúcich na povrch 
kurtu pod malým uhlom. Ten sa môže pohybovať 
dokonca na úrovni štyroch až piatich stupňov. 
V takom prípade identifikovať prvý kontakt loptičky 
s povrchom kurtu je ťažké.
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Abstracts of review articles 
Jiří Chýla:  
Has a "new physics" been discovered at Fermilab and CERN?
The Standard model of particle physics is extraordinarily successful for 
quantitative description of almost all properties and interaction of quarks 
and leptons, which are currently considered as fundamental constituents 
of matter. This article reviews two recent measurements, which indicate 
possible phenomena beyond the Standard model, i.e. the anomalous 
magnetic moment of muons and rare decay of positively charged me-
sons containing quark b, which might have the same origin of existence 
as a new kind of particle called leptoquarks.

Tomáš Davídek:  
Participation of Czech and Slovak physicists in the ATLAS 
experiment
The ATLAS experiment is the largest particle physics detector installed 
at the Large Hadron Collider in CERN, which measures proton-proton 
(or lead-lead) collisions at the highest energies achievable in the world. 
Precise measurements of physical processes and properties of particles 
extends our understanding of elementary particles and their interac-
tions. This contribution focuses on recent analyses, which significantly 
benefitted from Czech and Slovak physicists’ participation. Additionally, 
a brief summary of detector upgrade activities is also given.

Ján Baláž:  
Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy  
of Sciences in ESA space missions.
The Institute of Experimental Physics has more than fifty years of experi-
ence in the preparation of scientific space missions, especially within the 
Russian “Interkosmos” space flight program. Despite the fact that Slova-
kia is still not a full member of ESA, the institute significantly contributed 

to the preparation of several missions, this is thanks to its rich internation-
al cooperation with scientists from ESA member countries.

Milan Řípa:  
Controlled thermonuclear fusion in private hands
Until the turn of the millennium, funding for research on controlled 
thermonuclear fusion was the domain of public institutions, either via 
government ministries or state universities. After the first timid attempts 
(KMS fusion, EMC2), there are now more than a dozen private companies 
involved in controlled fusion. The "Private Entrepreneurs" article focus-
es attention on a  few companies (Keeve Milton Siegel Fusion, Gener-
al Fusion, Tokamak Energy, TAE Technologies, Commonwealth Fusion 
Systems, and many others), and briefly mentions others. In this article, 
the author tries to analyse the possibilities of private companies and 
compares them with the successes of private enterprise in space trav-
el research. The difference between the two areas is emphasized: while 
space travel research has long since gone beyond basic research, no 
fusion power plant is yet operational. The more demanding and costly 
part of the research awaits the private sector, i.e. basic research. Close 
cooperation between private and public fusion sectors is described, 
which is beneficial for both financing options, especially in the United 
States. The conclusion is clear, public and private finances are helping to 
overcome the same and long-standing goal, which is to harness fusion 
energy for electricity generation. The role of private partners can in no 
way be downplayed.

Pavla Wegenkittlová and Vladimír Vochozka:  
Tensegrity structures
At first glance, tensegrity structures give the impression of levitation, 
but, of course, they do not deny gravity. They are a beautiful example of 
the application of basic physical laws and applying physical principles in 
practice. The term tensegrity refers to structures formed by rigid bodies 
under pressure in a network formed by mechanical tension.
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