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ABSTRAKT 
 

 

Název: 

 Aplikace atletických skoků v tréninku házené 

 

Cíl práce: 

  Ověření účinnosti atletického skokanského tréninku pro odrazy v házené. 

  

Metody: 

 Použití metody experimentu s pretestem a postestem na kontrolní i 

experimentální skupině vytvořené randomizací. Úvodní testování všech probandů, poté 

aplikace 10 týdenního atletického tréninku s dvěma půlhodinovými jednotkami týdně 

pro experimentální skupinu probandů a závěrečné testování opět všech probandů. 

Testová baterie byla vybrána s přihlédnutím jak k atletickým, tak házenkářským testům. 

Jednotlivé cviky v tréninku byly vybrány na základě literatury, konzultací a mé osobní 

zkušenosti. 

 

Výsledky: 

 Atletický skokanský trénink je účinný pro rozvoj odrazových schopností 

házenkářů. Probandi z experimentální skupiny dosáhli za sledované období výrazného 

zlepšení ve většině cviků testové baterie. Výkony se zlepšily průměrně o 6,5% 

(jednotlivé testované cviky v rozmezí od 0 do 11%). 

 

Klíčová slova: 

 atletika, házená, skok, odraz, koordinace, kondiční trénink 
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ABSTRACT 

 

Title: 

 Aplication of athletics jumps to the handball training 

 

Objectives: 

 Verification of the effectivity of athletic jumping training for bounces in 

handball. 

 

Methods: 

 Applying a method of an experiment with pretest and postest to both controlling 

and experimental group created by a random check. Preliminary testing of all of the 

probands, after that the application of a 10-week-long athletic training with the two 

half-hourly periods a week for the experimental group of the probands and final testing 

of all of the probands again. The testing batch has been chosen considering both the 

athletic and the handball tests. Single excercises at the traning have been chosen under 

authority of the literature, the consultations and my personal experience. 

 

Results: 

 The athletic jumping training is effective for the developement of the bouncing 

skills of handball players. The probands of the experimental group reached within the 

tracking period considerable improvement in most of the excercises. The results 

improved approximately of 6,5% (single tested excercises at the intervals from 0 to 

11%). 

 

Keywords: 

 athletics, handball, jump, bounce, coordination, fitness training 
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Úvod 

 Dnešní sport je stále rychlejší, dynamičtější, agresivnější a celkově zaměřený na 

stále vyšší výkony. V pozadí tohoto zlepšování ale stojí mnoho práce a úsilí, které je 

oku laika skryto. Nejedná se pouze o práci a úsilí sportovce, ale velice významnou roli 

sehrává trenér, asistenti, materiální a finanční zázemí. A právě trenér, jím vybrané 

tréninkové metody a postupy jsou určující pro rozvoj sportovce a jeho výkonů. V dnešní 

době již nestačí, aby se trénink ubíral pouze v duchu jednoho sportu, ale je třeba čerpat 

prvky a poznatky z ostatních sportů a zařazovat je do sportovní přípravy. 

 Atletika, jako královna sportu, má hodně co nabídnout především v kondiční 

přípravě. Proto jsme se rozhodli v této diplomové práci využít poznatků z atletického 

kondičního tréninku pro potřeby házené. Zaměřili jsme se především na odrazová 

cvičení v propojení s koordinací a technikou skoků. Házená je totiž sportem, kde jsou 

skoky hojně využívány jak v útočných akcích, tak samozřejmě i obranných. Propojení 

atletiky s házenou ovšem neznamená, že odrazovou průpravu můžeme aplikovat pouze 

do házené, to by bylo chybou. Najde se mnoho dalších sportů, kde se atletických 

poznatků o odrazové průpravě dá využít. Můžeme zmínit například basketbal, volejbal, 

fotbal, lyžování… 

 Doufáme, že tato práce bude přínosná pro odrazovou problematiku, jak už po 

stránce teoretické, tak i praktické, a přinese užitečná doporučení na základě výsledků 

aplikace odrazového tréninku na házenkáře. Součástí práce je i zásobník odrazových 

cvičení. 

12 
 



 

1. Atletika 

 „Atletika je řazena mezi sportovní odvětví výkonnostního charakteru. Cílem je 

dosahování individuálně nejvyšších výkonů na základě systematické, zpravidla 

dlouhodobé přípravy“ (Vandrolová in Vindušková, 2003, s. 108). 

„Atletika je nazývána královnou sportu. Patří mezi nejmasovější a 

nejrozšířenější sportovní aktivity“ (Jeřábek, 2008, s. 9). „Svou rozmanitostí patří mezi 

nejvšestrannější a nejzajímavější sporty. Od ostatních sportovních odvětví se atletika 

liší především svou individuálností. Výkony ve všech atletických soutěžích jsou 

objektivně měřitelné, lze je poměrně snadno porovnávat“ (Jeřábek, 2008, s. 9). 

 

1.1 Význam a pozice atletiky v současné době 

„Atletika má mezi sporty výlučné postavení. Její pohybový základ tvoří přirozené 

pohyby (chůze, běh, skok, hod), které se výrazně uplatňují v celé řadě ostatních 

sportovních odvětví. Hodnoty atletiky dokumentuje její uplatnění v životě společnosti 

jako prostředku celkové kultivace člověka“ (Choutková in Vindušková, 2003, s. 104). 

„Svým obsahem a charakterem se atletika řadí mezi sporty, které se významně 

podílejí na všestranném rozvoji dětí a mládeže. Je základem a nedílnou součástí mnoha 

dalších sportovních odvětví, především různých sportovních her. Většina atletických 

disciplín vychází z přirozených pohybových činností a je zdrojem i běžných dovedností 

potřebných pro život“ (Jeřábek, 2008, s. 9). 

 

1.2 Využití v ostatních sportech a přehled literatury v dané 

 problematice 

 “Řada dalších sportů užívá atletickou přípravu pro zlepšení všeobecné kondice“ 

(Jeřábek, 2008, s. 10). 

 „Atletické skoky jsou velice specializovanou sportovní činností. Zprvu byly 

pěstovány převážně jen jako zábava, postupně se více prosazovalo soutěžní zaměření… 

Pravidelný trénink umožňuje dosahování uspokojivého výkonu a příjemného prožitku 

v rekreační atletice, i vynikajícího či limitního výkonu a mimořádného prožitku 
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v atletice výkonnostní nebo vrcholové“ (Velebil, 2002, s. 3). Z toho plyne, že atletické 

skoky, jako velice specializovaná činnost, mají co nabídnout ostatním sportům, kde se 

skoky také vyskytují a jsou nedílnou součástí hry. Není se také čemu divit, jelikož 

Velebil (2002) uvádí, že specializovaný skokanský trénink má za sebou již více než 

stopadesátiletý vývoj, závodníci jsou natrénováni k hranicím kapacity jejich vrozených i 

získaných schopností a již jistou dobu se nedosahuje vyšších rychlostí jak 

horizontálních, tak vertikálních rychlostí pohybu. 

 I přesto, že atletika je hojně využívána v ostatních sportech (především 

v týmových a míčových), v literatuře se odrazová problematika ve spojení s jiným 

sportem než atletikou příliš nevyskytuje. Jako výjimku můžeme uvést například 

Netschnera (in Psotta, 2006), který se věnuje v publikaci Fotbal: Kondiční trénink 

(Psotta, 2006) na dvoustránce kapitole „Trénink výskoku.“ Dále v této knize vychází 

z atletiky například sprinterský trénink a i další kapitoly těží poznatky z atletického 

kondičního tréninku. Zmínky o propojení atletiky a házené s využitím odrazu najdeme v 

Házená: Učební text pro trenéry III. třídy (1988), kde se zmiňuje lehká atletika, 

konkrétněji běhy, hody a skoky, jako doplňkový sport pro házenou a zmiňuje se zde i 

důležitost kondiční přípravy pro herní výkon v házené se speciálním důrazem na 

švihovou a odrazovou sílu. 

Obecně najdeme v literatuře spíše kondiční trénink různých sportů, který těží 

z atletických poznatků a jsou zde pouze použity výrazy „odraz“ a „skoky,“ ale přímé 

propojení s atletikou nezmiňuje. Ani skoky a odrazovou problematiku podrobněji 

nerozebírá. Jako příklad bych uvedl Tůma a Tkadlec (2002) v házené (zmiňují například 

důležitost rozvoje skoků), Kaplan (1999) ve volejbale (zmiňuje se o závislosti herního 

výkonu na vertikálním výskoku), Velenský (1999) v basketbalu, již zmíněný Psotta 

(2006) ve fotbalu a našly by se i další zmínky. Bohužel jsou to doopravdy pouze 

zmínky. 

Zvlášť bych rád vyčlenil knihy, zabývající se sportovním tréninkem, jako Perič a 

Dovalil (2010), Dovalil (2009) a další. V těchto knihách najdeme skoky, odrazy a další 

atletické prvky, ale všechno v obecné rovině, neaplikované do ostatních sportů. 

Mezi závěrečnými pracemi (bakalářské, magisterské) na UK FTVS se témata 

omezují na skoky a odrazy pouze v souvislosti s atletikou. Za zmínku stojí bakalářská 

práce z Masarykovy Univerzity Ondřeje Kováře (2008), kde se autor zabývá poměrně 

14 
 



podrobně vertikálním výskokem v propojení s basketbalem, jeho tréninkem, významem 

a limitujícími faktory. A také bakalářská práce, opět z Masarykovy Univerzity, Ondřeje 

Machaly (2006), kde ale nenajdeme odrazovou problematiku, pouze propojení atletiky a 

fotbalu. 

Jako poslední v přehledu literatury zabývající se problematikou bych zmínil 

práci Kaplana (in Fotbal a trénink, 2008), který rozebírá možnost zapojení atletických 

trenéru do kondiční přípravy ve fotbale a jejich zastoupení v družstvech. Z výsledků je 

patrné, že atletičtí trenéři v kondiční přípravě fotbalistů své místo mají. Je tedy jasné, že 

je čerpáno z atletických poznatků a své místo v kondičním tréninku budou mít i odrazy 

a s nimi spojená výbušná síla dolních končetin. 
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2. Házená 

„Házená je sport patřící do kategorie sportovních her a ve světě se stává stále 

více populární. Relativní nenáročnost osvojení této hry, založené na přirozených 

lidských pohybech, umožnila její rychlou popularizaci. Rozvoj hry je také ovlivněn 

atraktivností, založené na variabilních akcích a přímých střetech s protivníkem. Tyto 

střety vyžadují od hráčů dobrou fyzickou přípravu. Hráči házené mají pěknou postavu 

(tělesné proporce), jelikož během hry jsou aktivovány svaly celého těla. Neustálé 

pohyby, kdy pracují všechny klouby horních a dolních končetin, rozvíjí a zlepšují jejich 

rozsah pohybu“ (Czerwinski a Táborský, 1997, s. 1). 

Slovík (1989) také charakterizuje házenou jako jednoduchou, přitažlivou a 

populární kolektivní sportovní hru, která je rušná, bojovná, rychlá a přiměřeně tvrdá a 

jejím základem jsou běžné pohybové činnosti jako běh, skok a hod. Cílem hry je 

dopravit míč (v rámci pravidel) do protivníkovy brány (gól) a to udělat v určeném čase 

vícekrát než soupeř. Dále autor upozorňuje, že i přes relativní jednoduchost vyžaduje 

házená náročnou přípravu, vysokou úroveň funkčních možností, kondiční připravenost, 

taktické myšlení, anticipaci a improvizaci. 

Jak uvádí Matoušek (1995), házená dosáhla zařazení do školních osnov. 

Charakterizuje ji také jako přitažlivou a oblíbenou hlavně kvůli její jednoduchosti a 

dostupnosti. Upozorňuje na náročnou a všestrannou přípravu a nutnou vysokou úroveň 

kondice. Také oceňuje rozvoj všech pohybových schopností jak v tréninku, tak utkání. 

 

2.1 Požadavky moderní házené 

„Podle mnoha studií, jsou síla a koordinace základní dovednosti pro úspěšné 

hraní házené.“ (Bon, 2007, s. 1). 

Šafaříková a Táborský (1986) vyzdvihují nutnost rozvíjet silové, rychlostní 

vytrvalostní a koordinační schopnosti, přičemž ve hře (především při střetu se 

soupeřem) se stává nejdůležitější a jde do popředí síla a rychlost pohybů při zachování 

jemné koordinace. Mimořádný význam autoři přidělují švihové síle paží a výbušné síle 

dolních končetin, společně s běžeckou obratností, kdy jako příklad zmiňují výskoky, 
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starty, změny pohybů, atd. Zmiňují se i o vytrvalosti, která má zaručit udržení 

předchozích schopností po celou dobu utkání na vysoké úrovni. 

Jak uvádí Tůma a Tkadlec (2002), u mladších házenkářů by měl být kladen 

důraz hlavně na rozvoj přirozených dovedností, kdy nejdůležitější rozvíjené dovednosti 

jsou běh (důležité změny směru a rychlosti), skoky (různým směrem i různě vysoko), 

hody, pády a manipulace s míčem. 

 

2.2 Význam odrazu v házené 

„Z vlastních empirických zkušeností víme, že jeden z faktorů, které mohou 

ovlivnit úspěšnost střelby ve výskoku, je i výška výskoku“ (Tůma a Zahálka, 1997, s. 1). 

Mikuš (in Slovík, 1989) rozděluje kondiční schopnosti dle významu na 

rozhodující, základní a pomocné a uvádí, že výbušně-silové kondiční schopnosti 

dolních (i horních) končetin jsou rozhodující pro herní výkon v házené, společně 

s rychlostí a rychlostní vytrvalostí. 

Jak uvádí Jančálek a Táborský (1990), účinnost střelby v házené je závislá na 

mnoha faktorech, mezi které zařazuje charakter pohybu celého těla k brance, který i dle 

autorů zahrnuje mimo jiné výskok jako jeden z nejdůležitějších (dále zmiňuje postoj, 

běh a pád). 

„Při střelbě pravou rukou se provádí odraz z levé nohy. Výskok má být rychlý, 

vysoký a v případě při kolmém náběhu ke střelbě i kolmo vzhůru, aby nedocházelo 

k porušování pravidel v důsledku naskakování na soupeře“ (Jančálek, a Táborský, 

1990, s. 54). 

„Odhod míče při střelbě ve výskoku provádějí útočníci v podstatě ve třech fázích 

výskoku: a) odhod míče ihned po odrazu… b) odhod míče v nejvyšším bodě výskoku 

přes nebo podél blokujících paží obránců; využívá se mohutnosti odrazu a výšky 

výskoku; c) odhod míče po dosažení nejvyššího bodu ve fázi klesání přes klesající bloky 

obránců“ (Jančálek a Táborský, 1990, s. 54). 
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3. Skoky a odrazy 

 

3.1 Atletické skoky 

 Atletické skoky zahrnují tyto disciplíny: skok daleký, skok vysoký, skok o tyči a 

trojskok. Jeřábek (2008) a Vindušková (2003) rozdělují skoky na tyto: 

 Horizontální – skok daleký a trojskok. U těchto disciplín jde o dosažení 

maximální horizontální vzdálenosti po odraze, která se měří kolmo od 

odrazového prkna k nejbližší stopě v doskočišti. 

 Vertikální – skok vysoký a skok o tyči. U těchto disciplín jde o překonání 

co nejvyšší nastavené vertikální výšky, tudíž závodník překonává 

nastavenou výšku. 

  

V atletice každému skoku předchází rozběh (v házené tomu tak být nemusí). 

Samotný skok pak dělíme na několik fází. Jedná se o odrazovou fázi, letovou fázi a 

doskok/dopad. (Vindušková, 2003). 

Odraz ještě dělíme na dvě fáze: 

 Amortizační – dochází ke ztrácení horizontální rychlosti 

 Akcelerační – dochází k získávání vertikální rychlosti 

   

„Během odrazu, ale také v předodrazových krocích, se rozhoduje o tom, pod jakým 

úhlem skokan vzlétne“ (Školení trenérů: odborná část atletika, 2007). 
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3.2 Rozdělení odrazů v atletice 

 Podle charakteru odrazu dělíme skoky dle Netschnera (in Psotta, 2006) a 

Velebila s kol. (2002): 

 Odraz z přední části chodidla (kotníkové odrazy) – primárně vychází 

z lýtkových svalů, menší silový charakter, ale větší impulz pro rozvoj 

rychlosti odrazu 

 Odraz z celé plochy chodidla (odraz přes patu) – primárně vychází ze 

svalů stehen a hýždí, lýtkové svaly odraz dokončují. Jsou větším 

impulzem pro rozvoj maximální síly v odrazu. 

 

3.3 Trojskok a skok daleký 

 Pokud máme vybrat z atletických skoků disciplíny, které jsou nejblíže potřebám 

házené, vyberme trojskok a skok daleký. Jejich technika se nejvíce blíží výskokům 

využívaných v házené (i přesto, že v házené jde více o vertikální složku), a proto i 

odrazová cvičení využívaná v těchto cvičeních budou nejvhodnější pro házenou. 

Kuchen (1986) a Vindušková s Koukalem (in Vindušková, 2003) charakterizuje 

trojskok takto: Patří mezi rychlostně silové disciplíny. Vyžaduje nejvyšší úroveň 

odrazových schopností ze všech atletických skoků. Úkolem trojskokana je dosáhnout, 

po přiměřeně dlouhém rozběhu, třemi odrazy za sebou co největší vzdálenosti, přičemž 

pořadí střídání nohou při odrazech je stanovené pravidly (varianty L-L-P nebo P-P-L). 

Jednotlivé části mají své názvy: rozběh, poskok, přeskok, skok a doskok (toto rozdělení 

uvádí například i Jacoby a Fraley, 1995). Kromě vysoké úrovně odrazových schopností 

vyžaduje trojskok i odpovídající úroveň běžecké rychlosti, rovnováhy a koordinace 

pohybů. 
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Obrázek č. 1: Fáze trojskoku 

 

Zdroj: Vindušková, 2003, s. 194 
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Co se techniky týká, Kuchen (1986) uvádí, že celý trojskok se skládá z rozběhu, 

tří po sobě jdoucích odrazů a doskoku. Jednotlivé skoky trojskoku jsou odlišné 

technikou vykonání i biomechanickými parametry. Výkon v trojskoku je závislý od 

počáteční rychlosti, výšky a úhlu vzletu těžiště v každém z odrazů, až po doskok do 

doskočiště. V jednotlivých letových fázích skoků už není možné ovlivnit dráhu těžiště 

skokana. Pohyby ve vzduchu souží pouze pro zachování rovnováhy a pro přípravu na 

další odraz. 

Kinogram na obrázku č. 2 ukazuje trojskok Davida Sazima (15, 19 m) a Fišer 

(2009a) ho komentuje jako kultivovaný. Odraz vidí jako spíše dálkařský, protože má 

nízké postavení těžiště. Důsledkem jsou ramena vzadu v pokrokové fázi (č. 2). Správně 

by měl být trup více nakloněn vpřed, aby bylo dosaženo nízkého úhlu vzletu těžiště a 

plochého skoku. Při dokroku je chybou pohled na odrazové prkno. Poskok je proveden 

ukázkově, paže nejdou nad úroveň ramen, čím drží těžiště ve správné výšce (č. 3 – 7). 

Dobře provedená výměna a ukázkové nasazení do druhého odrazu. Přitažená špička 

odrazové nohy dovoluje správný odraz přes patu. V poskoku se projevila chyba z úvodu 

skoku (ramena vzadu), takže dráha těžiště je příliš vysoko, takže dochází k propadnutí 

v amortizační fázi dokroku před druhým odrazem (č. 8). Švihová práce horních i 

dolních končetin je chybně prováděna (č. 8), jelikož je nakopnutí spodem místo 

kolenem vpřed. Také je málo energická. Následuje rozevlátá práce paží a pasivnější 

dokrok s pomalejším švihem spodem do třetího skoku (č. 10 – 11). Let ve skoku je 

proveden standardně (č. 12 – 14) a doskok do písku kvalitní (č 15 – 16).  
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Obrázek č. 2: Kinogram trojskoku 

 

Zdroj: Beran, 2009, s. 27 
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Skok daleký je také pravidly vymezená rychlostně silová disciplína, ve které jde 

o dosažení co největší vzdálenosti mezi odrazovou čárou a místem doskoku v písku. 

V skoku dalekém najdeme z trojskoku pouze tyto části: rozběh, skok a doskok. Tyto 

části se samozřejmě mírně liší, přičemž největší rozdíl je ve fázi „skok,“ jelikož ten se 

vykonává přímo z rozběhu, ve vyšší rychlosti a úhel vzletu těžiště bývá vyšší 

(Vindušková a Koukal in Vindušková, 2003). Fišer (2009) dále zmiňuje, že ve fázi 

rozběhu je rozdíl především vyvíjeným úsilím v poslední části, kdy u trojskoku je nižší. 

Liší se také nedorazový rytmus. 

 

Obrázek č. 3: Fáze skoku dalekého 

 

Zdroj: Vindušková, 2003, s. 193 
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Kinogram na obrázku č. 4 ukazuje skok daleký Sebastiana Bayera (871 cm) a 

Fišer (2009b) ho nazývá skokem z říše snů. Vyzdvihuje především předodrazový 

rytmus, kdy nedopíná odrazovou nohu a dochází ke snížení těžiště (č. 3) a urychleného 

pohybu a dokroku neodrazové nohy (č. 4 – 5). Následuje zatažení neodrazové nohy pod 

sebe a dokrok skoro do vertikály (č. 5). Vzpřímené postavení umožňuje pohyb pánve 

vpřed a noha připravující se na odraz předbíhá stojnou za stálého držení těžiště nízko (č. 

6 – 8). Ukázkový dokrok na břevno s pevnou a nepokrčenou nohou. Osa trupu 

v prodloužení osy nohy, bérec švihové nohy vodorovně s podložkou (č. 10). Také velice 

dobrá práce levé ruky a pravé (švihové) nohy (č. 8 – 10). Švihová noha správně sbalená 

pod hýžděmi. Dokonale dokončený odraz a správný závěsný způsob letu (č. 14). Velice 

dobrá je i příprava na doskok (č. 15) a doskok samotný s vysednutím. 

Aby byly vytvořeny podmínky pro maximální možný zdvih těžiště v průběhu 

odrazu, je podle Jurdíka (1992) nutné před vlastním odrazem zajistit co nejnižší 

vertikální polohu těla v okamžiku dokroku (ten ukončuje fázi náběhu a začíná fázi 

odrazu). 
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Obrázek č. 4: Kinogram skoku dalekého 

 

Zdroj: Beran, 2009, s. 30 
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3.4 Rozbor techniky odrazu v házené 

V házené se odrazu využívá především při střelbě. Máme několik hlavních 

způsobů střelby, kdy odraz využíváme, ať z rozběhu či z místa. Střelbu ve výskoku a 

střelbu skokem do brankoviště můžeme považovat za dva základní, které se mírně liší 

především v požadavcích na parametry odrazu. Střelba ve výskoku se provádí ve větší 

vzdálenosti od brankoviště a většinou překonává obranu, je tedy nutné vyskočit vysoko, 

jedná se o střelbu z rozběhu. Střelba skokem do brankoviště se většinou odehrává po 

překonání soupeřovy obrany a jde spíše o skok do dálky (pro přiblížení k brance). Tento 

typ může být z rozběhu (ve své obecné podobě, např. v rychlém protiútoku), ale nemusí. 

Dělíme ho totiž dále – po obratu vpřed skokem do brankoviště, po obratu vzad skokem 

do brankoviště (tyto dva způsoby probíhají z pozice pivota a není u nich rozběh), střelba 

skokem do brankoviště z úhlu (hráč nenabíhá kolmo, ale skoro rovnoběžně s bránou, 

výskokem se snaží přiblížit bráně a zlepšit střelecký úhel), která probíhá také z rozběhu 

(Zaťková, 2006). 

Jak uvádí Táborský (1979), přibližně polovina všech střel na bránu za zápas je 

z prostoru spojky, odkud se dá vystřelit několika způsoby. V těchto způsobech je 

nejpoužívanější střelba jednoruč ve výskoku. Proto si tento způsob blíže rozebereme. 

Střelba ve výskoku má pět fází: náběh, odraz, let, hod (odhod), dopad. Vlastní 

pohybovou dovednost však netvoří jen jednotlivé fáze, ale i vztahy a vazby mezi nimi 

(Zvonarek a Hraski 1996). My se dále zaměříme hlavně na fázi odrazu a fáze 

bezprostředně před a po odraze. 

Náběh může být buď šikmý, nebo kolmý. V jeho posledním kroku se snižuje 

těžiště a protahuje krok, čímž se vytvoří potřebné pracovní úhly pro odraz do výšky. 

Odraz probíhá z nesouhlasné nohy (proti ruce, kterou hráč střílí) a pomáhá švihová 

noha, která je v koleni pokrčená. V důsledku odrazového náponu dochází k lukovitému 

prohnutí, které je dokreslené napřaženou rukou ke střelbě (práce rukou je tedy odlišná 

od atletických skoků). Dále hráč jde do lehkého předklonu kvůli střelbě, která probíhá 

v letové fázi. Jako nejčastější chyby v odraze se uvádí skok příliš do dálky, záklon těla a 

odraz z propnuté nohy (Zaťková, 2006). 

Jak již bylo uvedeno, další způsoby střelby s výskokem se mírně liší, především 

plošší dráhou letu a snahou o skok do dálky (Zaťková, 2006). 
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Obrázek č. 5: Kinogram střelby ve výskoku 

 

Zdroj: Taborksý, Tůma a Zahálka, 1999, s. 25 

  

 Nicméně výskoku se nevyužívá pouze u střelby, ale také v obranných fázích hry, 

zejména při blokování střel (Zaťková a Hianik, 2006). 

 

3.5 Prostředky a metody ke stimulaci odrazových cvičení 

„Trénink rychlé a výbušné síly bývá obvykle řešen pomocí odrazových a 

švihových cvičení. Jedná se například o přeskoky překážek, odhody, výskoky apod.“ 

(Perič a Dovalil, 2010, s. 85). 

Jako další prostředky najdeme v literatuře mnoho dalších cvičení. Můžeme 

zmínit například: atletická ABC, skokanská ABC, posilovací cviky, starty, přeskoky 

švihadla, poskoky na místě, skoky přes překážky… (Velebil a kol., 2002; Perič a 

Dovalil, 2010; Tůma a Tkadlec, 2002, Vindušková, 2003). 

Dovalil a Perič (2010) uvádějí, že trénink rychlé a výbušné síly je vhodné 

kombinovat s obratnostními cviky, využívat pomůcek, v jednom cvičení držet počet 

opakování mezi 5 – 8 a dodržovat delší odpočinek. Určují 3 základní metody a to 

rychlostní, plyometrickou a izokinetickou (také Dovalil a kol., 2009). 

 

 

27 
 



 Rychlostní – vysoká až maximální rychlost provedení pohybu, 30 – 60% 

maximálního odporu, krátká doba cvičení (2 – 15s), důležité udržení 

rychlosti a koncentrace na cvičení. 

 Plyometrická – využívání svalového předpětí před vlastní kontrakcí, 

kterého je dosaženo kinetickou energií (např. pád z bedny), při dopadu 

brzdivá kontrakce následovaná aktivní kontrakcí do výskoku (podstatně 

silnější něž bez tohoto předpětí), důležitá technika – tzv. „tiché 

provedení“ – udržet na špičkách, efekt určuje výška pádu a hmotnost 

(břemene, vlastního těla), doba cvičení pouze několik sekund, stimuluje 

nitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci, dobré nechat až na pozdější 

roky tréninku, nutná předchozí svalová příprava, velice náročné na 

pohybový aparát, výška pádu a výskoku 60 – 80cm, 5 – 6 opakování a 

menší počet sérií (3 – 5), velká doba odpočinku mezi sériemi (3 – 8min). 

 Izokinetická – v průběhu cvičení je překonávaný odpor nestálý a mění se 

dle dosaženého a vyvíjeného úsilí, díky tomu svaly vyvíjí stále 

maximální dynamické napětí při mechanicky konstantní rychlosti 

pohybu, opakování provádět co nejrychleji. Speciální izokinetické 

trenažéry. 

 

Pro rozvoj rychlé a výbušné síly Dovalil (2009) také uvádí (krom výše 

zmíněných) metodu kontrastní, která je podobná rychlostní metodě, pouze se u ní mění 

velikost odporu v rozmezí 30 – 70% maxima, přičemž se stále snažíme o nejrychlejší 

možnou rychlost provedení. Také uvádí, že rozvoj výbušné síly je v možno ovlivnit 

tréninkem síly maximální (metoda izokinetická a opakovaných úsilí – 60 – 80% 

maximálního odporu, 8 – 15 opakování, nemaximální rychlost). 

Perič a Dovalil (2010) apelují na správnou techniku při provádění skokových 

cvičení, dvojitou práci kotníku a co nejkratší interakci s podložkou (dopad a odraz). 

Krom těchto základních požadavků zmiňují i nutnost zatěžování pravé, levé i obou 

nohou s tím, že skoky by se měly provádět ve směrech jak vpřed, tak vzad, na místě i do 

stran. Posledním zmíněným je povrch, který by měl být rovný, přiměřeně tvrdý a 

nekluzký. 
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3.6 Věkové zákonitosti a sensitivní období pro rozvoj odrazu 

Perič (2008) charakterizuje sensitivní období jako časové etapy vhodné pro 

rozvíjení určitých schopností a dovedností, kdy dochází k největšímu rozvoji. Jsou 

spojována s biologickým věkem, nikoli s kalendářním (ten nám neurčuje reálný stupeň 

vývoje). Nevyužití senzitivního období může znamenat pozdější nedostatečný projev 

„zanedbaných“ schopností či dovedností. 

„V adolescenci (dorostu) mají senzitivní období silové schopnosti, ze kterých 

následně čerpá i rozvoj rychlostních a rychlostně silových schopností“ (Dovalil a kol., 

2008, s. 199). 

Perič (2008) specifikuje senzitivní období pro rozvoj síly a to 13. – 15. rokem u 

chlapců (u dívek dříve), ale zároveň uvádí, že silový rozvoj končí až po 20. roce života. 

U rychlé a výbušné síly uvádí 10. – 15. rok ovšem pouze se střední efektivitou tréninku. 

Ohledně rychlostních schopností uvádí spojitost se silovými schopnostmi stejně jako 

Dovalil a kol. (2008). Specifikuje ale senzitivní období na 7. – 14. rok, kdy dochází 

k největšímu rozvoji rychlostních schopností (spojitost s vývojem centrální nervové 

soustavy a nervosvalové koordinace). Nevylučuje další rozvoj, nicméně spojuje ho 

s rozvojem silových schopností. 

Nepřímo k odrazům vede odkaz v Házená: Učební text pro trenéry III. třídy 

(1988), kde se uvádí, že v období mladistvých (dorost) mají převládat cviky s pohyby 

výbušnými, rychlými a záměrně zrychlovanými. 

   

3.7 Zařazení odrazů v tréninkovém cyklu 

 Dle Vinduškové a Koukala (in Vindušková, 2003) je teorie periodizace 

celosvětově přijímána, a pokud je vhodně využíváno zatížení a odpočinku, lze 

dosáhnout kladného účinku. Jednotlivá tréninková období jsou ovlivněna možnostmi, 

které horizontální skoky nabízejí. Je totiž možné v nich soutěžit i v zimním období. 

 Obecně (bez ohledu na počet vrcholů v sezóně) platí, že ve všeobecné 

části přípravného období převažuje všeobecná odrazová síla (dále také rychlost, síla…), 

kdy postupným zvyšováním objemů dosahujeme v oblasti odrazů maxima (přibližně 

v půlce všeobecné části přípravného období). Toto období bývá o dva až čtyři měsíce 

kratší než následná speciální část přípravného období. To je charakteristické nácvikem a 
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tříbením skokanských dovedností, speciální silou…(Vindušková a Koukal in 

Vindušková, 2003; Fišer a Priščák inVelebil, 2002). 

 

Tabulka č. 1: Ukázkové odrazové zatížení  v tréninku trojskokana 

Týden 
přípravy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Odrazy 
(počet) 

1000 1500 2000 2500 3000 2500 1500 1000

Skoky 
na 

techniku 
(počet) 

0 0 6 6 10 10 16 22 

 

Týden 
přípravy 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Odrazy 
(počet) 

800 500 300 250 200 160 120 90 

Skoky na 
techniku 
(počet) 

26 26 30 38 38 30 20 16 

Zdroj: Priščák inVelebil, 2002, s. 70 

 

3.8 Motorické schopnosti důležité pro skoky 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují“ (Perič a 

Dovalil, 2010, s. 16). 

Jak uvádí většina autorů (např. Perič a Dovalil, 2010; Tůma a Tkadlec, 2002; 

Vindušková, 2003…), motorické schopnosti jsou tyto: rychlost, síla, vytrvalost a 

koordinace. 
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3.8.1 Síla 

„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu)“ (Perič a Dovalil, 2010, s. 79). 

Perič a Dovalil (2010) dělí sílu podle změn délky svalu na izometrické statické a 

izotonické dynamické, které dále dělí na koncentrickou a excentrickou – brzdivou.  

Dynamickou také dále dělí dle vnějšího projevu na výbušnou (explozivní), která je 

charakteristická maximálním zrychlením a nízkým odporem, využití se zmiňuje přímo 

v odrazech, dále hodech, kopech. Další jsou rychlá, vytrvalostní a maximální síla. Jako 

poslední rozdělení zmiňují autoři sílu absolutní a relativní (hmotnost břemene v poměru 

s hmotností sportovce).  

 „Síla se uplatňuje hlavně při odrazu, ale také při rozběhu a doskoku. Jde 

především o dynamickou (silnou) a výbušnou sílu dolních končetin. Pro efektivní využití 

síly je však nutná přiměřená úroveň síly svalového korzetu trupu“ (Texty pro školení 

trenérů, 2007, s. 12). 

 

3.8.2 Rychlost 

Rychlost je: „Schopnost vyvíjet činnost s maximální intenzitou. Chápeme je jako 

schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s), a to bez odporu nebo jen 

s malým odporem (přibližně 20 – 25% maxima). Je charakteristická převážným 

zapojením ATP-CP zóny“ (Perič a Dovalil, 2010, s. 93). 

 Jak uvádí Perič a Dovalil (2010), rychlostní schopnosti se podílejí na výsledném 

výkonu mnoha sportovních disciplín. Jako příklad uvádějí atletické sprinty, většinu 

sportovním her, ale i atletické skoky. Rychlostní schopností dělíme dle základních 

projevů na rychlost reakce, rychlost jednotlivého pohybu (acyklická) a rychlost 

lokomoce neboli cyklická (akcelerace, frekvence a se změnou směru). Mezi 

jednotlivými rychlostními projevy je relativní nezávislost.  

 Rychlostní schopnosti závisí na několika oblastech a to: nervosvalové 

koordinaci, typu svalových vláken (viz níže), velikosti svalové síly. V tréninku můžeme 

rychlost rozvíjet velice omezeně, až 80% je geneticky dáno (například podíl rychlých 

bílých svalových vláken je cca 50%, u sprinterů ale až 90%, a to i přesto, že jejich podíl 

tréninkem ovlivníme velice málo – jejich poměr je dán geneticky). Z hlediska skoků je 
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pro nás důležitá rychlost cyklická – nejrychlejší možné překonání vzdálenosti (rozběh 

před skokem), která se rozvíjí především běhy, starty a kombinací běhu s vertikálními i 

horizontálními skoky. Rychlost acyklická je s cyklickou v úzkém spojení, jelikož se 

jedná o maximální rychlost provedení jednotlivého pohybu, kterým je například skok. 

Různé skoky patří i k prostředkům stimulace acyklické rychlosti. Jelikož má acyklická 

rychlost hodně společného s explozivní silou, metody pro rozvoj jsou tedy stejné 

(rychlostní a plyometrická).  

 

3.8.3 Vytrvalost 

 Jako již bylo zmíněno, vytrvalostní schopnosti u odrazů jsou v pozadí, jelikož 

skoky jsou silově-rychlostní disciplínou. Proto se vytrvalostí nebudeme zabývat, není 

předmětem této diplomové práce a jak pro atletické skoky, tak pro odrazy v házené 

nemá velký význam. Vytrvalost se projevuje především v posledních minutách zápasu 

(Tůma a Tkadlec, 2002), u skokanských disciplín především u posledních pokusů 

(Velebil, 2002; Kuchen, 1987).

32 
 



 

4. Koordinační a zpevňovací cvičení 

 

4.1 Koordinační schopnosti 

„V atletice je nesporný význam technicko-koordinačního výkonnostního faktoru. 

Jeho úroveň výrazně ovlivňuje tempo, kvalitu a trvalost osvojování atletických 

dovedností, usnadňuje utváření průběhu pohybu ve fázi zdokonalování a stabilizace, 

určuje stupeň využití kondičních schopností a umožňuje rychlé přizpůsobení pohybu při 

střídání nebo při změnách vnitřních a vnějších podmínek“ (Vindušková in Millerová, 

1994, s. 60).  

„V dnešní době je velice důležité pracovat na koordinaci…“ (Garcia, 2007, s. 2) 

v souvislosti s tréninkem házené. 

Choutka a Dovalil (1991) uvádějí, že koordinační schopnosti se obvykle 

charakterizují jako schopnost řešit rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně 

složitosti a přiřazuje se k nim i schopnost rychle se učit novým pohybům. 

Perič a Dovalil (2010) v podstatě souhlasí s Choutkou a Dovalilem (1991), 

pouze zdůrazňují nároky na přesnost pohybu, na přizpůsobení se vnějším podmínkám a 

upozorňují, že základem koordinačních schopností je činnost centrální nervové 

soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb. S tím 

souvisí i zaměňování pojmů koordinace a obratnost, kdy je koordinace chápána jako 

vnitřní řízení pohybu (centrální nervová soustava a nervosvalový aparát) a obratnost 

pouze vnějším projevem koordinace. 

 

4.1.1 Rozdělení koordinačních schopností 

 Millerová (1994) uvádí rozdělení dle Schnabela (Lipsko), který vyčleňuje tři 

všeobecné koordinační základní schopnosti: 

 Motorickou řídící schopnost 

 Přizpůsobivost 

 Schopnost učení 
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Perič a Dovalil (2010) dělí koordinační schopnosti v první řadě na všeobecnou 

(schopnost účelného provádění mnoha motorických dovedností, bez ohledu na 

sportovní specializaci) a speciální (schopnost provádění rozličných pohybů ve 

sportu rychle, ale také bez chyb, lehce a precizně). V druhé řadě tito autoři uvádějí 

strukturu koordinačních schopností, kdy se skládají z dalších dílčích schopností, ale 

jak autoři uvádějí, ve světové literatuře nepanuje shoda. Tudíž pouze zmíníme 

„základní“ z těchto dílčích schopností dle Periče a Dovalila (2010) a Dovalila a kol. 

(2008): spojování pohybů, orientační, rozlišení polohy a pohybů jednotlivých částí 

těla, přizpůsobování, reakce, rovnováha, rytmus, přizpůsobování, učenlivost 

(docilita), regulace svalového napětí a relaxace. 

 

4.1.2 Zásady pro rozvoj koordinačních schopností 

Velký počet rozmanitých a pohybově příbuzných cvičení, cílevědomá obměna 

průběhu pohybu nebo podmínek cvičení, malý počet opakování jednotlivých cviků, 

novost, komplikovanost a psychická náročnost (Vindušková in Millerová 1994). 

Perič a Dovalil (2010) dále uvádějí, že tato cvičení by měla být zařazena na 

začátku hlavní části tréninkové jednotky a měla by probíhat v aerobním režimu. Také 

zmiňují psychickou náročnost těchto cvičení a z toho plynoucí časová omezení 

koordinačních cvičení.  

 

4.1.3 Metody rozvoje koordinačních schopností 

Vindušková (in Millerová, 1994) rozlišuje dvě metody a to: 

 Změn průběhu pohybu 

 Zachování průběhu pohybu při změněných podmínkách 

 

4.1.4 Příklady tréninkových prostředků 

Změny směru, rytmu, tempa, vynaložení síly, pohybových detailů, cvičení na 

nářadí, akrobatická, balanční a zrcadlová cvičení, zachovávání průběhu pohybu při 
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měnících se podmínkách (psychický tlak, prostředí…) (Vindušková in Millerová, 1994; 

Perič a Dovalil, 2010; Dovalil, 2009). 

 

4.1.5 Věkové zákonitosti 

Největší úroveň rozvoje přesných pohybů sledujeme mezi 11. až 14. rokem (ale 

bez použití maximální síly!). Největší pokroky jsou pozorovatelné mezi 9. až 12. rokem 

(u rychlých a přesných) a pohyby se zapojením maximální síly až po 16. či 18. roce. Ale 

koordinaci je možné rozvíjet v každém věku (Kutsar 1990). 

Perič (2008) s tímto souhlasí, kdy jako „zlatý věk motoriky“ označuje 10. až 12. 

rok života. Ovšem senzitivní období má větší rozsah a to od 7 do 12 roku, kdy dívkám 

končí přibližně po desátém roce života, naopak chlapcům začíná později a trvá do 

dvanáctého roku života. 

 

4.2 Zpevňovací a posilovací cvičení 

 Jebavý a Zumr (2009) charakterizují zpevňování jako způsobilost zpevnit tělo 

jako celek a jako cíl zpevňování uvádějí tonizaci a zpevnění svalstva. 

Jak uvádí Tlapák (2007), zpevnění je důležité pro jakékoli další posilování i pro 

všechny ostatní pohybové aktivity a pro předejití natáhnutí svalu, poškození vazů či 

kloubů. Hlavní je zpevnění svalů držících svalový korzet (svaly v oblasti páteře, pánve, 

lopatek a hrudníku), kdy autor ohledně zpevňování a následného posilování zmiňuje 

princip „od centra k periferii.“ 

 Oproti zpevňování probíhá posilování ve větším rozsahu a sval posilováním 

získává sílu k jednorázovému pohybu (Jebavý a Zumr, 2009). Zpevnění těmto 

jednorázovým pohybům napomáhá a činí je efektivnější. 

 Jak uvádí Šafaříková a Táborský (1968, s. 23): „Bez svalové síly je jakýkoliv 

tělesný pohyb nemyslitelný.“ 
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4.3 Core training 

„Volně přeloženo znamená posilování svalů tělesného jádra. Za tělesné jádro je 

považována oblast, kde se v klidném postoji nachází těžiště. Je to systém svalů, které 

stabilizují polohu – pohyb pánve a páteře“ (Krištofič, 2007, s. 11). 

Jak uvádí Krištofič (2007), stabilita tělesného jádra hraje hlavní roli v přenosu 

energie mezi velkými a malými svalovými skupinami. Z hlediska odrazů se také 

zmiňuje o vlivu funkce jádra na produkci svalových účinků, kdy jako příklad uvádí 

výšku výskoku. Význam není ale pouze v produkci svalových účinků, ale také v tlumení 

jejich projevů (doskok). Obecně se svaly jádra aktivují při každém pohybu. Význam 

core trainingu dále vidí v efektivní kontrole pohybů a prevenci zranění. 

Krištofič (2007) doporučuje současné posilování přední i zadní část trupu pro 

přiblížení se reálným podmínkám, nezvyšování zátěže při cvičeních a využívání 

balanční techniky (posilování nemaximální silou v labilní poloze, kdy plníme určitý 

pohybový úkol, důležitá je koordinace participujících svalových jednotek).  

 Kosterní (příčně pruhovaná) svalovina je základní tkání kosterního svalstva. 

Kosterní svaly se upínají většinou na kostře a tvoří hybnou a motorickou složku 

pohybového systému (Dylevský 2009).  
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4.4 Kosterní svalstvo 

Kosterní svalstvo dělíme podle funkce na posturální a fázické. Stackeová (2004) 

a Jarkovské (2005) je charakterizují takto: 

 Posturální (pomalé, tonické) – pomalu unavitelné, vytrvalé a silné svaly, 

jejichž hlavní funkcí je držení vzpřímené polohy těla. Jsou v neustálém 

napětí (tonus), rychle regenerují a mají tendenci ke zkracování – nutnost 

protahování a kompenzačních cvičení. Jedná se například o svaly 

v bederní části, vzpřimovače páteře, atd. 

 Fázické (rychlé) – rychle unavitelné, pomalu regenerující svaly, jejichž 

hlavní funkcí je vykonávání pohybu. Bez pohybu jejich napětí klesá až o 

50%. Mají tendenci k ochabnutí, proto je u nich nutnost posilování. 

Jedná se například o svaly břišní, mezilopatkové, atd. 

 

Typy svalových vláken dle Bartůňkové (2007): 

 V kosterním svalstvu se nacházejí rychlá a pomalá vlákna, která morfologicky a 

funkčně rozdělujeme na tři typy: 

 Pomalá oxidativní (SO, I.) – červená vlákna, pomalé kontrakce a malá 

unavitelnost (tzv. tonické svaly) 

 Rychlá oxidativně glykolytická (FOG, IIa) – červená vlákna a střední 

kontrakce i unavitelnost 

 Rychlá glykolytická (FG, IIb) – bílá vlákna, rýchlé kontrakce a vysoká 
unavitelnost (tzv. fázické svaly)
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5. Věkové kategorie a etapy tréninku 

 

5.1 Etapy atletického tréninku 

 Dlouhodobý atletický trénink členíme na etapy, které se charakterizují různými 

cíly, úkoly, zaměřením a zásadami tréninku. Jsou to etapy: všestranné sportovní 

výchovy, základního tréninku, specializovaného tréninku a etapa maximální sportovní 

výkonnosti (Vindušková in Millerová, 1994).  

 

 Etapa všestranné sportovní výkonnosti 

o Atletické přípravky, věk 8 – 11 let 

o Všestranné pohybové činnosti, drobné hry pro výuku běhů, hodů a skoků 

o Vyvolání kladného vztahu ke cvičení 

o Rozvoj koordinace, rozsahu pohybů a správného držení těla 

 

 Etapa základního tréninku 

o Mladší žáci (12 – 13 let) a starší žáci (14 – 15 let) 

o Všestranný rozvoj základních pohybových schopností při respektování 

nových zvláštností vývoje 

o Využívání neatletických činností 

o Nácvik a zdokonalování atletických dovedností 

o Základní vědomosti o atletice jako např. pravidla 

o Uplatňovány zásady všestrannosti, perspektivnosti, přiměřenosti, 

systematičnosti 
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 Etapa specializovaného tréninku 

o Dorost (16 – 17) a junioři (18 – 19) 

o Specializování na vybranou disciplínu 

o Rozvoj základních a speciálních pohybových schopností 

o Prohlubování zásoby pohybových dovedností a techniky atletických 

disciplín 

o Formování výkonové motivace a skloubení sociálního rozvoje se 

sportovními aspiracemi 

o Uplatňovány zásady všestranné specializace, postupného zvyšování 

zatížení, komplexnosti, individualizace 

 

 Etapa maximální sportovní výkonnosti 

o Kulminace osobní maximální výkonnosti 

o Úzká specializace a intenzifikace tréninku 

o Rozvoj specializované psychické odolnosti 

o Podřízení sociálního rozvoje požadavkům tréninku a závodění 

o Uplatňovány zásady racionálního plánování a stavby tréninku, hraničního 

ztížení při využívaní regenerace, individuálního přístupu 

 

Rozdělení etap dle dalších autorů je víceméně stejné, jen s malými rozdíly. 

Například Vandrolová (in Vindušková, 2003) necharakterizuje etapu všestranné 

sportovní výkonnosti (atletická přípravka), ale pouze v tomto období uvádí „různorodou 

pohybovou aktivitu.“ Také používá jiný název pro etapu maximální sportovní 

výkonnosti, a to etapa vrcholového tréninku. Ovšem popis těchto etap je obsahově 

stejný. Jediný rozdíl je v členění etapy specializovaného tréninku, kdy Vandrolová (in 
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Vindušková, 2003) tuto etapu dále dělí na etapu širší (16 – 17 let, specializace na vrhy a 

hody nebo skoky a sprinty nebo vytrvalostní disciplíny) a užší (18 – 19 let a 

specializace na jednotlivé disciplíny) specializace. Také uvádí, že věkové rozdělení je 

pouze rámcové, přesné dělení závisí na disciplíně, individuálním vývoji a pohlaví. 

Velebil a kol. (2002) obecné atletické rozdělení etap podobné, pouze každá 

kategorie je o rok mladší. Rozdíl ale nalezneme v kapitole trojskoku, kde jsou etapy 

pojaty odlišně. První etapou je sportovní předpříprava (10 – 14 let), navazuje etapa 

základní sportovní přípravy (15 – 16 let), další je speciální sportovní příprava (17 – 19 

let) a poslední etapou je vrcholová sportovní příprava (20 a více let). Popis těchto 

jednotlivých etap je ale obsahově podobný jako předchozí dvě rozdělení. 

Vidíme, že rozdělení etap atletického tréninku není úplně jednotné. Je však 

velice podobné a v žádných podstatných bodech se nijak zásadně nerozchází. 

 

 

Obrázek č. 6: Etapy atletického tréninku 

 

Zdroj: Vandrolová in Vindušková, 2003, s. 113 

 

5.2 Etapy házenkářského tréninku 

 „Dovednostní obsah házené je natolik veliký, že je nereálné zvládnout vše 

najednou na dostatečné úrovni. Proto se v každé etapě sportovní přípravy zaměřujeme 
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na jeho určitou část. Její výběr má souvislost s dosaženým stupněm tělesného a 

psychického vývoje a úrovní pohybových schopností“ (Tůma a Tkadlec, 2002, s. 92). 

Mladé házenkáře nemůžeme brát jen jako kopii dospělých a z toho důvodu 

nemůže aplikovat trénink dospělých na mládež. To by nemělo platit pouze o obsahu 

jednotlivých tréninkových jednotek, ale v celé šíři pojetí sportovní přípravy. Je nutné si 

uvědomit zákonitosti tělesného a duševního vývoje. V házené je řada činností 

podmíněna dosažením určité úrovně pohybových a psychických schopností, čehož je ale 

možné dosáhnout až v určitém věku. Také jsou určitá období ve vývoji, kdy je zvýšená 

citlivost pro rozvoj některých pohybových schopností. Jejich nevyužití většinou 

znamená sníženou pohybovou připravenost (Tůma, Tkadlec, 2002). 

Rozdělení etap sportovní přípravy v házené dle Tůmy a Tkadlece (2002): 

 Sportovní předpříprava – přípravky a minižáci (do 11 let), všestranný 

pohybový a psychický rozvoj, osvojování základních návyků pro 

pravidelnou sportovní činnost, nespecifický obsah tréninkových jednotek 

(činnosti, které se nemusí objevovat v utkání házené), důraz na rozvoj 

obratnosti, specifické (házenkářské) činnosti pouze částí obsahu 

tréninkových jednotek, nedoporučuje se pravidelná soutěž, ale pouze 

občasné turnaje 

 Etapa základního tréninku – žákovské kategorie (12 – 15 let), přechod od 

všestranné sportovní přípravy ke speciální (herní činnosti jednotlivce a 

základy spolupráce v útoku a obranně, osobní obrana), nespecifická 

příprava stále důležitou součástí tréninkových jednotek (především 

rychlost, protahovací a vyrovnávací cvičení), akceptovatelná účast 

v pravidelných či dlouhodobých soutěžích (pouze jako prostředek 

k ověření zvládnutí jednotlivých herních činností) 

 Etapa specializovaného tréninku – dorostenecké kategorie (16 let a více), 

hlavní roli specializovaná příprava (herní kombinace a systémy), 

všeobecná má funkci podpůrnou, rozhodování o hráčských funkcích a 

tím i částečná individualizace (i v kondiční přípravě), důraz na specifické 

pohybové činnosti (švihová a odrazová síla), v dlouhodobých soutěžích 

již odráží výsledky práci trenéra 
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 Etapa maximální sportovní výkonnosti – profesionální hráči, plánovité 

řízení tréninkového procesu, maximální rozvoj herního výkonu, vysoce 

specializovaný trénink s aplikací specifických organizačních forem, jde o 

výkon družstva v soutěži (úkoly jednotlivců podřízeny zájmům 

družstva), nespecifická příprava nedílnou součástí tréninkového procesu 
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6. Fyziologické a kineziologické aspekty 

 Pro sportovní činnost jsou znalosti z těchto oborů důležité, pomáhají nám 

pochopit fungování našeho těla, aktivované svaly, rizika atd. 

  

6.1 Rizika spojená s atletikou, házenou a odrazy 

 Jak uvádí Kučera (1999), sport by měl sloužit ke zlepšování fyzické a psychické 

kondice a výkonnosti, posilování aktivního zdraví a na optimalizaci životní pohody. Ale 

je zde i negativní působení, které se projevuje ve své akutní a subakutní formě. V běžné 

mluvě se jedná o úrazy, ale je třeba rozlišovat úrazy (zevní událost působící náhle na 

organismus s následkem poruchy zdraví), mikrotrauma (patologický stav, který 

nejčastěji vyvolává náhlé drobné poranění) a chronická postižení (vždy následkem 

předchozích dvou kategorií, pokud se nedoléčí). 

 Korbelář (in Kučera a Dylevský, 1999) se také zmiňuje o ortopedických 

chorobách. Pohybová soustava je během života nejvíce zatěžovanou částí těla a dochází 

k jejímu fyziologickému opotřebování. Správně prováděná sportovní tělesná aktivita 

pozitivně ovlivňuje celkový stav pohybového ústrojí. Pohybová aktivita i zvýšená zátěž 

pohybové soustavy je limitována celkovými možnostmi organismu a je rozdílná 

v různých vývojových etapách lidského života. Podle lokalizace můžeme ortopedická 

onemocnění rozdělit na poškození osového skeletu, nosných kloubů, svalových a 

vazivových struktur, eventuálně onemocnění postihující celý pohybový aparát. U 

vrozených vad záleží na stupni deformity, její lokalizaci. Skoky se nedoporučují u 

žádného z ortopedických onemocnění, většinou jsou přímo zakázané a to jak u 

onemocnění páteře, tak i kyčelního a kolenního kloubu. U chorob horní končetiny 

zakázána především házená (z atletiky například hod oštěpem). U distorzí, kontuzí, 

luxací a subluxací je nezbytné vždy příslušné poškození dostatečně ošetřit a dbát na 

dostatečnou dobu reparace a následné rekonvalescence. Poté lze teprve zahájit sportovní 

činnost. 

 S potřebou dostatečné rekonvalescence souhlasí i Bartlová (in Vindušková, 

2003, s. 21), která uvádí: „Narušení kostí – zlomeninou nebo i chronickým 

přetěžováním dochází k poškozování stavby kostí a následnému snížení odolnosti vůči 
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mechanickému zatížení. Proto je naprosto nutné již preventivně bránit nevhodnému 

zatěžování a přetěžování, především u dětí a mládeže. Vždy dát organismu dostatek 

času na úplné zotavení a uzdravení, pokud již k poškození kostí došlo“ (Bartlová in 

Vindušková, 2003, s. 21 – 22). 

 Jak uvádí Sullivan a Anderson (2000), jako prevence těchto rizik slouží řádné 

protažení, zahřátí a zpevňovací cvičení. Ty to prostředky uvádějí jako základní kameny 

prevence. 

 

Tabulka č. 2: Hlavní typy úrazů při jednotlivých druzích sportů 

Sport Nejčastější diagnóza % všech úrazů 

Atletika Podvrtnutí hlezna (distorze) 22,3 

Basketbal Podvrtnutí hlezna 27 

Házená Podvrtnutí hlezna 13,3 

Tenis Podvrtnutí hlezna 20,6 

Volejbal Podvrtnutí hlezna 35,4 

Zdroj: Kučera (1999, s. 184) 

 

Graf č. 1: Riziko úrazů při tréninku a závodě 

 

Zdroj: Kučera (1999, s. 181) 
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6.2 Únava, regenerace, kompenzační cvičení a dysbalance 

 „Soutěžní i tréninková činnost vyvolává únavu. Ta se projevuje v řadě dílčích 

příznaků, ale především ve snížení celkové výkonnosti. Rozlišuje se únava tělesná a 

duševní, únava celková (globální) a místní. Klasifikuje se i jako únava periferní (změny 

ve svalech – např. vyčerpání energetických rezerv, pokles vody a elektrolytů, zvýšená 

koncentrace laktátu) a centrální (snížená funkce CNS). Únava se posuzuje podle změn 

celkové reakce organismu, podle rychlosti zotavných procesů, směřujících k obnově 

rovnovážného stavu“ (Dovalil, 2009, s. 96). Na problematiku únavy navazují zotavné 

procesy, které jsou souhrnně nazývány regenerací. 

 Dle Millerové (1994) se regenerace dělí na aktivní a pasivní, přičemž pasivní 

probíhá v organismu už během zátěže a po zátěži upravováním vychýlené rovnováhy 

v organismu (zdroje energie, laktát…). Aktivní regenerace urychluje pasivní vnějšími 

zásahy, urychluje zotavovací procesy a tím umožňuje zvyšovat zatížení. Trénink bývá 

narušován nemocemi a zraněními. Jednou z příčin může být nedostatečná regenerace. 

 Choutka a Dovalil (1991) doporučují regeneraci věnovat 10 až 20% celkového 

času zatížení.  

 Dovalil (2009) vidí regeneraci odlišně od Millerové (1994) a uvádí pojem 

regenerace pouze pro aktivní část regenerace. Z tohoto důvodu uvádí jen možné 

způsoby regenerace bez rozdělení (považuje za komplikované, viz níže Jirka, 1990). Na 

regeneraci má vliv již samotný trénink, dále režim dne, pasivní odpočinek, regenerace 

pohybem, strečink, spinální cviky, potravinové doplňky, vodní procedury, sportovní 

masáž, akupresura a akupunktura, infračervené a ultrafialové záření, aromaterapie, 

psychologické postupy, jóga a dechová cvičení. 

Prostředky regenerace rozděluje Jirka (1990) takto: pedagogické (spánek, 

výživa, denní režim…), psychologické, biologické (racionální výživa, fyzikální a 

balneologické) a farmakologické. Jsou pod nimi schované výše vyjmenované způsoby 

od Dovalila (2009). 

Millerová (1994) uvádí, že kompenzační cvičení (protahování, posilování) se 

řadí do pedagogických prostředků regenerace a jejich cílem je zajišťování správné 
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funkce pohybového systému. To znamená, že odstraňují následky nadměrného, 

nedostatečného nebo jednostranného zatížení. 

Dysbalance (neboli svalové nerovnováhy) jsou Jarkovskými (2005) 

charakterizovány jako svalové nerovnováhy vznikající nepoměrem mezi posturálními 

svaly (většinou zkrácenými) a antagonistickými fázickými svaly (většinou oslabenými) 

a vedoucí k řadě chorob (zad, kloubů, končetin). Předcházíme jim právě výše zmíněným 

kompenzačním cvičením. 

 

6.3 Kineziologie 

 Z kineziologického rozborů skoků Dylevského (1999) jsou při skocích 

především aktivovány tyto svaly: m. gluteus maximus, mm. adductores et 

ischiocrurales, m. tibialis anterior, m. triceps surae, m. quadriceps, m. tensor fasciae 

latae, tractus iliotibialis, m. glutaeus macismus, m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. 

quadriceps femoris. 

 Jednotlivé skoky mají rozdílné požadavky na tyto svaly, a proto uvádíme rozbor 

zapojení svalů v jednotlivých skokanských disciplínách a v házené dle Dylevského 

(1999): 

 Skok daleký – pro skok a dopad se zvyšuje výkon flexorů kyčelních 

kloubů a břišních svalů + fixace a sklon pánve dozadu. Pro optimální 

výkon je důležité protažení ischiokrurálních svalů, aby nebyl kladen 

odpor flexi v kyčlích. 

 Trojskok – odpovídá dalekému + kvůli dvojitému dopadu vyžaduje 

zapojení svalů stabilizujících kyčel eventuelně stehno, aby se omezilo 

klopení pánve. V okamžiku dopadu se stabilizační svalstvo kontrahuje, 

což vyžaduje výrazný silový trénink. Současně se musí posilovat kyčelní 

svaly, které stabilizují odrazovou dolní končetinu – především abduktory 

a adduktory. 

 Skok vysoký – stejné jako u předchozích, rozdíl pouze v prohnutí, které 

ale není objektem našeho zájmu. 
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 Házená – vedle svalstva nutného pro výkon atleta přistupují u házené i 

nároky na sílu svalů jako u hodu oštěpem – flexory paže a předloktí, ruky 

a zápěstí 

 

Jak ale uvádí Véle (2006), lokomoční pohyb není pouze o končetinách, ale 

značně se na něm podílí i osový orgán, což dohromady tvoří hrubou motoriku. Tomu se 

říká spolupráce posturální a lokomoční motoriky, kdy obě funkce probíhají v pohybové 

soustavě zároveň, vyváženě a automaticky. Lokomoční systém tlumí posturální a 

posturální pohyb přibrzďuje a stabilizuje konečnou polohu.
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

1. Cíl práce 

Ověření účinnosti atletického skokanského tréninku pro odrazy v házené. 

1.1 Hypotézy 

H1) Předpokládáme, že odrazové schopnosti házenkářů se budou blížit úrovni 

atletů – skokanů, tudíž bude možné aplikovat atletický skokanský trénink 

a podobné dávky odrazových cvičení. 

H2) Předpokládáme, že koordinace házenkářů je na dobré úrovni, tudíž 

mohou zapojit obě končetiny jako odrazové a předejít či vyrovnávat 

dysbalance. 

H3) Předpokládáme, že trojskok a skok daleký je házenkářským skokům 

nejvíce podobný ze skokanských disciplín. 

 

1.2 Úkoly práce 

1. Teoretický základ dle odborné literatury zabývající se daným tématem 

2. Vytvoření testové baterie 

3. Provedení experimentu (úvodní testování, aplikace tréninků na experimentální 

skupinu a závěrečné testování) 

4. Vyhodnocení dat s komentářem 

 5. Diskuze a stanovení závěru s doporučením vhodnosti či potřeby změn 
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2. Metodika výzkumu 

 

2.1 Experiment 

 Jak uvádí Hendl (2009), experiment je studie. Výzkumník v ní zkoumá nastalé 

změny u jedné či více skupin jedinců (nebo pokusných jednotek) při záměrné změně 

podmínek (spočívá v intervenci či ošetření). Při porovnávání dvou a více skupin jde o 

komparativní experiment, který má silnější interní validitu, než pouze tzv. 

preexpreriment (experiment prováděný pouze na jedné skupině). V komparativním 

experimentu máme kontrolní skupinu (nevystavena intervenci) a experimentální 

skupinu (vystavena zkoumanému typu intervence). Ostatní podmínky jsou u těchto 

skupin udržovány pokud možno stejné, abychom vzniklé rozdílnosti mohli přičíst na 

vrub zkoumané intervence. Průběh experimentu probíhá v tomto pořadí: 

Pretest (v našem případě vstupní testování) -> intervence -> posttest (výstupní 

testování) 

 Skupiny podléhají tzv. komparaci, kdy jejich výsledky porovnáváme. Rozdělení 

do skupin podléhá tzv. randomizaci, což znamená náhodné rozdělení. 

 

2.2 Charakteristika testovaného souboru a experimentu 

 Testovaný soubor představuje tým mladšího dorostu házenkářů (ročníky 93 a 

94) Dukly Praha v sezóně 2009/10 vedený PaedDr. Martinem Tůmou PhD. Tým hrál 

nejvyšší tuzemskou soutěž v této kategorii a to na předních místech tabulky. Jednalo se 

o 19 probandů, kteří se ve většině případů věnovali házené již delší dobu (3 a více let). 

V době experimentu měli tréninky 4x týdně. Trénink trval 1,5h. Tělesné proporce, 

vzhledem k délce experimentu, nemusíme zohledňovat, jelikož u nich nedošlo 

k žádným výrazným změnám. Nemají tedy vliv na výsledky experimentu.  

Experimentální skupina, která byla vybrána na základě randomizace a měla 9 

probandů, věnovala ve dvou tréninkách týdně po půl hodině odrazové průpravě, zatímco 

kontrolní skupina (9 stálých probandů) tyto dvě půlhodiny věnovala povětšinou švihové 

práci horních končetin. Samotný experiment se skládal z úvodního testování (pretest), 
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kterého se účastnily obě skupiny, intervence v podobě 2x 30min týdně po dobu 10 

týdnů pouze pro experimentální skupinu a závěrečného testování (posttest), kterého se 

opět účastnily obě skupiny. Experiment probíhal z větší části v závěru podzimního 

soutěžního období (včetně úvodního testování), z menší části v zimní soutěžní pauze 

(včetně závěrečného testování). 

 

 2.3 Charakteristika podmínek testování 

Všechna testování proběhla v hale Dukly ve vojenském objektu u Ruzyně v 

Praze. V hale bylo hříště na házenou s odpovídajícími rozměry, umělý a neklouzavý 

povrch. Testování proběhla vždy v čase tréninků, kdy pro testování byl vyhrazen čas 30 

– 60 min v závěru tréninkové jednotky. Vstupní testování proběhlo ve dvou částech. 

První v termínu 23.9.2009. Náplní testování byl skok z místa, pětiskok a tři skoky po P 

a L. Druhá v termínu 30.9.2009 (bohužel nešlo dříve) a byly dodělány zbylé testy – 

vertikální výskok a leh-sed. Výstupní testování proběhlo před Vánoci v několika 

termínech, kdy probandi byli testováni vždy v kompletní testové baterii, jelikož jich byl 

vždy malý počet – vysoký počet nemocných. Jedná se o období od 14.12. do 

23.12.2009.  

Jak je u popisu jednotlivých testů zmíněno, probíhaly proudovou metodou. 

Jednotlivé výkony byly zapisovány trenérem či mnou, měření vzdáleností jsem prováděl 

já osobně s výjimkou leh-sedů (jak je uvedeno v popisu tohoto testu). 

 

2.4 Docházka a tréninkový deník 

 Docházka i tréninkový deník byl zaznamenáván mnou. Kompletní docházka je 

přehledně zpracována do tabulky, včetně dat jednotlivých tréninků (u nekonaných je 

uveden důvod nekonání), v příloze. Zde je pouze pro přehlednost zjednodušena. 

Tréninkový deník je zpracován v příloze, příklad tréninkové jednotky v kapitole 2.7. 
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Tabulka č. 3: Docházka experimentální skupiny 

Celkový počet tréninků 15 Účasti Absence Docházka v % 

B. F. 14 1 93,33

H. I. 5 10 33,33

H. L. 8 7 53,33

J. D. 5 10 33,33

J. J. 9 6 60,00

K. L. 12 3 80,00

K. O. 14 1 93,33

P. R. 14 1 93,33

T. R. 9 6 60,00

 

2.5 Zpracování dat 

 Data byla zpracována tabulkovým editorem MS Exel. Pro souhrnné hodnocení 

byly jednotlivé nejlepší výkony probandů v úvodním i závěrečném testování ve 

skupinách zprůměrovány. Výsledný rozdíl vyjadřuje zlepšení či zhoršení celé skupiny. 

V grafech jsou zobrazovány jak celé průměrné výkony, tak pouze dosažené rozdíly 

v jednotlivých testech. Ty jsou vždy porovnávány mezi kontrolní a experimentální 

skupinou. 

 

2.6 Příklad tréninkové jednotky a její proměna v čase 

 Jak již bylo zmíněno, tréninková jednotka byla 30 minut, její frekvence 2x týdně 

a to po dobu 10 týdnů. Byla zaměřena na skoky, odrazovou průpravu, výbušnou sílu a 

koordinaci. Odrazová cvičení nebyla prováděna pouze v přímém směru, zatěžovala 

svaly dolních končetin ve všech směrech, aby zatížení odpovídalo požadavkům házené. 

 Jelikož odrazová tréninková jednotka byla v závěrečné části celého 

házenkářského tréninku, nebylo třeba zahřívat a protahovat v úvodu. Tím se využilo 

celých 30 min pouze pro náš záměr. Základem a úvodní částí tréninkové jednotky byly 

cviky z atletické abecedy – klus poskočný, poskočné poskoky, násobné odrazy a 

běžecké odpichy. Tyto cviky byly prováděny v různých obměnách (směr, práce rukou, 

rychlost, intenzita, švihadlo…) a šlo zde i o rozvoj koordinace. Tato cvičení byla 
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v sériích, mezi jednotlivými opakováními byl meziklus, mezi sériemi a cviky pauzy od 

30 s do 2 min, dle náročnosti. Postupně následovaly náročnější cviky jako poskoky po L 

nebo P noze, žabáky, metkalfy, přeskoky překážek, výpady, skoky se švihadlem…atd. 

Tyto všechny cviky byly náplní hlavní části a probíhaly také v obměnách, jako do 

slalomu s kužely, po kružnici, na schodech, za využití laviček i balančních pomůcek. 

V závěrečné části bylo většinou zpevňovací a posilovací cvičení. Jednalo se o různé 

cviky na žíněnkách (leh-sedy, metronomy, zkracovačky…), na balančních pomůckách 

(rovnovážná a zpevňovací cvičení) a různými dalšími pomůckami. Zaměřovali jsme se 

především na oblast břišních a zádových svalů a dolních končetin. 

 V průběhu experimentu se intenzita tréninku stále zvyšovala. Zvyšovala se jak 

náročnost u koordinačních cviků (na začátku u probandů na nízké úrovni), tak i u 

silově-rychlostních odrazových cviků. Postupně docházelo k výraznějšímu zapojení 

plyometrické metody. Probandi ale se ale nezlepšovali dle očekávání, tudíž jsme 

z plánovaných tréninkových objemů a intenzity museli slevit. Slevovat z nároků jsme 

nemuseli nijak markantně, pouze mírně. Jednalo se především o nezvládání v oblasti 

koordinace, které jsme museli věnovat více času, pro možný postup k náročnějším 

cvikům. Chtěli jsme totiž zabránit nežádoucím účinkům tréninku v důsledku nezvládání 

techniky cviků. Tím jsme zvýšili počet cviků s primárním koordinačním obsahem na 

úkor cviků silově – rychlostních. 

Tréninky byly připravovány na základě odborné literatury, konzultací 

s vedoucím diplomové práce Mgr. Radimem Jebavým a mou osobní zkušeností. Jak již 

bylo zmíněno, jejich koncepce musela být, kvůli vyšším předchozím očekáváním, lehce 

modifikována. Modifikace proběhla jak na celé koncepci tréninku, tak samozřejmě i 

během jednotlivých tréninkových jednotek dle potřeb. 
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2.7 Kritéria pro splnění experimentu 

 Jelikož jako jedna z proměnných do experimentu zasáhlo zranění, nemoci a další 

absence, je nutné vymezit kritéria, kdy ještě můžeme probanda z experimentální 

skupiny označit jako absolventa experimentu hodného započítání do závěrečných 

výsledků. 

 Z původně plánovaných 20 tréninkových jednotek se vzhledem k různým 

okolnostem (viz docházka a diskuze) uskutečnilo během již zmíněných deseti týdnů 

pouze 15 tréninkových jednotek. Jako dostatečnou docházku pro uznání absolvování 

testu jsme určili 50% docházky a více, což splňuje 7 probandů z celkového počtu devíti. 

U jednoho probanda totiž došlo k dlouhodobému zranění levého kotníku, druhý měl 

během experimentu několik absencí kvůli problémům ve škole a jedné delší nemoci. 

 Mimo docházky není třeba vymezovat další kritéria, jelikož probandi plně a 

ochotně na experimentu spolupracovali, prováděli jednotlivá cvičení dle instrukcí a se 

zájmem a snahou. 
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3. Charakteristika testu 

 Testy byly vybrány na základě literatury (atletických skoků a házené) a 

konzultací s vedoucím práce Radimem Jebavým. Pro porovnání můžeme uvést 

normativní požadavky výkonů na v některých testech pro atletické skoky. Tyto 

výsledky jsou pro věkovou kategorii 15 – 16 let a uvádí je Fišer a Priščák (in Velebil, 

2002). Skok daleký z místa: 260 až 275 cm; Pětiskok: 13m; Sed-leh: 60 – 70 (v tomto 

testu je rozdíl oproti naší testové baterii, jelikož probandi mají fixované nohy, tudíž 

dosahují lepších výsledků). 

 

3.1 Skok daleký z místa odrazem snožmo (Neuman, 2003; Měkota a 

Kovář, 1996) 

Cíl měření: Měří explosivní sílu dolních končetin a také určitou obratnostní úroveň. 

Pomůcky: Pevný neklouzavý povrch, křída či páska na vyznačení odrazu, měřicí 

pásmo. 

Provedení: Testovaný v normálním postavení (nohy na šířku pánve), nesmí 

přešlápnout odrazovou čaru. S podřepem a švihnutím pažemi se snožmo 

odrazí a zkusí se odrazit co nejdále. Vzdálenost se určuje od nejbližšího 

doteku testovaného k odrazové čáře (kolmicí).  

Výsledky: Skok se opakuje třikrát, proudovou metodou, měří se v metrech. 

 

Obrázek č. 7: Test skok daleký 

 
1 
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3.2 Vertikální výskok (Neuman, 2003; Měkota a Kovář, 1996) 

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Souvislá stěna vyšší než 3 metry, měřící stupnice v cm /pásmo, křída, 

rovná lať, židle/štafle 

Provedení: Na stěnu připravíme centimetrovou stupnici. Testovaný vzpaží u stěny na 

plných chodidlech dominantní rukou, místo kam dosáhne, označíme. 

Poté se 10 – 15 cm od stěny z mírného podřepu a zapažení odráží 

snožmo. Snaží se o co nevyšší výskok, v nejvyšším bodě skoku rukou 

označí nejvyšší místo, kam dosáhl. Velikost výskoku se určuje rozdílem 

dosáhnutého místa z výskoku a počátečního ze stoje (kolmá vzdálenost). 

Výsledky: Skok se opakuje třikrát, proudovou metodou, měří se v centimetrech. 

 

Obrázek č. 8: Test vertikální výskok 
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3.3 Pětiskok se střídáním nohou (Šafaříková a kol., 2005) 

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Hřiště na házenou, pásmo, křída/páska, tyč dlouhá alespoň 1 metr 

Provedení: Testovaný stojí za čarou odrazu, kterou nesmí přešlápnout. Dominantní 

odrazová noha vpředu. Bez nakročení se snaží pěti skoky z nohy na nohu 

dosáhnout co největší vzdálenosti. To vše v blízkosti pásma. Poslední 

dopad může být snožmo. Měří se vzdálenost mezi odrazovou čarou a 

nejbližším místem dopadu jakékoli části těla.  

Výsledky: Skok se opakuje dvakrát, proudovou metodou, měří se v metrech. 

 

Obrázek č. 9: Test pětiskok 

 

5 4 3 2 1 

 

3.4 Tři odrazy po pravé/levé noze (Šafaříková a kol., 2005) 

Cíl měření: Měří výbušnou sílu dolních končetin. 

Pomůcky: Hřiště na házenou, pásmo, křída/páska, tyč dlouhá alespoň 1 metr 

Provedení: Testovaný stojí za čarou odrazu, kterou nesmí přešlápnout. Odrazová 

noha vpředu. Bez nakročení se snaží třemi skoky pouze z odrazové nohy 

dosáhnout co největší vzdálenosti. To vše v blízkosti pásma. Poslední 

dopad může být snožmo. Měří se vzdálenost mezi odrazovou čarou a 

nejbližším místem dopadu jakékoli části těla.  

Výsledky: Skok se opakuje dvakrát, proudově, měří se v metrech. 
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Obrázek č. 10: Test tři odrazy po pravé/levé noze 

 

 

3.5 Sed-leh (Neuman, 2003; Měkota a Kovář, 1996) 

Cíl měření: Měří dynamickou sílu a vytrvalost břišního svalstva. Dále i bederních, 

kyčelních a stehenních svalů. 

Pomůcky: Žíněnka nebo karimatka, stopky. 

Provedení: Testovaná osoba leží na zádech na podložce (žíněnka, karimatka…), ruce 

spojeny za hlavou, nohy pokrčené v kolenou v úhlu 90°. Chodidla jsou 

volně na zemi bez držení a nesmí se zvednout ze země. Z této polohy 

provádí testovaný sed a dotýká se lokty kolenou a vrací se zpět do 

začáteční polohy – určující jsou lopatky dotýkající se podložky. 

Testovaný se snaží o maximální počet opakování v časovém limitu jedné 

minuty. U testovaného je vždy pomocník, který počítá počet leh-sedů a 

správnost provedení. 

Výsledky: Test se provádí jednou a počítá se každý správně provedený leh-sed. 

 

Obrázek č. 11: Test sed-leh 

 

3 2 1 
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4. Výsledky 

 Podrobně rozepsané výsledky úvodního a závěrečného testování jsou součástí 

přílohy, proto v této kapitole budou pouze přehlednější grafy, podrobné tabulky viz 

příloha. 

 

4.1 Skok z místa 

 

Graf č. 2: Průměrný výkon - Skok z místa 

 

  

 U tohoto testu pozorujeme zhoršení u experimentální skupiny. Nicméně za toto 

zhoršení je odpovědný především jeden proband zhoršením o 14cm, jelikož závěrečné 

testování absolvoval po 14 denní nemoci. Tento test má navíc největší silový základ a 

doba odrazu je nejdelší, tudíž se absence tréninkového zatížení nejvíce projeví. Oproti 

tomu v kontrolní skupině vidíme zlepšení, nicméně při podrobnějším zkoumání vidíme, 

že za ním stojí 2 výrazná zlepšení probandů, kteří měli z úvodního testování 

podprůměrné výsledky (v rámci týmu). 
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Graf č. 3: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Skok z místa 

 

 

4.2 Vertikální výskok 

 

Graf č. 4: Průměrný výkon - Vertikální výskok 
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Graf č. 5: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Vertikální výskok 

 

  

 Vidíme poměrně markantní zlepšení u experimentální skupiny. Je pravdou, že 

tento výkon vylepšil jeden individuální výkon, nicméně ke zlepšení došlo u všech členů 

experimentální skupiny. Vertikální výskok je pro potřeby házené nejdůležitější. 

 

4.3 Pětiskok 

 V pětiskoku má experimentální skupina také výrazně navrch i přesto, že u ní 

došlo u dvou probandů ke zhoršení. Tato zhoršení byla vykompenzována velice 

výrazným zlepšením u tří probandů, jeden stagnoval. U kontrolní skupiny vidíme 

záporné hodnoty, ovšem pouze v rámci několika centimetrů, což se vzhledem 

k průměrné délce výkonů dá považovat i za stagnaci. Také musíme zmínit, že 

v kontrolní skupině jsou výrazné individuální rozdíly, největší zhoršení byla u 

probanda, který měl z úvodního testování nejlepší výkon z celého týmu. U tohoto testu 

jsou poměrně velké rozdíly, které se dají vysvětlit jednak velkou překonávanou 

vzdáleností, ale také „pouze“ dvěma pokusy 
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.Graf č. 6: Průměrný výkon - Pětiskok 

 

 

Graf č. 7: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Pětiskok 
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4.4 Tři odrazy po pravé noze 

 

Graf č. 8: Průměrný výkon – Tři odrazy po pravé 

 

 

Graf č. 9: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Tři odrazy po pravé 
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 U odrazů po pravé noze vidíme poměrně znatelně větší zlepšení výsledků u 

experimentální skupiny. Vysvětlujeme si ho především tréninkem experimentální 

skupiny, kdy nebyla žádná z dolních končetin preferována a jak je z výsledků vidět, 

probandi mají tuto nohu v odrazech horší (u většiny se jedná o nohu švihovou, nikoli 

odrazovou). Odrazové nohy v experimentální skupině jsou v poměru 6:1 ve prospěch 

levé, v kontrolní 6:2 také ve prospěch levé. 

 

4.5 Tři odrazy po levé noze 

 

Graf č. 10: Průměrný výkon – Tři odrazy po levé 
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Graf č. 11: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Tři odrazy po levé 

 

 

 Vyrovnané výsledky v tomto testu jsou vysvětlitelné tím, že se jedná o test u 

odrazové nohy. Ta byla v průběhu experimentu velice zatěžována jak u experimentální, 

tak kontrolní skupiny. Také zde výrazně zasáhl individuální výkon probanda kontrolní 

skupiny, který zlepšil výkon o více než 1 m! 

 

4.6 Sed-leh 

 Síla břišních svalů se u obou skupina za sledované období také zlepšila, nicméně 

u experimentální skupiny více. Trénink u experimentální skupiny byl částečně zaměřen 

i pro zpevnění a posílení středu těla (pro skoky důležité), takže v tomto ohledu 

nezklamal a zlepšení o skoro 3,5 opakování v průměru je velice dobrý výsledek. 
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Graf č. 12: Průměrný výkon – Sed-leh 

 

 

Graf č. 13: Rozdíl úvodního a závěrečného testování – Sed-leh 
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5. Diskuze 

 I přes různé problémy v průběhu experimentu můžeme experiment označit jako 

úspěšný, jelikož experimentální skupina doznala zlepšení. Také z porovnání s kontrolní 

skupinou vyšla vítězně. Nicméně výsledky podléhají různým vlivům (vnitřním a 

vnějším), které je mohou zkreslit. 

Je třeba zmínit, že skupiny byly vybrány na základě randomizace a v určitých 

testech úvodního testování se jejich průměrný výkon u jednotlivých testů mírně lišil. 

Tyto rozdíly nebyly příliš veliké, tudíž jsme nemuseli výsledky upravovat žádnou 

statistickou metodou (Hendl, 2009, uvádí jako možnou analýzu kovariance), ale 

samozřejmě stojí za zmínku. U horších výkonů totiž dochází k většímu zlepšení. 

Naproti tomu čím více se dosažený výkon blíží maximálním možnostem jedince, tím je 

jeho ovlivňování obtížnější. Experimentální skupina byla v tomto hledisku velice 

vyrovnaná, výkyvy byly minimální, mohli bychom ji označit za homogenní. Oproti 

tomu skupina kontrolní měla jednoho jedince, který dosahoval výrazně horších 

výsledků v úvodním testování, ale v závěrečném dosáhl ohromného zlepšení. Tím 

samozřejmě došlo k zmenšení rozdílů v pokroku mezi experimentální a kontrolní 

skupinou. 

Zohlednit musíme také velikost skupin. Ovlivnit výsledky v tak malém vzorku 

může například jeden proband, pokud se mu například výrazně povede skok nebo, jak je 

výše zmíněno, dosahuje celkově horších výsledků. Jsme si tedy vědomi, že testovaný 

vzorek obsahuje málo probandů a pro prokazatelnější výsledky by bylo třeba 

podrobnější studie a více testovaných probandů. Pro naše účely se ale dá počet 

probandů označit za dostačující. 

 U výsledků musíme i poukázat na trénink, kterým procházeli všichni probandi 

společně, kdy samozřejmě k rozvoji odrazu také docházelo. Experiment totiž probíhal 

v průběhu sezóny a zimní pauzy a nemohl tudíž narušovat průběh regulérních tréninků, 

byl pouze jako doplněk. Kontrolní skupina nicméně pracovala především na střelbě a 

švihové práci horních končetin v čase vyhrazeném pro odrazový trénink experimentální 

skupiny. Tím umožnila uskutečnění experimentu. 

 Samostatnou kapitolou je výběr testové baterie. Testy byly vybrány na základě 

literatury (Neuman, 2003; Měkota a Kovář, 1996; Šafaříková, 2005), konzultací 

s vedoucím diplomové práce (Radim Jebavý) a částečně také s trenérem probandů 
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(Martin Tůma). Při zvolení jiné testové baterie by se samozřejmě mohly výsledky mírně 

lišit. Zvolená testová baterie je nicméně vhodná pro naše účely, kdy máme možnost 

otestovat odrazové schopnosti v různých modifikacích (například doba odrazu skoku 

z místa je mnohem delší a silověji zaměřená, než vertikální výskok). V házené se totiž 

vyskytují různé skoky (viz výše), čemuž je testová baterie podřízena. Je nutno 

podotknout, že v samostatných tréninkových jednotkách nebyly jednotlivé cviky 

z testové baterie aplikovány, aby nedocházela ke zkreslení výsledků. 

 Zlepšení u experimentální, ale také u kontrolní skupiny, nemůžeme přičíst pouze 

atletickému tréninku u experimentální skupiny a házenkářskému u obou skupin. Ve 

věku 16 let totiž hraje podstatnou roli i biologický vývoj. Jde sice o poměrně krátké 

období, nicméně čtvrt roku nemůžeme nechat bez povšimnutí a na zlepšení zajisté svůj 

podíl má. Zajisté by bylo zajímavé aplikovat tento trénink na dospělé probandy. 

 Další vliv na výsledky najdeme u zaměření tréninků experimentální skupiny. 

Výběr jednotlivých cviků pro rozvoj odrazových schopností a celá koncepce 

experimentálního tréninku je pouze příkladem jedná z mnoha možností jak k takovému 

tréninku přistoupit. Primární záměr tréninku a celé práce byl rozvoj odrazových 

schopností, což jsme samozřejmě naplňovali a naplnili. Tréninkové jednotky (viz výše) 

obsahovaly ale také koordinační cvičení, která jsou s odrazy úzce spjata, a zpevňovací 

cvičení. Tato cvičení byla samozřejmě podpůrná pro primární účel a měla by se ve 

výsledku také kladně odrazit, nicméně troufáme si tvrdit, že kdybychom aplikovali 

pouze odrazový trénink, bez ohledu na zdravotní hledisko a budoucí rozvoj probandů, 

výsledky testování mohly dopadnout „lépe.“ Tento trénink byl ale ohleduplný a 

probandi z experimentální skupiny z něho mohou dále těžit a zajisté se projeví v dalších 

herních činnostech a pomůže jim v budoucím rozvoji. 

 V docházce probandů se také projevily nemoci a zranění. Testování totiž 

probíhalo v zimním období, kdy jsou lidé více náchylní k nemocem. Největším 

problémem byla nemoc probanda na konci experimentálního období před závěrečným 

testováním. Na testování tedy přišel po nemoci, což samozřejmě mělo dopad na jeho 

výkony v závěrečném testování. Krátkodobější nemoci probandů během 

experimentálního období jinak příliš nenarušovaly trénink, jelikož žádná jiná nemoc 

nebyla delší než týden. Zranění je samostatná kapitola. Jeden z probandů se po prvním 

týdnu experimentu zranil (kotník) a nemohl se věnovat odrazovým cvičením. Občas 

tedy absolvoval modifikovaný trénink, ale to nebylo řešením, tudíž byl z experimentální 

skupiny vyškrtnut – absolvoval pouze 6 tréninků, z toho pouze 2 plnohodnotné. 
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 Odrazové tréninky experimentální skupiny také narušovaly ostatní okolnosti, 

jako například pohotovost v objektu haly, které vedly k jejich zrušení. Jako další 

okolnosti uvedu konání přátelského zápasu, svátek. Tyto okolnosti vedly ke zrušení 

tréninků – to nás stálo 6 tréninkových jednotek. Stalo se také, že se trénink na poslední 

chvíli konal v jiných prostorách, tudíž muselo docházet ke změnám plánovaného 

tréninku s přihlédnutím k podmínkám a místu konaní tréninku. 

 Do výsledků se promítlo mnoho dalšího. Můžeme zmínit například aktuální 

formu probandů, jejich únavu a regeneraci, psychické rozpoložení, motivaci a další… 
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6. Závěr 

 Experimentální skupina se v celkových výsledcích jednotlivých cviků testové 

baterie zlepšila o 0 až 11%. Průměrně se tedy průměrný výkon experimentální skupiny 

zlepšil o 6,5%. Tento výsledek tedy ukazuje, že aplikace atletického skokanského 

tréninku do házené je účinná. Vycházeli jsme z hypotéz, které se nám potvrdily. 

Odrazové schopnosti házenkářů se v našem případě blíží atletům – skokanům, což 

ukazují testy. Tudíž jsme mohli aplikovat atletický skokanský trénink. Dalším 

předpokladem byla dobrá úroveň koordinace u házenkářů. Tato hypotéza se nám také 

potvrdila. Házenkáři mají dostačující úroveň koordinačních schopností pro zapojení 

obou končetin jako odrazových, jelikož nedošlo k žádnému zranění ani jiným 

zdravotním komplikacím způsobených aplikací experimentálního tréninku. Poslední 

hypotéza byla potvrzena na teoretické úrovni. Jednalo se o předpoklad podobnosti 

házenkářských odrazů se skokem do dálky a trojskokem. Nebylo totiž vyzkoušeno, 

jakých výsledků by házenkáři dosáhli v těchto atletických disciplínách. Pro naše účely 

bylo rozhodující zlepšení odrazu pro potřeby házené. Ověření této hypotézy v praxi by 

ovšem mohlo být zajímavým námětem práci v dané problematice. 

 Aplikaci odrazových cvičení (z tréninku atletických skoků) do házené můžeme 

na základě výsledků doporučit. Uvědomujeme si, že interpretované výsledky a závěr 

práce je založen na malém počtu probandů, tudíž by bylo vhodné navázat na výsledky 

této práce podrobnější studií. 
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Příloha č. 2: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Skok z místa 

Skok z místa [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

L 2,36 2,33 -0,03 B. F. 

L 2,38 2,37 -0,01 H. L. 

P 2,46 2,58 0,12 J. J. 

K. M. L 2,33 2,19 -0,14 

K. O. P 2,37 2,40 0,03 

L 2,53 2,48 P. R. -0,05 

L 2,47 2,49 T. R. 0,02 

Průměrný výkon skupiny 2,41 2,41 -0,01 

Procentuální změna výkonu skupiny     -0,42% 

 

Příloha č. 3: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Vertikální výskok 

Vertikální výskok [cm] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

L 44,0 51,5 7,5 B. F. 

L 54,0 55 1,0 H. L. 

P 48,0 52 4,0 J. J. 

K. M. L 49,0 53 4,0 

K. O. P 50,0 55 5,0 

L 47,5 61 P. R. 13,5 

L 52,0 54 T. R. 2,0 

Průměrný výkon skupiny 49,21 54,50 5,29 

Procentuální změna výkonu skupiny     10,74% 

 

Příloha č. 4: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Pětiskok 

Pětiskok [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

L 12,50 12,50 0,00 B. F. 

L 11,46 12,01 0,55 H. L. 

P 12,00 12,98 0,98 J. J. 

K. M. L 11,45 12,1 0,65 

K. O. P 12,66 12,5 -0,16 

12,98 12,8 -0,18 P. R. L 

T. R. L 13,21 13,27 0,06 

Průměrný výkon skupiny 12,32 12,59 0,27 

Procentuální změna výkonu skupiny     2,20% 
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Příloha č. 5: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Tři odrazy po pravé noze 

3x odraz po P [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

 

L 5,68 6,7 1,02 B. F. 

L 5,95 7,02 1,07 H. L. 

P 7,24 7,48 0,24 J. J. 

K. M. L 6,47 7,05 0,58 

K. O. L 6,33 6,5 0,17 

L 6,63 6,48 P. R. -0,15 

L 6,50 6,82 T. R. 0,32 

Průměrný výkon skupiny 6,40 6,86 0,46 

Procentuální změna výkonu skupiny     7,25% 

 

Příloha č. 6: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Tři odrazy po levé noze 

3x odraz po L [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

L 5,90 6,96 1,06 B. F. 

L 6,57 7,13 0,56 H. L. 

P 7,52 7,22 -0,30 J. J. 

K. M. L 6,17 7,15 0,98 

K. O. P 6,30 6,75 0,45 

L 6,27 6,9 P. R. 0,63 

L 6,31 7,27 T. R. 0,96 

Průměrný výkon skupiny 6,43 7,05 0,62 

Procentuální změna výkonu skupiny     9,64% 

 

Příloha č. 7: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Sed-leh 

Sed-leh 1min max. opakování Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

L 45 41 -4 B. F. 

L 29 32 3 H. L. 

P 32 40 8 J. J. 

K. M. L 41 41 0 

K. O. L 36 42 6 

34 37 3 P. R. L 

T. R. L 42 50 8 

Průměrný výkon skupiny 37,00 40,43 3,43 

Procentuální změna výkonu skupiny     9,27% 
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Příloha č. 8: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Skok z místa 

Skok z místa [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 2,36 2,32 -0,04 D. T. 

L 1,86 2,00 0,14 F. R. 

P 2,50 2,43 -0,07 H. M. 

  2,27 2,23 -0,04 Ch. L. 

K. L. L 2,52 2,58 0,06 

P. L. P 2,50 2,55 0,05 

L 2,17 2,34 P. M. 0,17 

L 2,25 2,24 S. M. -0,01 

Průměrný výkon skupiny 2,30 2,34 0,03 

Procentuální změna výkonu skupiny     1,41% 

 

Příloha č. 9: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Vertikální výskok 

Vertikální výskok [cm] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 43,0 50 7,0 D. T. 

L 42,0 46 4,0 F. R. 

P 53,5 53 -0,5 H. M. 

L 45,0 52 7,0 Ch. L. 

K. L. P 58,0 55 -3,0 

P. L. L 48,5 53 4,5 

L 50,0 52,5 P. M. 2,5 

L 54,0 48 S. M. -6,0 

Průměrný výkon skupiny 49,25 51,19 1,94 

Procentuální změna výkonu skupiny     3,93% 

 

Příloha č. 10: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Pětiskok 

Pětiskok [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 11,58 12,02 0,44 D. T. 

L 11,20 11,29 0,09 F. R. 

P 13,92 13,83 -0,09 H. M. 

L 11,89 12,25 0,36 Ch. L. 

K. L. P 14,17 12,97 -1,20 

P. L. L 12,27 12,57 0,30 

P. M. L 12,54 13,07 0,53 

S. M. L 12,04 11,19 -0,85 

Průměrný výkon skupiny 12,45 12,40 -0,05 
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Procentuální změna výkonu skupiny     -0,42% 

Příloha č. 11: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Tři odrazy po pravé noze 

3x odraz po P [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 5,89 6,11 0,22 D. T. 

L 5,60 5,82 0,22 F. R. 

P 7,89 7,68 -0,21 H. M. 

L 5,70 6,65 0,95 Ch. L. 

K. L. P 7,22 7,43 0,21 

P. L. L 6,65 6,87 0,22 

L 6,28 7,16 P. M. 0,88 

L 6,40 6,44 S. M. 0,04 

Průměrný výkon skupiny 6,45 6,77 0,32 

Procentuální změna výkonu skupiny     4,90% 

 

Příloha č. 12: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Tři odrazy po levé noze 

3x odraz po L [m] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 5,69 6,76 1,07 D. T. 

L 5,48 6,49 1,01 F. R. 

P 6,08 6,83 0,75 H. M. 

L 6,08 6,77 0,69 Ch. L. 

K. L. P 7,67 7,18 -0,49 

P. L. L 6,32 6,9 0,58 

L 6,38 7,25 P. M. 0,87 

L 5,94 6,37 S. M. 0,43 

Průměrný výkon skupiny 6,21 6,82 0,61 

Procentuální změna výkonu skupiny     9,89% 

 

Příloha č. 13: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Sed-leh 

Sed-leh 1min max. opakování Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha úvodní závěrečné rozdíl 

L 29 35 6 D. T. 

L 31 35 4 F. R. 

P 45 41 -4 H. M. 

L 33 40 7 Ch. L. 

K. L. P 44 41 -3 

P. L. L 39 40 1 

P. M. L 42 50 8 

S. M. 34 L 31 -3 

Průměrný výkon skupiny 37,13 39,13 2,00 
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Procentuální změna výkonu skupiny     5,39% 

Vyřazený test – Statická výdrž v sed-lehu 

 

 Tento test byl vyřazen vzhledem k jeho diskutabilnímu průběhu a měření. 

Kontrola správného provedení byla prováděna probandy ve dvojicích, což 

nepovažujeme za dostačující. Test tudíž mohl být pro nějaké probandy lehčí, pro nějaké 

těžší, proto jeho vypovídající hodnotu musíme brát pouze orientačně.  

 

 

Příloha č. 14: Kompletní výsledky experimentální skupiny – Statická výdrž v sed-lehu 

Sed-leh statická výdrž [sec] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

B. F. L 53 67 14 

H. L. L 88 89 1 

J. J. P 37 48 11 

K. M. L 68 43 -25 

K. O. P 71 114 43 

P. R. L 28 64 36 

T. R. L 44 102 58 

Průměrný výkon skupiny 55,57 75,29 19,71 

Procentuální změna výkonu skupiny     35,48% 

 

Příloha č. 15: Kompletní výsledky kontrolní skupiny – Statická výdrž v sed-lehu 

Sed-leh statická výdrž [sec] Porovnaní výsledků testování 
(úvodního a závěrečného) 

Odraz. 
Noha 

úvodní závěrečné rozdíl 

D. T. L 29 38 9 

F. R. L 36 40 4 

H. M. P 39 27 -12 

Ch. L. L 59 61 2 

K. L. P 122 66 -56 

P. L. L 82 57 -25 

P. M. L 177 169 -8 

S. M. L 62 87 25 

Průměrný výkon skupiny 75,75 68,13 -7,63 

Procentuální změna výkonu skupiny     -10,07% 
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Tréninkový deník 

 

Společné charakteristiky tréninku 

 

Délka experimentálního tréninku: 

 Vždy se pohybuje mezi 25 min až 35 min a je zařazena v závěru házenkářské 

tréninkové jednotky. 

 

Pomůcky:  

 Při tréninkách je využíváno různých pomůcek. Švihadla, kužely, překážky, 

žíněnky, židle, lavičky, balanční pomůcky (kruhové výseče, bosu), švédská bedna, 

stepery. 

 

Prostředí: 

  Většina tréninků proběhla v hale Dukly u zastávky Nádraží Ruzyně. V této hale 

bylo využíváno hrací plochy nebo schodů na chodbě. Dalším místem byl stadión 

Juliska. Zde proběhly tréninky venku na multifunkčním hřišti, travnaté ploše nebo 

v nafukovací hale. 

 

Tréninky: 

 Odrazová cvičení byla ve většině případů (pokud nebude uvedeno jinak) 

prováděna proudovou metodou s meziklusem, náročnější cviky byly „obohaceny“ o 

odpočinek (dlouhý dle náročnosti cvičení). 

 Zpevňovací a posilovací cvičení byla řešena pomocí kruhového tréninku, kdy se 

střídal interval cvičení a odpočinku. 
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Nákresy složitějších cviků z tréninků 

 Nákresy slouží pro pochopení složitějších cviků popsaných v tréninkovém 

deníku. Jedná se pouze o schematické nákresy. Výběr padl pouze na špatně popsatelné a 

netradiční cviky. Ostatní cviky jsou bez obrázků, jelikož jsou všeobecně známé nebo 

lehce popsatelné a pochopitelné. 

 

Příloha č. 16: Podávání míčku za zády v lehu na břiše 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příloha č. 17: Leh na zádech pokrčmo s vyvíjením tlaku na overball umístěný pod bedry 

 

 

 

 

Příloha č. 18: Snožné skoky přes překážky do tvaru osmičky 

 

 

 

 

Příloha č. 19: Vzpor ležmo na lavičkách se střídavým vzpažením a zanožením protilehlé končetiny 
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Příloha č. 20: Podpor v lehu na boku (L i P) s unožením vrchní nohy 

 

 

 

 

Příloha č. 21: Výskok na 50 cm vysokou švédskou bednu se seskokem a 3 následnými odrazy přes menší 

(30 cm) překážku 

 

 

 

 

 

Příloha č. 22: Posilování dolních břišních svalů plyometricky (ve dvojicích, v lehu přednožmo zatlačení 

nohou směrem k podložce a následné vrácení do původní polohy) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

88 
 



 

Jednotlivé tréninky 
 

 
 

 

Trénink č. 1 

 Cviky uvedené v tomto tréninku byly prováděny nejprve na místě, aby se 

probandi seznámili s technikou jejich provádění, poté na vzdálenost 15 m proudovou 

metodou s meziklusem v uvedeném počtu opakování. Každým dalším opakováním se 

stupňovala intenzita jejich provedení. Jednalo se o úvodní trénink, bohužel nezbyl čas 

na posilovací a zpevňovací cvičení. Museli jsme věnovat více technice provedení 

jednotlivých cviků. Jednalo se totiž většinou o základní cviky našeho tréninku, jejich 

zvládnutí bylo zásadní pro další odrazový rozvoj probandů, jelikož kombinují 

odrazovou techniku, koordinaci a rozvíjí motorické schopnosti potřebné pro skoky 

(především síla a rychlost). 

 

Cviky bez pomůcek 

 Klus poskočný 5x, poskočné poskoky 5x, násobné odrazy 3x, násobné běžecké 

 odpichy 4x, metkalfy 3x, výpady 3x 

 

Trénink č. 2 

 Základem byly opět cviky z běžecké a skokanské ABC, které byly prováděny 

opět na vzdálenost 15 m proudovou metodou s meziklusem a v uvedeném počtu 

opakování. Pro zlepšení kotníkových odrazů (a koordinačních schopností) byly 

zařazeny cviky se švihadlem, které se prováděly se stejnými parametry jako cviky ABC 

(s výjimkou skoků na místě, zde je uveden počet). Kruhový trénink pro zpevnění a 

posílení svalů byl ve třech kolech, 30 s cvičení, 30 s odpočinek, minuta mezi koly. 

 

Cviky bez pomůcek 

 Klus poskočný 4x, poskočné poskoky 4x, násobné běžecké odpichy 3x, 

 kotníkové odrazy (vpřed 2x, bokem L i P 2x, vpřed slalom 2x) 
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Švihadlo 

 Snožmo na místě 3x20 přeskoků, snožmo vpřed 2x, snožmo bokem L i P 2x, 

 skoky po L/P 2x 
 

Kruhový trénink 

 Bondery, podávání míčku za zády v lehu na břiše, výdrž v kliku/podporu, 

 sed-leh, dřepy na kruhové výseči, leh na zádech pokrčmo s vyvíjením tlaku na 

 overball umístěný pod bedry 

 

Trénink č. 3 

 Tento trénink byl omezen prostorem (z organizačních důvodů), tudíž všechna 

cvičení jsou prováděna na místě. Je prováděn formou kruhového tréninku – 15 s 

cvičení, 20 s odpočinek mezi sériemi, 2min mezi jednotlivými koly. Všichni probandi 

cvičí stejný cvik najednou. Každý cvik 4x, tudíž kruhový trénink má 4 kola. 

 

Kruhový trénink 

 Klus poskočný, poskočné poskoky, skipink, metkalfy, kotníkové odrazy do 

 čtverce, podřepy s výskokem, výskoky ze dřepu do roznožení 

 

Trénink č. 4 

 V tomto tréninku bylo využíváno obměn základních cviků, což kladlo větší 

nároky na koordinaci a techniku provádění odrazů. Cviky bez pomůcek opět prováděny 

na vzdálenost 15m s meziklusem. Zbylé cviky tréninku prováděny na principu 

kruhového tréninku. 

 

Cviky bez pomůcek 

 Klus poskočný (vpřed 4x s obměnami práce rukou, vzad 2x, stranou L i P 2x), 

 poskočné poskoky (vpřed 4x s obměnami práce rukou, vzad 2x, stranou L i P 
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 2x), násobné odrazy 3x, násobné běžecké odpichy 3x, skoky po jedné se 

 střídáním L, L, P, P 3x, skoky po jedné L i P 2x 

Cviky s kužely a překážkami (výška 20 cm) 

 Snožné skoky přes překážky do tvaru osmičky, snožné poskoky a skoky po L a P 

 jako slalom (mezi kužely v řadě, kužely na kružnici o poloměru 5 m) 

 

Posilovací cvik 

 Ze sedu/lehu zvednout do výskoku 5x po jednom opakování 

 

Trénink č. 5 

 Opět bylo využíváno základních cviků. V tréninku byla rozvíjena také rychlost 

díky krátkým úsekům. Závěrečná část byla silově laděna. Cviky bez pomůcek byly opět 

prováděny na vzdálenost 15 m s meziklusem.  

 

Cviky bez pomůcek 

 Liftink 2x, vysoký skipink 3x, klus poskočný 3x, poskočné poskoky 3x 

 

Sprint 

 3x 30 m s výklusem 

 

Cviky bez pomůcek 

 Metkalfy 4x, výpady 3x (přímo, s křížením nohou, s nohami od sebe) 

 

Posilování 

 Kotníkové vertikální výskoky ve vzpažení  4x 20 opakování s výklusem 40m 

 mezi sériemi, statická výdrž ve dřepu 5s -> výskok 4x 5 opakování, metronomy 

 3x 20 opakování, sklapovačky 3x20 opakování 
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Trénink č. 6 

 Trénink s využitím laviček. V úvodu znovu využití základních cviků atletické 

abecedy ovšem pozadu (15 m, meziklus), poté využití laviček pro různé přeskoky, 

výskoky na lavičky s následujícím seskokem atd. Proudová metoda s meziklusem. 

Cviky na přeskakování laviček jsou složitější na koordinaci. Při výskocích a následných 

seskocích z laviček se výrazněji projevuje plyometrická metoda. Závěrečné posilování a 

zpevňovací cvičení opět zpestřuje využití laviček. Jedná se o méně stabilní pozice a 

lavičky umožňují zvýšení rozsahu pohybů. 

 

Cviky bez pomůcek 

 Liftink 2x, skipink 2x, zakopávání 2x, klus poskočný 3x, poskočné poskoky 3x 

 

Lavičky (8x na šířku za sebou s metrovými rozestupy) 

 Přeběhnutí 3x, snožné přeskoky 3x (čelem, P a L bokem), přeskoky po P i L 

 noze 2x, žabáci přes lavičky 3x, snožné výskoky na lavičky a seskoky 3x 

 

Posilovací a zpevňovací cvičení 

 Výstupy na lavičku 3x 30 opakování, vzpor ležmo na lavičkách se střídavým 

vzpažením a zanožením protilehlé končetiny, 3x 15 kliků na lavičce, sed-lehy ve 

zkráceném rozsahu s pokrčenýma nohama na lavičce 3x 15 opakování 

 

Trénink č. 7 

 Trénink s využitím schodů v hale. Jednalo se přibližně o 30 schodů. Cvičení 

probíhala podobně jako v tělocvičně, kdy se cvik prováděl vždy na celé délce schodiště 

proudovou metodou s pomalým meziklusem (dolů ze schodů). Pauzy byly vždy při 

změně cviku. V závěrečné části byly zařazeny zpevňovací cvičení a posilování břišního 

svalstva. 
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Schody 

 Vyběhnutí s došlapem na každý schod 3x, skipink 3x, poskočné poskoky 3x, 

 vyběhnutí ob 2 schody 3x, snožné poskoky 3x, skoky po P i L 2x, snožné 

 poskoky ob 2 schody 2x, snožné poskoky bokem L i P 2x, žabáky (ob 3 schody) 

 3x, skok ob 2 schody nahoru a následně jeden dolů 2x, výpady (3 schody) 2x 

 

Posilovací a zpevňovací cvičení 

 Podpor v lehu na boku (L i P) s unožením vrchní nohy, kolébka na zádech i 

 břiše, zkracovačky (sed-leh v malém rozsahu) 3x 20 + 10 s výdrž na konci každé 

 série, stoj na rukou s výdrží 3x 

 

Další tréninky 

 Další tréninky pokračovaly v podobném duchu jako výše zmíněné. Proto pouze 

napíšeme využité obměny, které jsme zakomponovali do stávajícího konceptu tréninků. 

Zmíníme také nově zakomponované cviky, které dále obohacovaly trénink. 

 Do tréninku přibývala stále těžší plyometrická cvičení, cviky z atletické abecedy 

doplněny o výběh maximálním úsilím na konci jednotlivých cviků, občas jsme 

prokládali odrazový trénink s posilováním a zpevňováním. 

 

Odrazový trénink 

 Využívání steperů a vyšších překážek pro zefektivnění cvičení (plyometrická 

 metoda), náročné cviky jako například výskok na 50 cm vysokou švédskou 

 bednu se seskokem a 3 následnými odrazy přes menší (30 cm) překážku 

 

Posilování a zpevnění 

 Využívání bosu pro dřepy, rovnovážné polohy, balancování při házení míčem, 

 balancování v sedu bez doteku podložky; posilování dolních břišních svalů 
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 plyometricky (ve dvojicích, v lehu přednožmo zatlačení nohou směrem 

 k podložce a následné vrácení do původní polohy) 
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