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Abstrakt 

Název práce: Analýza součinnosti spojka – pivot na ME 2008 v házené 

dorostencŧ 

 

Cíle práce: Zanalyzování útočných kombinací spojky a pivota na ME v Brně 

2008, zjištění prostorového rozmístění spolupráce spojky a pivota a porovnání 

vývojových trendŧ v dorostenecké, juniorské a muţské kategorii. 

 

Metoda: Kvalitativní analýza videozáznamŧ pomocí neparticipačního 

nestrukturovaného pozorování utkání s následnou zpětnou observací. 

K záznamu zjištěných dat jsme vyuţívali vlastní záznamový formulář. 

Kvalitativní analýza byla doplněná o kvantitativní analýzu záznamŧ získaných z 

programu Handball Stat.  

 

 Výsledky: Největší procentuální zastoupení jsme zjistili u kombinací 

zaloţených na přihrávání a většina součinností se odehrála mezi pivotem a 

levou spojkou a pivotem a střední spojkou s ohledem na fyzické, technické a 

taktické schopnosti jednotlivých spojek. 

 

Klíčová slova: házená, kombinace, spojka, pivot, kvalitativní analýza, ME 

v Brně 2008 

 



Abstract 

Title: Qualitative analysis of co-operation of back court player and line player on 

the 9th Men´s „18“ European Championship in Brno 

 

Objectives: Qualitative analysis of the attacking combinations between back 

court player and line player on the 9th Men´s „18“ European Championship 2008 

in Brno, finding out the space distribution of these combinations and compare 

the trend analysis of Men´s „18“, Men´s „20“ and Men´s European 

Championship. 

 

Methods: Qualitative Analysis of the matches on DVD with using non 

participating and non structured observing connected with quantitative analysis 

based on the statistical program Handball Stat. We used own form for recording 

the observed data. 

 

Results: The teams used combination based on passing mostly. The 

distribution of co-operation probably depended on physical, technical and 

tactical preparation of the back court players and through that the line player 

very often co-operated with left and middle back. 

 

Key words: handball, combination, co-operation, back court player, line player, 

qualitative analysis, 9th Men´s „18“ECh 2008 Brno 
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1 Úvod 

Diplomová práce na zvolené téma by měla navázat na řešení naší předchozí 

problematiky a rozšířit naši bakalářskou práci o další poznatky spolupráce 

pivota a spojek. V bakalářské práci jsme se zabývali hrou pivotŧ na Mistrovství 

Evropy dorostencŧ v Brně 2008 a i další práce bude vycházet, získávat a 

analyzovat data ze stejného mistrovství. Chtěli bychom vyuţít některé poznatky, 

ke kterým jsme dospěli během zpracování a vyhodnocování předchozí práce. 

Tyto poznatky nám pomohou lépe rozebrat, vyhodnotit a popsat nově 

zkoumané téma, ve kterém bude jedním ze stěţejních objektŧ herní funkce 

pivota. Výstupem práce by měl být přehled kombinací, které bylo moţné 

vysledovat na Mistrovství Evropy v házené dorostencŧ v Brně 2008. Chtěli 

bychom se pokus zachytit, vypracovat a porovnat vývojové trendy v útočných 

kombinacích této věkové kategorie a v diskusní části práce předloţit porovnání 

útočných kombinací české reprezentace a nejlepších evropských druţstev. 

Pokud to bude moţné, chtěli bychom alespoň ve stručné podobě předloţit 

doporučení ke zlepšení tréninku dorostenecké kategorie v této oblasti, aby se 

rozdíl mezi českou reprezentací a nejlepšími evropskými druţstvy jiţ 

nezvyšoval, a aby se naopak tento rozdíl začal zmenšovat a Česká republika by 

se vrátila mezi nejlepší evropské reprezentace. 

Těţiště celé práce bude v oblasti útočných herních kombinací spojky 

s pivotem v házené. V úvodu teoretické části předloţíme seznam moţných 

kombinací spojky s pivotem, které se pokusíme podrobně popsat a vysvětlit. 

Hned na počátku práce se budeme muset zmínit o herních činnostech 

jednotlivce, které jsou základem všech činností odehrávajících se v házené a i 

v této problematice mají dŧleţitou roli. Spojení činností pivota s činností spojky 

je pro naši práci dalším krokem v poznávání problematiky útočné hry 

dorostencŧ do 18 let na evropských mistrovstvích v házené. Právě tento stupeň 

navíc představují oproti herním činnostem jednotlivce herní kombinace. 

Bezpochyby zde nalezneme velké mnoţství variabilních kombinací, které ale 

vţdy budou zaloţeny na několika základních herních kombinacích, které 

popisuje literatura z oboru házené. 
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2 Teoretická východiska 

Dŧleţitým předpokladem ke správnému vymezení problematiky je 

nepochybně studium dostupné literatury. V té ovšem často nalézáme rozdílné 

definice. V našem případě jsme našli několik rozdílných strukturací herních 

činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémŧ. Po prostudování 

literatury bude tedy naším prvním krokem vytvoření soupisu a popisu všech 

dostupných dělení a definic týkajících se herních činností jednotlivce a 

především herních kombinací. Jejich následné utřídění nám poskytne lepší 

přehled o jiţ publikovaných výzkumech a umoţní nám vytvořit jednotnou 

systematiku nezbytně nutnou pro vypracování této práce. Na úvod je dŧleţité 

poznamenat, ţe tato oblast házené je o něco více prozkoumaná a popsaná neţ 

herní činnosti jednotlivce ve funkci pivota, kterou jsme se zabývali v předchozí 

práci. 

Herní činnosti jednotlivce jsou základním předpokladem k plnění herních 

úkolŧ v týmovém herním výkonu, proto se o nich i v této práci okrajově zmíníme 

a poté plynule naváţeme herními kombinacemi. Začneme jejich obecným 

vymezením a systematikou a následně naváţeme jejich přehlednou strukturací, 

která nám ve výsledkové části poskytne jasné vymezení námi sledovaných 

faktorŧ. Jako nezbytnou součást diplomové práce povaţujeme rozbor 

cizojazyčné literatury, především pak anglicky psané.  

 

2.1  Herní činnosti jednotlivce 

Hned od počátku příprav diplomové práce na toto téma jsme si poloţili 

otázku, zda je moţné striktně oddělit herní činnosti jednotlivce od herních 

kombinací, protoţe obě výše zmiňované kategorie netvoří v ději utkání 

separované celky, ale naopak tvoří homogenní, prolínající se celek, který je tak 

nutné i brát. Ačkoli se budeme nepochybně opakovat, povaţujeme to za nutné 

zlo, aby se i v této práci objevila systematika herních činností jednotlivce jako 

základ pro pochopení a vymezení herních kombinací. Stejně jako v tréninku 

neoddělujeme činnosti jednotlivce od herních kombinací, tak v této práci 
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musíme postupovat stejně a provedeme stručný rozbor útočných činností 

jednotlivce a následně i útočných kombinací. Základním dělení herních činností 

jednotlivce podle Jančálka (1989) je dělení na obranné a útočné činnosti. Pokud 

bychom se na stejné dělení podívali z jiného pohledu, a to podle vztahu k míči, 

odlišujeme herní činnosti jednotlivce bez míče a s míčem. S ohledem na téma 

práce se budeme dále věnovat pouze útočným činnostem.  

Mezi herní činnosti jednotlivce bez míče patří (Jančálek, 1989) 

 zaujímání útočného postavení 

 uvolňování hráče bez míče 

Do skupiny činností jednotlivce s míčem řadíme 

 přihrávání 

 uvolňování útočníka s míčem 

 střelba 

 útočné činnosti brankáře (speciální činnost, která se zařazuje do 

skupiny činností jednotlivce s míčem) 

 

Španělský autor Daza (2010) ve své studii poukazuje na fakt, ţe 

dominantními činnostmi hráčŧ ve funkci pivota jsou činnosti bez míče. Tento 

dŧleţitý fakt nám pomŧţe lépe určit, odlišit a analyzovat kombinace, do kterých 

se pivoti během utkání mistrovství Evropy zapojili. 

 

2.1.1  Zaujímání útočného postavení 

První útočnou činností jednotlivce, kterou povaţujeme za nutné zmínit, je 

zaujímání útočného postavení. Kaţdá hráčská funkce má odlišné poţadavky na 

útočné postavení s ohledem na zvolený útočný systém. „Tato útočná činnost 

jednotlivce má hlavní funkci v rychlém útoku, kdy svým postavením narušuje a 

znesnadňuje formování obrany soupeře a umoţňuje tak vyšší pravděpodobnost 
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a úspěšnost dosaţení branky v rychlém útoku“ (Jančálek, 1989). Zásadní je pro 

hráčskou funkci křídel a pivota, kteří vybíhají na útočnou polovinu v první vlně 

rychlého útoku. Je nezbytné, aby volili takové postavení, aby mohli v jakémkoli 

okamţiku obdrţet přihrávku od svých spoluhráčŧ a zakončit rychlý útok střelbou 

nebo přihrávkou na dalšího ze svých spoluhráčŧ. Jančálek (1989) zdŧrazňuje 

nutnost provádět zaujímání útočného postavení v plné rychlosti běhu, kdy 

nesmí dojít ke sníţení rychlosti pohybu hráče. 

Pro hráčskou funkci pivota je tato herní činnost jednotlivce jednou z 

nejdŧleţitějších, protoţe jeho hlavním úkolem je vytvářet prostor pro střelbu 

spojek a narušovat obrannou linii, případně se uvolňovat do takové pozice, kdy 

mŧţe obdrţet přihrávku a následně zakončit útočnou akci střelbou. Samotné 

střelbě podle Kovacze (2011) předchází komplex činností, který zajišťuje 

správné postavení pivota pro střelbu. Těmito činnostmi mohou být skoky, běh a 

matení soupeře klamným pohybem. 

Zaujímáním vhodného útočného postavení se ve své práci zabývá 

Moreno (2010). V první řadě odlišuje dva základní druhy hry pivota. Těmi jsou  

 přímá hra pivota 

 nepřímá hra pivota 

 

K oběma těmto dělením se ještě přiřazuje moţnost, ţe je situace hrána 

okolo pivota nebo začíná u pivota. V konkrétním případě se u přímé hry okolo 

pivota podle Morena (2010) jedná o pohyb pivota na silnou stranu útočné 

formace většinou s kříţením. Přímá hra z pivota je zastoupena znesnadněním a 

zdrţením obráncŧ druţstva soupeře aktivním blokováním nebo pronikáním do 

obranné linie. U obou výše zmiňovaných je pivot nedílnou součástí celé 

kombinace a vţdy k němu směřuje alespoň jedna přihrávka, oproti tomu je 

nepřímá hra typická zapojením pivota do kombinace pouze pohybem. Míč si 

přihrávají jeho spoluhráči, kteří celou akci i zakončují, pivot je zde pouze 

pomocníkem pro získávání volného prostoru a výhodného postavení 

spoluhráčŧ v prostoru. Nepřímá hra okolo pivota představuje pohyb, který váţe 

pozornost obráncŧ na stranu, kde není míč, a nutí tak obránce odvrátit jejich 
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pozornost od hráče s míčem. Nepřímá hra z pivota má za úkol vytvořit takový 

pohyb, který zajistí vznik volného prostoru na slabší straně.  

Podle Feldmanna (2006) je další dŧleţitou činností všech hráčŧ útočícího 

druţstva při zaujímání útočného postavení je co nejkratší setrvávání v prostoru 

na středu hřiště mezi čárami brankoviště a volného hodu. Feldmann (2006) 

zdŧrazňuje tento fakt především v souvislosti s hráčskou funkcí pivota, jehoţ 

cílem by podle něj mělo být pouze krátké setrvání v tomto vymezeném prostoru 

a následně by se měl přesunout do krajních prostor, aby uvolnil tento výhodný 

prostor pro střelbu spoluhráčŧ ve funkci spojek. S tím velice úzce souvisí 

útočná kombinace zaloţená na odlákávání, kterou se budeme v další části této 

práce podrobněji zabývat. 

 

2.1.2  Uvolňování hráče bez míče 

„Úkolem hráče při této herní činnosti je oddělení se od protihráče kvŧli 

zpracování přihrávky od spoluhráče a uvolnění se do výhodnějšího střeleckého 

postavení“ (Jančálek, 1989). Hráči k tomu vyuţívají nečekaných obratŧ, startu, 

změn směru a rychlosti běhu. 

Z pohledu plnění úkolŧ zadaných hráčskými funkcemi je uvolňování bez 

míče jednou z nezbytných činností, kterou pivot ke své hře potřebuje. Společně 

se zaujímáním útočného postavení vytvářejí celek činnosti, které jsou 

základním kamenem pro hru pivota. Čím vyšší je míra nacvičení, zvládnutí a 

stabilizování tohoto komplexu činností, tím větší je pravděpodobnost pro kladné 

hodnocení hráče ve funkci pivota a ten je větším nebezpečím pro obranu 

soupeře. Díky tomu vzniká větší mnoţství brankových příleţitostí jak pro pivota, 

tak pro jeho spoluhráče. 
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2.1.3  Přihrávání 

Jančálek (1989) definuje přihrávání jako „útočnou činnost jednotlivce, 

jejímţ cílem je zpracovat a dopravit míč spoluhráči“ (Jančálek, 1989). Pojem 

přihrávání v teorii házené v sobě zahrnuje 

 chytání a sbírání míče 

 drţení míče 

 přihrávky 

 

Někteří autoři ve svých publikacích zvolili odlišné dělení. Například 

slovenská autorka Zaťková (1997) se rozhodla pro odlišné dělení činností 

jednotlivce s míčem 

 zpracování míče 

 uvolňování se s drţením míče a vedením míče 

 vedení míče 

 přihrávání míče 

 střelba 

 

Pokud srovnáme dělení Zaťkové (1997) s dělením Jančálka (1989), 

dojdeme k závěru, ţe kaţdý autor zvolil jinou metodu posuzování, ale po 

faktické (obsahové) stránce je jejich dělení totoţné, tedy liší se jenom 

v interpretaci. 

Tesařík (1984) zase odlišuje herní činnosti jednotlivce podle hráčských 

funkcí. Ve funkci pivota popisuje jako typické přihrávky 

 vrchní přihrávku 

 spodní přihrávku jednoruč se zkráceným nápřahem 
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 jednoruč nebo obouruč trčením 

 

Asi nejpřesnější definici přihrávání poskytuje ve své knize Tŧma (2010). 

„Přihrávání je nejfrekventovanější herní činnost s míčem a vlastní přihrávka 

patří k základním komunikačním prostředkŧm mezi hráči“ (Tŧma, 2010). Dále 

Tŧma (2010) popisuje smysl přihrávání jako zpracování a dopravení míče ke 

spoluhráči. Při přihrávání je dŧleţité zvládnout několik činností najednou. 

Přihrávka v běhu se řadí mezi sloţitější činnosti jednotlivce, a kdyţ přidáme 

rŧznou vzdálenost od spoluhráčŧ, není přihrávání jednoduchou činností. To je 

také dŧvod pro opakované, neustálé nacvičování a to platí i při zdánlivém 

zvládnutí. V tréninku je nutné se na přihrávání pravidelně zaměřovat a 

zdokonalovat ho. 

Zajímavý postřeh ve svém článku uvádí Mráz (1995), který podporuje 

slova předchozích autorŧ tím, ţe povaţuje přihrávku pivotovi za základní kámen 

hry pivota, a z tohoto dŧvodu je nutné zdokonalování baterií přihrávek na pivota 

především z prostoru spojek. Je dŧleţité, aby byla přihrávka od spojky natolik 

přesná, aby nebyla zachycena obráncem. V případě, ţe přihrávka od spojky 

není zachycena obranou, je nutné, aby ji byl pivot schopen zpracovat. To je 

také dŧvod, proč doporučuje modelovat podmínky pro činnost spojek a pivota 

před uskutečněním finální přihrávky. Pokud bychom nacvičovali přihrávky 

pouze za ideálních podmínek s omezením agresivity obránce, projevilo by se to 

na herním výkonu v utkání. Dále Mráz (1995) píše, ţe vyšší počet zvládnutých 

přihrávek zvyšuje moţnosti a výslednou úspěšnost a variabilitu kombinace 

spojky s pivotem. 

 

2.1.4  Uvolňování útočníka s míčem 

Uvolňování s míčem je z pohledu struktury herního výkonu dŧleţitější pro 

činnost spojek, nesmíme ale zapomenout na situace, kdy pivot zpracuje 

přihrávku a musí se uvolnit okolo nebo podél obránce směrem k brance 

soupeře. „Cílem uvolňování útočníka s míčem je odpoutat se od obránce a 
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získat výhodné postavení a postoj pro střelbu nebo přihrávku“ (Jančálek, 1989). 

Tento autor také odlišuje 2 skupiny uvolňování útočníka s míčem a těmi jsou: 

 uvolňování s míčem, který je v drţení 

 uvolňování vedením míče 

 

První z výše zmiňovaných uvolnění je povaţován za jednodušší zpŧsob, 

protoţe je během něj míč pod stálou kontrolou. „Hlavním vyuţitím uvolňování 

s drţením míče je v postupném útoku a v situaci, kdy je nutné se uvolnit na 

krátkou vzdálenost, a je základním prostředkem pro uvolnění hráče s míčem“ 

(Jančálek, 1989). „Hráči pro tento zpŧsob uvolnění mohou vyuţít jednotakt aţ 

čtyřtakt“ (Táborský, 1971). 

K uvolňování vedením míče se vyuţívá driblink, v blízkosti čáry 

brankoviště se ale nevyuţívá. 

 

2.1.5  Střelba 

Střelba poskytuje hráči jediný moţný zpŧsob, jak pravidly povoleným 

zpŧsobem docílit branky. Na její úspěšnosti se podílí celá řada faktorŧ. Těmito 

faktory jsou podle Jančálka (1989) rychlost a dráha letu míče, rotace, charakter 

pohybu hráče, vzdálenost od branky, herní situace a překvapivost střely. Stejný 

autor ve své knize odlišuje tyto druhy střelby 

 vrchní střelba jednoruč ze země 

 vrchní střelba jednoruč ve výskoku 

 střelba v pádu 

 střelba s naskočením nad brankoviště 

 střelba v letu 



16 

Podle Zaťkové (1997) vyuţívá pivot střelbu v pádu, ve skoku, chycením 

míče nad brankovištěm a odbitím. Jančálek (1989) popisuje střelbu v pádu jako 

nejčastější zpŧsob střelby pivota, ale jako další druhy střelby určuje střelbu 

v letu a v náskoku. Naopak Tŧma (2010) zdŧrazňuje jako nejpouţívanější druh 

střelby z prostoru pivota střelbu v náskoku nad brankoviště a shoduje se 

s ostatními výše zmiňovanými autory, ţe pivot dále vyuţívá střelbu v pádu. 

Tesařík (1984) řadí střelbu v náskoku, v letu a v pádu na stejnou úroveň, čímţ 

se nepatrně odlišuje od ostatních autorŧ. Všechny uvedené druhy střelby 

kladou vysoké nároky na koordinaci pohybu a na správnou pádovou techniku. 

Pivot má při těchto druzích střelby velice krátkou dobu na zvládnutí několika 

činností, proto zde hraje dŧleţitou roli také kvalita zpracování přihrávky, kterou 

jsme podrobněji rozebírali v předchozí podkapitole. Zde mŧţeme vidět, ţe pivot 

musí ovládat několik činností a bez ţádné z nich se neobejde. 

Tesařík (1984) ve své publikaci uvádí prŧměrné hodnoty úspěšnosti 

jednotlivých druhŧ střelby. U střelby v náskoku je úspěšnost pivota 64,5% ze 

155 střel, coţ představuje podíl 59,4% ze všech střel z prostoru pivota, střelba 

v letu 86,5% ze 37 střel, které odpovídají 14,2% všech střel, a střelba v pádu 

61% ze 69 střel, coţ pro nás znamená podíl 26,4%. Dále mŧţeme z tabulky 

v publikaci Tesaříka (1984) vyčíst podíl a úspěšnost střelby z pivota vzhledem 

ke střelbě z ostatních pozic. Podíl střelby z pivota na celkovém počtu střel se 

pohybuje v rozmezí 25 – 38% s úspěšností 65 – 70%. Ze zahraničních a 

aktuálnějších autorŧ přidáváme statistické údaje Visnapuu (2006), který 

předloţil podíl 11,4% střelby z pivota na celkovém počtu střel. Valdevit (2004) 

na základě analýze zjistil hodnotu 21,4%, která se blíţí hodnotám, která uvádí 

Tesařík. Macovei (2008) předkládá hodnotu 25,1% a Hagleitner (2006) uvádí 

podíl 20,8%. 

Mráz (1995) upozorňuje, ţe pivot musí být schopen odolávat velkému 

fyzickému nátlaku od obráncŧ. Z toho vyplývají obtíţné podmínky pro přihrávky 

směřující do prostoru pivota a následné uvolnění se ke střelbě. Neustálé 

zaujímání vhodného útočného postavení klade taktéţ vysoké nároky na 

fyzickou připravenost pivota. 
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2.2 Základní herní kombinace 

Předchozí kapitola byla zaměřena na systematiku herních činností 

jednotlivce, ale zcela zásadní kapitolou pro vyhodnocení a vypracování této 

práce bude tato kapitola. V ní se budeme podrobně zabývat útočnými 

kombinacemi. Útočné činnosti jednotlivce jsme se rozhodli zařadit z dŧvodu 

jejich přímého navázání na herní kombinace, a jak jsme jiţ psali dříve, obě tyto 

činnosti spolu nepochybně souvisí a je nutné je neseparovat, protoţe jsou 

nedílnou součástí systematiky házené. 

V literatuře se vyskytuje několik definic herních kombinací. Jako první si 

dovolíme pouţít definici Matouška (1995), který herní kombinace definuje jako 

herní činnosti spoluhráčŧ, které jsou záměrně časově a prostorově sladěny při 

plnění dílčího úkolu. 

Podle Zaťkové (1995) vznikají herní kombinace spojením herních 

činností jednotlivce a jedná se záměrné zapojení více hráčŧ při respektování 

časoprostorových vztahŧ. „Cílem je vytvořit nejvýhodnější střeleckou příleţitost 

a dosáhnout gólu“ (Zaťková, 1995). Následující větou Zaťková (1995) potvrzuje 

naše předchozí stanovisko týkající se nutnosti tréninku herních činností 

jednotlivce ještě před nácvikem herních kombinací. „Nutným předpokladem pro 

nácvik herních kombinací je zvládnutí herních činností jednotlivce, které se 

podílejí na vzniku útočné kombinace, tedy kombinace mŧţeme nacvičovat aţ 

tehdy, kdyţ jsou zautomatizovány vybrané HČJ a před samotným nácvikem je 

vhodné je zopakovat“ (Zaťková, 1995). 

Pro úplnost přikládáme srovnání se starší publikací Zaťkové (1991), ve 

které vysvětluje vznik herních kombinací jako zřetězení herních činností 

jednotlivce za spolupráce se spoluhráči při respektování časoprostorových 

charakteristik realizace a přikládá tyto dva zajímavé poznatky. „Současným 

vývojovým trendem směřujeme ke zřetězování základních kombinací s orientací 

a tvořivou improvizací k řešení variabilních finálních situací. Šablony s určitým 

řešením a stereotypy přestávají mít šanci na úspěch, pokud nedojde k jejich 

vylepšení improvizací“ (Zaťková, 1991). 
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„V ději utkání v házené dochází ke zvláštnímu skládání herních činností 

jednotlivce i řetězcŧ herních činností jednotlivce, ke koordinaci herních činností 

jednotlivce a celých řetězcŧ herních činností jednotlivce v čase a prostoru i 

zaměření při plnění herních úkolŧ a dosahování cílu v úsecích děje utkání“ 

(Jančálek, 1989). Takto definuje Jančálek (1989) herní kombinace a doplňuje, 

ţe herní úkoly jednotlivých hráčŧ jsou více podřízeny spoluhráčŧm neţ jim 

samotným. 

Podle Tŧmy (2010) dochází při herních kombinacích ke spojení činností 

alespoň dvou hráčŧ, coţ mŧţe v krajním případě znamenat, ţe se do 

kombinace zapojí všech 6 hráčŧ v poli. V prŧběhu kombinace se nejedná o 

náhodné jednání, ale o cílené časově a prostorově sladěné jednání. V praxi tato 

věta znamená, ţe jde o kvalitu provedení činnosti jednotlivcem, ale také kde a 

kdy tuto činnost provede. Tím se herní kombinace odlišují od herních činností 

jednotlivce a tvoří si vlastní systematiku. Zřejmě nejpodrobnější systematiku 

herních kombinací poskytuje Táborský (1971). Tento autor sepsal dělení 

kombinací podle rŧzných faktorŧ. Podle taktického záměru odlišuje kombinace 

 střelecké 

 přípravné 

kombinace podle charakteru útočné fáze 

 kombinace rychlého útoku 

 kombinace postupného útoku 

kombinace podle herního prostoru, kde se uskutečňují 

 v prostoru spojky 

 v prostoru křídla 

 v prostoru pivota 

kombinace podle funkce zakončujícího hráče 

 uvolnění pivota 
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 uvolnění spojky 

 uvolnění křídla 

kombinace podle zpŧsobu zahájení 

 hod z rohu 

 volný hod 

kombinace podle vnější podoby 

 kolečko 

 osmička 

 čára 

kombinace podle obsahu a formy 

 zaloţené na přihrávce 

 kříţení 

 clonění 

kombinace podle počtu zúčastěných hráčŧ 

 dvou 

 tří 

 čtyř 

 pěti 

 šesti 

kombinace podle početního poměru útočníkŧ a obráncŧ 

 při početní převaze 

 při stejném počtu útočníkŧ i obráncŧ 



20 

Tato systematika herních kombinací je zcela jednoznačně nejpodrobnější 

ze všech autorŧ, ale pro nás aţ příliš sloţitá. O trochu jednodušší dělení 

poskytuje Jančálek (1989), ale i tato systematika počítá s rŧznými pohledy, 

z nichţ si ale pro naši práci vybereme jen některé. Dělení podle Jančálka 

(1989) je částečně shodné s dělením Táborského (1971) a podle našeho 

názoru o něco lépe vystihuje podstatu a skutečnost, která v praxi funguje. To je 

také dŧvod, proč k základnímu rozdělení pouţijeme publikaci Táborského 

(1971) pouze okrajově a hlavními zdroji práce v oblasti herních kombinací 

budou knihy Jančálka (1989) a Tŧmy (2010). Všechny útočné kombinace 

vznikají z nejjednodušší spolupráce dvojice útočníkŧ a nazývají se základní 

útočné kombinace. Tyto kombinace jsou pak základem pro sloţitější, 

propracovanější a účinnější kombinace, kterým se budeme dále podrobněji 

věnovat po rozboru základních útočných kombinací. 

Pokud bychom pouţili dělení útočných kombinací podle Táborského 

(1971), pak se základní útočné kombinace v házené dělí do 4 skupin podle 

obsahu a formy kombinace 

 kombinace zaloţené na přihrávání 

 kombinace zaloţené na odlákávání 

 kombinace zaloţené na přebíhání 

 kombinace zaloţené na clonění 

 

Stejnou systematiku jako Táborský (1970) a Jančálek (1989) vyuţívá 

také Šnitzer (1991) a Bendová (1988). Mírně odlišnou systematiku pak pouţila 

ve své knize Zaťková (1997), která nejprve dělí kombinace na základní a poté 

ještě na speciální. Do základních kombinací pak zařazuje kombinace 

 dva proti jednomu 

 hoď a běţ 

 kříţení 
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 clonění 

 odlákávání 

a jako speciální kombinace určuje 

 kombinace na uvolnění jednotlivých hráčských funkcí 

 při početním oslabení 

 při početní převaze 

 při osobním bránění jednoho/dvou a více hráčŧ 

 kombinace při 9 m hodu 

 

Stejně jako Zaťková (1995) zařazují Clanton a Dwight (1997) do své 

systematiky navíc kombinaci dva na jednoho s označením 2:1, dále pak stejně 

jako ostatní autoři kombinaci kříţení a clonění. 

Totoţné třídění jako Táborský (1970) vyuţívá ve své knize Matoušek 

(1995), který ale mimo kompletního třídění vymezuje hlavní dělení útočných 

kombinací takto 

 přípravné 

 střelecké 

 hoď a běţ 

 kříţení 

 clonění 

 odlákávání 

 naráţečka 
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2.2.1  Kombinace zaloţené na přihrávání 

Z obecné definice základních útočných kombinací vyplývá, ţe se vţdy 

jedná o spolupráci dvou hráčŧ. V případě kombinací zaloţených na přihrávání 

se jedná o spolupráci dvou hráčŧ manipulujících s míčem. Hlavní úkolem této 

kombinace je dostat míč k lépe postavenému spoluhráči, který má větší šanci 

úspěšně zakončit útok nebo přihrát dalšímu spoluhráči. Jak je to moţné? První 

přihrávka mŧţe změnit situaci na hřišti a otevřít moţnost pro další přihrávku, 

která je určena ještě lépe postavenému spoluhráči. Povaţujeme za dŧleţité 

zdŧraznit, ţe kombinací nejsou všechny přihrávky provedené během utkání. Za 

kombinaci zaloţenou na přihrávání povaţuje Tŧma (2010) situaci, kdy přihrávka 

velice významně ovlivní rozloţení sil na hřišti. Přihrávka je směřována na lépe 

postaveného spoluhráče, který dostane moţnost přečíslení nebo zakončení 

útoku střelbou na branku. 

V části věnované herním činnostem jednotlivce jsme se zmínili o 

propojení herních činností jednotlivce s herními kombinacemi. Právě kombinace 

zaloţené na přihrávání jsou dobrým příkladem, kdy není moţné výše 

zmiňované činnosti oddělit. Před zpracováním přihrávky je nutné provedení 

uvolnění bez míče, aby bylo vŧbec moţné provést přihrávku a byla zde šance 

na její úspěšné chycení. „Kombinaci zaloţené na přihrávání mŧţe předcházet 

uvolnění s míčem a aţ poté dojde k samotné kombinaci“ (Tŧma, 2010). Pro 

naši práci je dŧleţité, ţe tento druh kombinace je vhodný v určitých situacích a 

při konkrétních herních systémech. Vysoká pravděpodobnost úspěchu je při 

vysunuté obraně, kdy hráčŧm v blízkosti brankoviště stačí i krátké uvolnění bez 

míče a poté mohou chytit přihrávku v relativně dobrých podmínkách bez 

těsného bránění obránci. „Proti vysunutým obráncŧm se jako velice úspěšná 

ukázala přihrávka odrazem o zem a spodní přihrávka jednoruč“ (Mráz, 1995). 

Dalším systémem, při kterém je kombinace zaloţená na přihrávání velice 

účinná, je útočný systém rychlého útoku a také osobní obrana. 

Někteří autoři jako Šnitzer (1991) a Zaťková (1991) vydělují kombinaci 

hoď a běţ jako samostatnou herní kombinaci a zároveň ji její definice zařazuje 

mezi kombinace zaloţené na přihrávání. Šnitzer (1991) dokonce píše, ţe se 

v kombinacích zaloţených na přihrávání často jedná o kombinaci hoď a běţ. 
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Ostatní výše zmiňovaní autoři kombinaci hoď a běţ zařazují jako jednu 

z moţností do kategorie kombinací zaloţených na přihrávání. Zaťková (1991) 

tuto kombinaci definuje takto: „Jedná se o kombinaci zaloţenou na rychlém a 

nečekaném přeběhu jednoho hráče mezi obránce. Vyuţívá se v blízkosti 

brankoviště proti všem obranným systémŧm. Celá kombinace je zaloţená na 

rychlosti, dŧrazném náznaku střelby a klamavé činnosti“ (Zaťková, 1991). 

Táborský (1970) k tomu doplňuje, ţe kombinace hoď a běţ spojuje dvě herní 

činnosti jednotlivce, a to klamavou činnost a přihrávku. 

Pokud se podrobněji podíváme na definici Zaťkové (1991) a srovnáme ji 

s definicí Tŧmy (2010), nalezneme rozpor ve vyuţití této kombinace proti 

jednotlivým obranným systémŧm. Po předchozích zjištěních souhlasíme 

s tvrzením Zaťkové, ţe se tato kombinace vyuţívá ve všech obranných 

systémech. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu fakt, ţe proti otevřené 

obraně, kterou představuje vysunutý obranný systém nebo osobní obrana, se 

kombinace zaloţená na přihrávání prosazuje mnohem lépe, a mŧţeme tak 

předpokládat dosaţení vyšší úspěšnosti střelby. Mŧţeme tedy zkonstatovat, ţe 

kombinace zaloţená na přihrávání je účinnější při kombinovaných a osobních 

obranných systémech. Toto zjištění ostatně potvrzuje také Pokrajac (2007). 

V praxi je dŧleţité mít v paměti fakt, který zdŧrazňuje Mráz (1995), ţe je 

zpracování přihrávky ztíţeno především mírou náročnosti jednání pivota 

předcházející přihrávce, překvapivostí řešení situace přihrávkou na pivota, 

dráhou a rychlostí letu míče, umístěním přihrávky, nátlakovým jednáním 

obráncŧ, kteří se snaţí v okamţiku přihrávky narušovat stabilitu a orientaci 

pivota. Pro nácvik správného chytání přihrávky pivotem je dŧleţité zajistit 

variabilní podmínky. Jako přiklad uvádíme chytání míče jednou rukou po 

sloţitých pohybových cvičeních, chytání mezi obránci, chytání několika míčŧ 

v rychlém sledu za sebou nebo za vyuţití dvou míčŧ letících zároveň. 

Oproti ostatním autorŧm uvádí Matoušek (1995) další kombinace, o 

kterých se tito autoři přímo nezmiňují a ani je blíţe nepopisují. Jedná se o 

kombinaci nazvanou naráţečka. „Naráţečka je spolupráce dvou hráčŧ, jednoho 

vysunutého mezi obranou soupeře a druhého nabíhajícího přesně do jeho 

prostoru. Pivot dostává přihrávku, fintuje a stahuje na sebe obránce a prudce 
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vrací míč zpět na prvního hráče, který dobíhá vedle obránce a trojtaktem střílí 

na branku“ (Matoušek, 1995). Podle našeho názoru neuvádí Matoušek (1995) 

slovo fintuje zcela přesně, myslíme si, ţe by ho bylo lepší nahradit slovem 

klamný pohyb nebo náznak pohybu, coţ by více odpovídalo termínŧm, které 

jsou uváděny v teorii házené. Pokud bychom se na citaci podívali podrobněji, 

její definice by svou strukturou a obsahem nejvíce odpovídala kombinaci dva 

proti jednomu a kombinaci zaloţené na přihrávání, protoţe v této kombinaci 

dochází ke spojení těchto dvou. 

 

2.2.2  Kombinace zaloţené na odlákávání 

„Jeden z útočníkŧ svou činností odvádí jednoho obránce nebo jen jeho 

pozornost do takového prostoru, ţe je znemoţněna nebo znesnadněna akce 

obránce proti akci druhého z útočníkŧ“ (Táborský, 1971). Podle Jančálka (1989) 

je cílem odlákávání odvedení obráncŧ a jejich pozornosti z nejvýznamnějšího 

prostoru pro střelbu. Tuto činnost mŧţe provádět jakýkoli hráč, který probíhá 

nebo vbíhá do obranné linie a snaţí se skrz ni proniknout. Obránci si ho v tu 

chvíli musí hlídat, aby nedostal přihrávku, a mezitím se uvolňuje prostor pro 

jeho spoluhráče. Pro zvýšení věrohodnosti této kombinace je vhodné zařadit 

náznak přihrávky a klamavou činnost, která nepochybně u obráncŧ zvýší míru 

soustředění se na hráče, který se snaţí odlákat jejich pozornost. Předchozí 

definice a vysvětlení doplňuje Matoušek (1995) takto: „Odlákávání je 

spolupráce dvou hráčŧ, z nichţ jeden odlákává fintou obránce z jeho 

základního postavení do místa, odkud nebude moci zasáhnout proti akci jiného 

útočníka, který do volného prostoru nabíhá“ (Matoušek, 1995). U herní 

kombinace kříţení platí pravidlo, ţe během něj dochází k předání nebo přihrání 

míče hráčem v bliţší vzdálenosti k brance soupeře hráči vzdálenějšímu. „Hráč 

s míčem se snaţí klamavou činností odlákat obránce z jeho postavení, aby 

nebránil druhému útočníkovi naběhnout do volného prostoru“ (Matoušek, 1995). 

Podle Zaťkové (1995) je nutným předpokladem zvládnutí klamavých činností. 

Tato tvrzení podporuje i Pereira (2010), který povaţuje klamavý pohyb pivota za 

dŧleţitou činnost vedoucí ke zmatení obrany soupeře, především pokud 

druţstvo soupeře hraje obranný systém 0:6. Dodává, ţe klamný pohyb pivota 
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má svoje účinky i na ostatní obranné systémy a vţdy záleţí na spolupráci 

střední spojky a pivota. Pokud je tato činnost dobře časově a prostorově 

sladěná, naskýtá se střední spojce několik moţností, jak zakončit útočnou akci, 

ať uţ se jedná o střelbu, proniknutí k čáře brankoviště nebo přihrávku do pivota. 

Ve své publikaci Pereira (2010) zprostředkovává několik moţností řešení, které 

jsme se rozhodli citovat. Jedná se o obrázky číslo 1, 2 a 3. 

Obrázek č. 1: Příklad kombinace zaloţené na odlákávání středního obránce 

pivotem (Pereira, 2010) 

Obrázek č. 2: Schéma vlastní kombinace s variabilní moţností zakončení 

kombinace (Pereira, 2010) 
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Obrázek č. 3: Příklad odlákávání středního obránce pivotem s následnou 

spolupráci spojek (Pereira, 2010) 

 

Moreno (2010) zase uvádí rŧzné šablony postavení a odlákávání 

obráncŧ pivotem získané pozorováním nejvyšší španělské soutěţe Asobal 

League. Zjistil, ţe útočné kombinace jsou do značné míry závislé na znalosti 

spoluhráčŧ a bez pochyb také na nácviku během tréninku. V práci Morena 

(2010) tak mŧţeme najít rŧzná postavení pivota, která odlákávají obránce ze 

středu brankoviště, nebo naopak z krajních prostor kvŧli zakončení útoku krajní 

spojkou nebo křídlem. 

 

2.2.3  Kombinace zaloţené na přebíhání 

Tato kombinace je provedena správně, pokud si dva hráči vymění svá 

místa na hřišti nebo hráčské funkce a dojde k přiblíţení oddálení nebo kříţení 

drah jejich běhu. Jiţ podle této věty je jasné, ţe hlavní kombinací zaloţenou na 

přebíhání je kříţení. Cílem je narušit obranu soupeře a znesnadnit jim 

obsazování útočníku s míčem i bez míče. Je zde nutný výrazný a rychlý pohyb 

přebíhajícího hráče nebo hráčŧ a také správné načasování. Pokrajac (2010) ve 

své publikaci popisuje zajímavou myšlenku, která doplňuje informace, které 

jsme zde předkládali. Popisuje vyuţití přeběhání pivota jako účinný prvek 

kombinace k znesnadnění práce obrany soupeře s vyuţitím přeběhnutí pivota 
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do krajních prostor a křídla do postu druhého pivota. Tuto kombinaci je podle 

Pokrajace (2010) moţné vyuţít ke sníţení hloubky u aktivních nebo agresivních 

obranných systémŧ, za něţ povaţuje obranu 1:5 a především 1:2:3. Podle 

Pokrajace (2010) se dá kombinace zaloţená na přebíhání velice dobře vyuţít i 

v ostatních obranných systémech. U obranného systému 0:6 dochází 

k posunutí obrany směrem za přebíhajícím hráčem a přebrání ostatních hráčŧ 

druţstva soupeře. Pohybem přebíhajícího hráče se naruší kompaktnost obrany 

a je moţné se lépe dostat k čáře brankoviště nebo ke střele. 

 

2.2.4  Kombinace zaloţené na clonění 

Jak uţ z názvu vyplývá, stěţejním prvkem tohoto druhu kombinací je 

clona. Podle Matouška (1995) se jedná o spolupráci dvou hráčŧ, z nichţ se 

jeden snaţí dovoleným zpŧsobem zabraňovat v pohybu obránce a druhý 

útočník vyuţívá omezení pohybu obránce k vlastnímu uvolnění do výhodné 

střelecké pozice. Clonění je činnost útočícího hráče prováděná v blízkosti 

obranné linie nebo obránce. Ten chce provést změnu místa s cílem zamezit 

vběhnutí nebo střelbě dalšího útočícího hráče. 

Podobný popis clonění uvádí také Zaťková (1995). „Clonění je 

spolupráce dvou útočníkŧ, kdy jeden z nich zaujme takové postavení, které 

zabraňuje pohybu obránce a tím vytváří střeleckou příleţitost pro svého 

spoluhráče“ (Zaťková, 1995). Správně postavení clonícího hráče je buď před 

obráncem, nebo vedle něj. Je dŧleţité, aby clonící útočník neprováděl aktivní 

pohyby zabraňující pohybu obránce, protoţe by tato situace byla posouzena 

jako útočný faul. „Úspěšnost clony je závislá na správném postavení clony, 

rychlosti a překvapivosti jejího postavení“ (Zaťková, 1995). Clona mŧţe být 

postavena pro uvolnění hráče podél obránce nebo pro hráče střílejícího z větší 

vzdálenosti, kdy se obránce nesmí dostat na střeleckou ruku zakončujícího 

hráče. Od něj se očekává, ţe bude střílet přes clonícího hráče. 

Základní útočnou kombinaci zaloţenou na clonění povaţuje Clanton a 

Dwight (1997) jako nejefektivnější druh spolupráce spojky a pivota a dochází k 

vytváření prostoru pro střelbu spojky. Hlavní roli zde hraje postavení pivota 
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zády k obránci a čelem ke svým spoluhráčŧm. Tím se naskýtá moţnost 

sledovat a aktivně reagovat na pohyb vlastních spojek. Pivot musí mít ruce 

stále volné, aby byl připraven chytit případnou přihrávku, sleduje pohyb svých 

spoluhráčŧ a zároveň i míče. Zásadním předpokladem pro clonění je stabilita 

pivota, bez níţ clonění nemŧţe fungovat. Tu mŧţeme zajistit postojem na 

celých chodidlech a pokrčením v kolenou, kterým se sníţí těţiště pivota. Po 

cloně nastává opět situace dva na jednoho a další vývoj útočné kombinace 

závisí na reakci druhého obránce. Pokud se rozhodne obsadit spojku, dochází 

k přihrávce do pivota, který kombinaci zakončuje zcela nebráněn. V případě, ţe 

obránce obsadí pivota, spojka má před sebou volný prostor pro zakončení 

střelbou z výhodného střeleckého prostoru. V nedávné době došlo ke změně a 

úpravě pravidel týkajících se mimo jiné i clonění. Došlo ke zpřísnění posuzování 

kontaktŧ útočícího hráče s obráncem, kdy jiţ není dovoleno strkat do obránce. 

Kaţdý výraznější pohyb do obránce je povaţován za útočný faul. 

Pro další prŧběh práce je nutné doplnit fakt, který zdŧrazňuje Pauza 

(2002). „Kombinace zaloţené na odlákávání, přebíhání a clonění se mohou 

odehrávat bez míče“ (Pauza, 2002). Tím autor naznačuje, ţe míč mŧţe být 

v drţení zcela jiného hráče a spojka s pivotem svým pohybem a postavením 

vytvoří patřičný prostor pro hráče s míčem, i kdyţ s ním přímo nekombinují. To 

je dŧleţitý fakt, který vyuţijeme při vyhodnocování záznamu. 

Ze zahraničních autorŧ se kombinacím zaloţeným na clonění věnuje 

kromě Clanton a Dwight také Moreno (2010), který podrobně popisuje rŧzné 

přínosy clonění proti odlišným obranným systémŧm. Pro naši práci přináší 

velice zajímavý příklad v podobě clonění francouzského reprezentačního pivota 

Bertanda Gilla z Hamburgu v utkání Ligy mistrŧ v sezóně 2007/2008 proti 

Flensburgu a vyzdvihuje jeho individuální zkušenosti v pohybu u čáry 

brankoviště na obrázku číslo 4. Příkladem, o kterém jsme se zmiňovali 

v předchozí větě, je spolupráce levé spojky Pascala Hense a Bertranda Gilla na 

překonání obranného systému 1:5 v podání druţstva Flensburgu. Spolupráce 

byla zahájena náběhem P. Hense do středu hříště před čáru volného hodu. Ve 

stejné chvíli vytvořil B. Gille clonu na vysunutého obránce a Hensovi se otevřel 

prostor pro střelbu ze střední vzdálenosti, která je podle Morena (2010) 

společně se střelbou z velké vzdálenosti jeho velkou předností. Obrázek číslo 9 
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pochází taktéţ z práce Morena (2010), ale z jiného utkání. Moreno ho získal ze 

stejného ročníku Ligy mistrŧ sledováním utkání mezi Kielem a Montpellier. Na 

obrázku číslo 5 provádí levá spojka dlouhý náběh do středu hřiště. Pivot postaví 

clonu na obránce, který k levé spojce přistoupil, a poté se vrací a uvolňuje se do 

prostoru, kam mŧţe dostat přihrávku od levé spojky. Toto schéma naznačuje 

více moţností zakončení kombinace. 

Obrázek č. 4: Příklad kombinace zaloţené na clonění proti obraně 1:5 

(Moreno, 2010) 

Obrázek č. 5: Příklad kombinace zaloţené na clonění proti obraně 1+5 

(Moreno, 2010) 
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Ze schematických obrázkŧ Morena (2010) je patrné, ţe úspěch 

kombinace zaloţené na clonění závisí především na činnosti spojek, které musí 

oproti pivotovi provést několik náběhŧ a odlišných činností, a pivot má za úkol 

správně načasovat postavení clony. 

Moţnosti postavení a pohybu pivota na slabší straně na obrázku číslo 6 

poskytuje ve své publikaci Moreno (2010). Jako příklady uvádí tyto moţnosti 

 situace 2 na 2, kdy levá spojka naváţe svého obránce, pivot cloní 2. 

nebo 3. obránce a následně se uvolňuje pro přihrávku od levé spojky 

 pivot cloní obránce pro levou spojku 

 střední spojka naváţe 5. obránce a vytváří s pivotem situaci 2 na 2, 

kdy pivot cloní 4. obránce pro levou spojku 

 levá spojka zmate obránce pohybem na silnou stranu a přihrává 

pivotovi 

 pivot se uvolní k čáře brankoviště, kdyţ se 5. obránce vysune na 

levou spojku 

 pivot postaví přední clonu a levá spojka střílí z dlouhého náběhu 

Obrázek č. 6: Postavení pivota na slabší straně (Moreno, 2010) 
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Dalším postavením pivota, kterým se Moreno (2010) zabýval, bylo 

postavení pivota mezi 1. a 2. obráncem na straně, kde je míč. Z tohoto 

postavení patrném na obrázku číslo 7 vyplývají tyto moţnosti: 

 pravá spojka zvětšuje volný prostor na slabší straně tím, ţe na sebe 

naváţe 3. obránce 

 pravá spojka vběhne k čáře brankoviště 

 dohrání do křídla 

 kříţení a přední clona pro dlouhý náběh levé spojky podle čáry 

volného hodu 

 překvapivý pohyb pravého křídla bez míče 

Obrázek č. 7: Postavení pivota na straně míče mezi 1. a 2. obráncem 

(Moreno, 2010) 

 

Při klasickém postavení pivota na obrázku číslo 8 mezi 3. a 4. obráncem 

přináší Moreno (2010) tyto moţnosti řešení situace: 

 střelba krajních spojek za předpokladu vysoké úspěšnosti střelby ze 

střední a velké vzdálenosti 

 zvětšování vnějších prostor pivotem 
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 stavení clon pivotem a pronikání spojek k čáře brankoviště 

 kříţení krajních spojek s moţností přihrávky střední spojce 

Obrázek č. 8: Postavení pivota mezi středními obránci (Moreno, 2010) 

 

Postavení mezi 4. a 5. obránce podle Morena (2010) umoţňuje tyto 

moţnosti řešení: 

 uvolnění a chycení přihrávky pivotem při vysunutí středních obráncŧ 

 spolupráce 2 na 2 střední spojky a pivota po přihrávce od pravé 

spojky 

 zvětšování prostoru pro levou spojku 

 navázaní 4. obránce na levou spojku, následná moţnost přihrávky 

nebo kříţení s pravou spojkou, akce 1 na 1 nebo spolupráce s 

pivotem 

Pivot svým postavením podle Morena (2010) zvětšuje prostor mezi 5. a 

6. obráncem pro spolupráci spojek 2 na 2 nebo 3 na 3, viz. obrázek 9. Další 

moţností je vytvoření vnější clony a individuální akce 1 na 1 v případě, ţe se 

míč vrátí zpět na stranu, kde pivot zaujal základní postavení. 
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Obrázek č. 9: Postavení pivota mezi 4. a 5. obráncem (Moreno, 2010) 

 

2.3 Útočné kombinace vyššího řádu 

Jiţ mnohokrát jsme se setkali s tím, ţe teorie je někdy od praxe velice 

vzdálená. Stejný případ by nastal, kdyţ bychom od sebe striktně oddělili 

jednotlivé základní útočné kombinace. Dostali bychom se do stejné situace jako 

v případě konfliktu týkajícího se oddělení útočných činností jednotlivce a 

herních kombinací. Jak jsme jiţ poznamenali v předchozí části diplomové 

práce, nemŧţeme dopustit oddělení herních činností jednotlivce od herních 

kombinací, protoţe se jedná o prolínající se celek. V systematice činností 

v házené jsou dalším nadřazeným stupněm základních útočných kombinací 

útočné kombinace vyššího řádu. Jejich základem jsou jednotlivé základní herní 

kombinace. Pokud píšeme jednotlivé základní herní kombinace, myslíme tím 

nejen spojení několika za sebou jdoucích shodných herních kombinací, ale také 

spojení dvou nebo více odlišných herních kombinací v jeden celek. „Prvky 

součinnosti jsou realizovány téměř současně, poměrně výrazně se prostupují“ 

(Bendová, 1988). 

Naše očekávání potvrzuje definice Jančálka (1989): „Útočné kombinace 

vyššího řádu jsou tedy řetězcem nejméně dvou základních útočných kombinací. 

V tomto spojení nemohou být mezi jednotlivými konkrétními projevy základních 

útočných kombinací ostré hranice“ (Jančálek, 1989). Dochází tedy ke zřetězení 
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útočných kombinací do kombinací vyššího řádu. Útočné kombinace vyššího 

řádu jsou na rozdíl od základních kombinací typické tím, ţe se obvykle jedná o 

součinnost více jak dvou hráčŧ, a tím vzniká moţnost zapojit do kombinace 

všechny hráče druţstva s výjimkou brankáře. V posledních letech jsme 

pozorovali moţnost zapojit brankáře do hry tak, ţe je vystřídán sedmým hráčem 

do pole, a vznikne tak početní převaha. Samotná činnost spojování základních 

útočných kombinací do sebe nazýváme zřetězování základních útočných 

kombinací. Podle Jančálka (1989), Bendové (1988) a Táborského (1971) 

existují 2 moţnosti jak zřetězovat základní útočné kombinace. Vznikají tak 

 náhodné kombinace 

 kombinace na signál 

 

Obě výše zmiňované situace mají jasné vymezení a jsou od sebe 

navzájem velice výrazně odlišné, proto povaţujeme za dŧleţité se jim 

podrobněji věnovat. 

 

2.3.1  Náhodné kombinace 

Náhodné kombinace jsou typické tím, ţe jejich prŧběh nebyl během 

tréninku nacvičován. Mluvíme pouze o prŧběhu, protoţe obsah těchto 

kombinací musel být nepochybně nacvičován a to v podobě herních činností 

jednotlivce a základních herních kombinací, které jsou základem všech činností 

v házené. Jak uţ vyplývá z názvu, úspěšnost náhodných kombinací je do 

značné míry závislá na náhodě. Podle Jančálka (1989) existuje nepřímá 

závislost mezi účelností a obtíţností herní kombinace a přímá úměra mezi 

technickou a taktickou vyspělostí a úspěšností herní kombinace. „Jedná se 

vţdy o málo účelné, nouzové řešení herní situace“ (Jančálek, 1989). 

V současné praxi se ale setkáváme s vrcholným provedením improvizace 

nejlepšími světovými hráči, v jejichţ provedení dostává náhodná kombinace 

zcela jiný rozměr díky jejich vrcholným kondičním, technickým a taktickým 

dovednostem. Cílené zařazování tohoto druhu kombinace vyššího řádu 
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nepřináší trenérovi ani týmu přílišnou jistotu, na druhou stranu ale poskytne 

hráčŧm moţnost překvapivě zakončit kombinaci, která se mŧţe zdát jako 

relativně ztracená a náhodným řešením mohou dosáhnout překvapivého efektu 

v podobně vstřelené branky. 

Pokrajac (2007) potvrzuje zjištění Jančálka. Poloţil si velice zajímavou 

otázku, kolikrát během utkání je moţné zahrát náhodnou kombinaci? „Náhodná 

akce mŧţe být krásná na pohled, ale kolikrát ji během utkání mŧţe hráč 

provést? Jednou? Dvakrát?“ (Pokrajac, 2007). Toto tvrzení velice přesně 

vystihuje princip náhodných kombinací. Jsou krásné na pohled, ale je velice 

těţké je opakovat. Proto je nutné vyuţít tréninkového procesu k nacvičení 

několika moţných kombinací tak, aby bylo moţné je opakovat vícekrát během 

utkání. Pokrajac (2007) dodává, ţe náhodné kombinace mohou u rozhodčích 

vzbudit pocit pasivní hry, který vede ke ztrátě míče útočícího druţstva, a proto 

je dobré mít nacvičené rŧzné varianty, které zajistí pestrost herního projevu. 

Protikladem, o kterém Pokrajac (2007) píše, jsou v tréninku nacvičované 

kombinace na signál, kterými se budeme zabývat podrobněji v následující 

podkapitole. 

 

2.3.2  Kombinace na signál 

Kombinace na signál jsou opačným extrémem náhodných kombinací. 

Jejich struktura je pečlivě nacvičená a všechny části kombinace musí 

následovat ve shodném a pevném pořadí. Začátek kombinace je vymezen 

předem domluveným signálem. Mŧţe jím být volný hod, vhazování, pokyn 

spoluhráče, trenéra nebo provedení domluveného signálu rukou nebo prsty. 

Pokud bychom se podívali na systematiku herních kombinací podle Táborského 

(1971), zařadili bychom kombinace na signál mezi střelecké kombinace. 

Z tohoto zařazení vyplývá, ţe je jejich cílem připravit jednomu z kombinujících 

hráčŧ takové postavení, které mu umoţní zakončit celou kombinaci na signál 

střelou na branku. Další z moţností je plynulé zařazení náhodné kombinace, 

díky níţ dojde k odlišnému zakončení. Ačkoli jsou zde dvě moţnosti řešení, 

objevují se velká omezení a nevýhody kombinací na signál. První velice 

dŧleţitou nevýhodou je podle Jančálka (1989) moţnost zahrát určitou 
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kombinaci na signál jen v určité situaci. Abychom byli připraveni na všechny 

situace, které mohou v ději utkání nastat, bylo by nutné nacvičit v tréninku velké 

mnoţství kombinací na signál, coţ není z dŧvodu časových a psychických 

moţné. Většinou se tedy jedná o nacvičení několika modelových situací, které 

jsou ale omezené jen na určitou konkrétní situaci. Svou roli v tomto případě 

hraje i reakce obrany na kombinaci na signál. Nelze modelovat všechny reakce 

obrany a vzniká situace, kterou jsme popisovali v předchozí větě.  

Kombinace na signál tvoří křehký a sloţitý soubor činností, které spolu 

souvisí a navazují na sebe. Kaţdý negativní vliv nebo špatně provedená činnost 

se pak odrazí ve výsledné podobě kombinace. Kombinaci mŧţe narušit jak 

špatný pohyb a jeho načasování, tak i špatná přihrávka. 

Klíčem k úspěchu by mohl být nácvik kombinací na signál s moţností 

ponechání části rozhodování na hráčích. Podle Táborského (1970) není 

především u vyspělých druţstev v házené problémem zmaření brankové 

situace při kombinaci na signál, protoţe se druţstvu naskýtají dvě moţnosti. 

V případě, ţe má druţstvo nacvičenou jinou variantu řešení dané situace, ihned 

po zmaření pŧvodní kombinace pokračuje druţstvo druhou variantou dané 

kombinace. Takovým situacím a kombinacím se podle Táborského (1971) a 

Jančálka (1989) říká variační kombinace na signál. „Kombinace na signál 

prováděné ve více variačních moţnostech se nazývají variační KNS“ 

(Matoušek, 1995). Ty umoţňují několik variant zakončení nebo navazují na 

základní variantu s rozšířením o další herní činnost nebo mohou být pouţity 

v rŧzných útočných systémech i proti odlišným obranným systémŧm. Mŧţe se 

jednat o útočný signál, který obrana svým postavením a činností překazila, ale 

hráči mají z tréninku zautomatizované další navazující činnosti, které umoţní 

dokončit variabilní kombinaci na signál jiným zpŧsobem střelby, neţ který byl 

pŧvodně plánován. Velkou výhodu variačních kombinací na signál je moţnost 

vyuţití proti rŧzným obranným systémŧm. 
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2.3.3 Vlastní kombinace 

Vlastní kombinace stojí na hranici mezi oběma výše popisovanými druhy 

kombinací. Hranice, o které tady píšeme, ale nemá jasně dané okraje, jedná se 

spíše o oblast mezi náhodnými kombinacemi a kombinacemi na signál. Vlastní 

kombinace berou výhodné vlastnosti z obou skupin a snaţí se je spojovat 

v nový tvar a novou kombinaci. „Účelné řešení proměnlivých herních situací 

vyţaduje, aby byl hráčŧm poskytnut určitý počet návodŧ k řešení 

nejdŧleţitějších typových herních situací“ (Jančálek, 1989). Ve vlastních 

kombinacích vzniká prostor pro trenéry připravit své svěřence na měnící se 

situace během utkání modelovým tréninkem a hráči pak mohou kromě vzorové 

kombinace pouţít i modely, které nacvičili během tréninku. Tím se kombinace 

stávají hŧře čitelné pro druţstvo soupeře a zvyšuje se úspěšnost kombinace a 

celé útočné hry druţstva. 

Lze očekávat, ţe v této věkové kategorii bude moţné se potkat s mnoha 

zajímavými kombinacemi, které budou jednotlivá druţstva předvádět. Jelikoţ se 

jedná o mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let, očekáváme, ţe hráči nebudou 

mít problémy s technickým a taktickým zvládnutím jednotlivých herních 

kombinací, ať uţ se bude jednat o základní herní kombinace, nebo o variační 

řady kombinací na signál. Ačkoli se zabýváme turnajem nejlepších evropských 

hráčŧ a druţstev, musíme zdŧraznit fakt, ţe pozorujeme hráče, kteří získávají 

zkušenosti a učí se novým věcem a nejsou ještě schopni učit se velké mnoţství 

kombinací na signál a vlastních kombinací. Jak uţ bylo zmíněno v předchozích 

podkapitolách teoretické části, tento nedostatek v podobě neúplné vyspělosti 

hráčŧ mŧţe být nahrazen nácvikem několika modelových situací, které mohou 

během děje utkání nastat a dochází k jejich napojení na zautomatizovanou část 

útočné kombinace. Tím mohou druţstva za pomoci svých trenérŧ dosáhnout 

vyšší úspěšnosti střelby z rŧzných postŧ. Kombinace na signál a variační řady 

kombinací na signál umoţňují trenérŧm a jejich hráčŧm vybrat a nacvičit 

kombinace odpovídají jejich potřebám, specifikŧm hráčŧ a také soupeři. Jiţ 

dříve jsme zmiňovali, ţe je moţné kombinace na signál zakončit několika 

zpŧsoby z rŧzných hráčských funkcí. Pokud je druţstvo schopno zahrát stejnou 

kombinaci s více moţnostmi zakončení, obrana nemá moţnost řádně 

zareagovat na vzniklou situaci, protoţe do posledních chvíle neví, o jaký typ 
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zakončení se bude jednat a to i v případě, ţe mají útočnou hru svého soupeře 

podrobně prostudovanou a rozebranou z videozáznamŧ. Další výhodou 

variačních kombinací na signál je zvolení vhodného pokračovaní dané 

kombinace na základě vývoje herní situace. Je nutné doplnit, ţe je nezbytné, 

aby došlo k nácviku moţných variant vývoje herní situace. Nemyslíme tím 

podrobné rozebrání moţných herních situací, ale spíše vytvoření škály několika 

řešení, ke kterým mŧţe dojít při obranné hře soupeře. Variační řady kombinací 

na signál jsou uplatnitelné také na rŧzné obranné systémy. Skvělý příklad 

rŧzného postavení a hry pivotŧ popisuje ve své práci Pokrajac (2007). Zabývá 

se filozofií útočné hry v házené. Proti obraně 0:6 doporučuje postavení pivota u 

čáry brankoviště, ale u obrany 1:2:3 vyţaduje postavení blíţe svým 

spoluhráčŧm, nejlépe pak v blízkosti čáry volného hodu a po pivotovi je 

poţadován výraznější pohyb a pomoc spoluhráčŧm v případě, ţe nemají komu 

přihrát. Dále Pokrajac (2007) poţaduje rychlejší přemýšlení a rozhodování, 

protoţe aktivní obranný systém, kterým obrana 1:2:3 nepochybně je, 

neposkytuje příliš mnoho času pro hráče soupeře, pro jejich činnosti jednotlivce 

a herní kombinace. Tento fakt otevírá trenérŧm cestu k nacvičení kombinací na 

rŧzné obranné systémy a dá jim nástroj k překonání obrany soupeře i ve 

změněné podobě obranné linie. Náhodné kombinace mohou zařazovat pouze 

trenéři, kteří mají ve druţstvu nadměrně vyspělé hráče, kteří jsou schopni 

neustále improvizovat a jejich tvŧrčí myšlení je na tak vysoké úrovni, ţe nemusí 

docházet k nácviku celých kombinací, ale stačí se zaměřit jen na náznaky 

kombinací a velký díl rozhodování o pokračování útočné kombinace zŧstává na 

hráčích samotných. Musíme ale hned dodat, ţe takových hráčŧ je velice málo a 

těţko lze předpokládat, ţe se sejde sedm takových hráčŧ v jednom druţstvu. 

Vracíme se tedy opět na začátek k nutnosti nácviku herních kombinací a 

kombinací na signál během tréninkového procesu, kdy je cílem trenérŧ připravit 

své svěřence alespoň částečně na situace, které mohou během utkání 

vzniknout, a naučit je několik modelových řešení herních situací. 
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3  Metodická část 

Analýza problematiky součinnosti spojky a pivota se velice blíţí analýze 

hry pivotŧ, kterou jsme se zabývali v bakalářské práci. To je také dŧvod, proč 

vyuţijeme částečně podobný postup analýzy a vyhodnocování práce, který 

následně doplníme o nové postupy a skutečnosti. Analýzu součinnosti spojky a 

pivota budeme taktéţ rozebírat na příkladu Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 

let v Brně 2008. Z práce Václavka (2009) pouţijeme metodu studia 

videozáznamŧ jednotlivých utkání na DVD nosičích, které budou opět stěţejním 

prvkem celé práce stručně doplněným o kvantitativní metodu výzkumu 

v podobě analýzy statistických dat, které jsme získali vlastní prací ve 

statistickém programu Handball Stat. Jedním z dŧvodŧ, proč povaţujeme 

videozáznamy za zásadní, je dlouhý odstup od posledního pozorování a 

vyhodnocování. Druhým dŧvodem je pak odlišná struktura zkoumané 

problematiky oproti předchozí práci. Statistická data nám budou slouţit pro 

kontrolu a případné potvrzení správnosti vysledovaných kombinací podle počtu 

asistencí spojek, které se ve statistickém programu Handball Stat 

zaznamenávají vţdy, kdyţ hráč svému spoluhráči připraví vyloţenou brankovou 

příleţitost. Kombinace zaloţená na přihrávání a další kombinace spojky a 

pivota do kategorie vyloţených brankových příleţitostí rozhodně patří. Jančálek 

(1973) povaţuje pozorování za základní metodu zjišťování a sledování událostí 

v ději utkání v házené a z tohoto faktu bude vycházet naše analýza. V ní se 

budeme snaţit vyuţít rŧzné metody a jejich aplikaci na námi zvolené téma. 

Matoušek (1995) odlišuje tyto metody zjišťování informací 

 přímé 

 nepřímé 

 

Přímé metody zjišťování informací jsou takové, kdy se pozorovatel přímo 

účastní tréninku, utkání nebo jiné události, o které sbírá informace. Toto 

sledování mŧţe být podle Matouška (1995) buď krátkodobé, kdy se sleduje 

jedno utkání nebo turnaj, nebo dlouhodobé, kdy pozorovatel sleduje 
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dlouhodobou soutěţ během celého roku. Nepřímých metod zjišťování informací 

se pozorovatel přímo neúčastní a jeho hlavní činností je studium zápisŧ a 

záznamŧ o utkáních, které si jiţ dříve sám vytvořil nebo je získal z jiných zdrojŧ. 

Pozorovatel mŧţe pro nepřímé pozorování podle Matouška (1995) vyuţít těchto 

zdrojŧ informací 

 studium tréninkového deníku 

 zprávy jiných pozorovatelŧ 

 zprávy z rozhlasu, televize a tisku 

 studium filmového záznamu nebo videozáznamu 

 

3.1 Nepřímé pozorování 

Dŧleţité informace jsme pro naši práci získali kombinací obou výše 

zmiňovaných metod. Nejprve jsme vyuţili přímé metody zjišťování informací, 

protoţe jsme byli přítomni Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let v Brně 2008 

a mohli jsme si vytvářet poznámky o utkáních. Vzhledem k velkému časovému 

odstupu mezi mistrovstvím Evropy a analýzou součinnosti spojky a pivota 

z tohoto mistrovství jsme v mnohem výraznější míře vyuţívali nepřímých metod 

zjišťování informací a konkrétně metodu studia filmového záznamu 

z jednotlivých utkání. Vyuţili jsme moţnosti získat záznam všech utkání na 

DVD, která nám poskytnou moţnost znovu si všechna utkání ještě jednou 

přehrát a podrobně se zaměřit na jednotlivé kombinace, kterých se v kaţdém 

utkání odehrálo relativně velké mnoţství. Je vhodné vyuţít moţnosti si znovu a 

podrobně jednotlivé kombinace a utkání přehrát, pozorovat a opakovaně 

vyhodnocovat, aby byla zajištěna reliabilita analýzy a menší pravděpodobnost 

zkreslení subjektivním pozorováním. Tím jsme vlastně napsali dŧleţitou 

informaci. Naší snahou bude zanalyzovat a vyhodnotit všechna utkání co 

nejpřesněji a nejobjektivněji, ale v ţádném případě nemŧţeme dosáhnout zcela 

objektivního hodnocení, a proto jsme se rozhodli provést opakované zkoumání 

stejného souboru jiným pozorovatelem. Snaţili jsme se tak sníţit na minimum 

moţné zkreslení a subjektivní pohled, který by mohl vzniknout při analyzování 
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pouze jedním pozorováním a jedním člověkem. Stejně jako v práci Václavka 

(2009) jsme vyuţili přímé metody neparticipačního pozorování a nepřímé 

metody zpětné observace, protoţe se nám tyto metody zdály jako nejvhodnější 

pro analyzování problematiky tohoto typu. Podle Hendla (1999) je hlavní 

výhodou neparticipačního pozorování minimální kontakt mezi pozorovatelem a 

pozorovaným (probandem). Omezuje se tak citový vliv pozorovatele a zajistí 

vyšší objektivita pozorování. Takto vypadají hlavní charakteristiky 

neparticipačního pozorování podle Hendla (1999) 

 minimální interakce pozorovatele a neutrální přístup 

 málo rušivé postavení pozorovatele 

 následuje po participačním pozorování, protoţe je nutné si vyzkoušet, 

co se má pozorovat a na co se zaměřit 

Hendl (1999) rozděluje neparticipační pozorování na tyto fáze 

 výběr místa pozorování 

 určení, co se bude pozorovat a zaznamenávat 

 trénink pozorovatelŧ 

 popisné pozorování 

 zaměřené pozorování 

 selektivní pozorování 

 závěr pozorování 

 

Výběr místa, objekt pozorování a trénink pozorovatelŧ byl určen jiţ před 

začátkem pozorování a nebylo ho moţné změnit. Pozorování bylo prováděno 

jedinci, kteří k tomu byli na předcházejícím turnaji proškoleni a bylo jim 

předvedeno, na co je třeba dbát dŧraz, co se jak bude zapisovat a jaký 

komentář je moţné v případě nutnosti přidat. Další tři postupné body byly 

naplňovány současně, protoţe se jednalo o jednu konkrétní vybranou situaci a 
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Soupeř               

Výsledek utkání               

Kombinace s pivotem               

Kombinace zakončená brankou               

Typ kombinace               

Kombinace s               

Nezakončená kombinace               

Typ kombinace               

Kombinace s               

 

mohly tak být tyto tři body spojeny do jednoho s případnou moţností následné 

kontroly pomocí opakovaného záznamu. 

 

3.2 Záznamový formulář 

Zaznamenávání zjištěných informací jsme prováděli pomocí písemného 

záznamu. Podle Šnitzera (1991) vyuţívá pozorovatel v písemném záznamu 

symboly, které slouţí k jednoduššímu a rychlejšímu zaznamenávání vybraných 

činností, které hráč nebo druţstvo provádí. Existuje velké mnoţství rŧzných 

záznamových archŧ a protokolŧ, vţdy ale záleţí na cíli pozorování a jeho 

úkolech. Našemu pozorování a analýze bohuţel ţádný z dostupných formulářŧ 

nevyhovoval, proto jsme se rozhodli pro přípravu vlastního formuláře. 

Ještě před zahájením samotného pozorování záznamŧ jednotlivých 

utkání a přípravy záznamového formuláře jsme si museli na základě 

teoretického rozboru literatury vymezit činnosti, kterých se pivoti a spojky při 

své součinnosti účastní. K tomu nám poslouţil přehled všech kombinací, které 

se mohou během utkání v házené odehrát. Na základě těchto zjištění jsme si 

připravili záznamový formulář, do kterého jsme později zaznamenávali námi 

zjištěná data z nepřímého pozorování. Jeho podoba je znázorněna v tabulce 

číslo 1. 

Tabulka č. 1: Pŧvodní záznamový formulář 
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Pŧvodní návrh záznamového formuláře se několikrát měnil, protoţe jsme 

zjistili jeho nedokonalosti, které bylo ale obtíţné odhalit dříve, neţ se 

nedokonalost projevila při samotném záznamu utkání. V pŧvodní podobě měla 

tabulka pouze dvě kategorie. Jednou z nich bylo dosaţení branky pivotem a 

druhou kategorií pak situace, kdy nebylo dosaţeno branky. Do kategorie 

nezakončená kombinace se měly zařazovat kombinace, které nevedly 

k dosaţení branky. Jednalo se především o špatnou přihrávku nebo špatné 

chycení míče, jeho následkem byla jeho ztráta, ale také nepřesná střela na 

branku. Po několika minutách pozorování prvního utkání jsme dospěli k závěru, 

ţe je nutné přidat další kategorii do záznamového formuláře. Touto kategorií 

bylo zmaření útočné kombinace spojky a pivota. Díky přidání třetí kategorie se 

pŧvodní dělení změnilo a nezakončená kombinace byla rozdělena a kombinaci 

zakončenou střelbou, kdy nebylo dosaţeno branky a na kombinaci, kdy nedošlo 

ani ke střelbě na branku. Kombinace skončila nepřesnou přihrávkou nebo 

špatným zpracováním přihrávky. Velice brzy jsme byli nuceni provést poslední 

úpravu záznamového formuláře. Opět se jednalo o přidání další kategorie 

týkající se zakončení součinnosti. Především v utkáních druţstev, která se 

v konečné tabulce celého mistrovství Evropy umístila od 9. do 16. místa, se 

objevilo velké mnoţství útočných kombinací, které nebyly zakončeny střelbou, 

ale míč zŧstal stále v drţení útočícího druţstva. Z tohoto dŧvodu jsme přidali 

kategorii s názvem pokračující kombinace. Výsledná podoba záznamového 

formuláře je znázorněna v tabulce číslo 2. 

Při podrobném pohledu na tabulku zjistíme, ţe se v ní nachází 7 volných 

sloupcŧ. Kaţdý sloupec slouţí k záznamu událostí během jednoho konkrétního 

utkání. Označení soupeře je tedy umístěno hned v prvním řádku. Druhý a třetí 

řádek nám poslouţily jako informativní údaj, který nám zajistil lepší přehlednost 

při vyhodnocování záznamových formulářŧ. Výsledek sledovaného utkání jsme 

se rozhodli zařadit proto, ţe nám mŧţe napovědět, jaké procento střelby bylo 

provedeno po součinnosti pivota a spojek. V dalších řádcích se jiţ jedná o 

hlavní část tabulky, která nese pro nás velice dŧleţité informace. Všechny 

horizontální oddíly oddělené tučnou čarou mají stejnou strukturu. 
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Soupeř               

Výsledek utkání               

Kombinace s pivotem               

Kombinace zakončená brankou               

Typ kombinace               

Kombinace s               

Kombinace zakončená střelbou               

Typ kombinace               

Kombinace s               

Kombinace pokračující               

Typ kombinace               

Nezakončená kombinace               

Typ kombinace               

Kombinace s               

 

Tabulka č. 2: Finální záznamový formulář 

 

Jedinou výjimkou je oddíl určený pro zaznamenávání kombinací, které 

byly přerušeny obranou soupeře, ale útočící druţstvo pokračuje v útočné akci. 

Tato sekce je jedinou, kde jsme nesledovali, se kterou spojkou pivot 

spolupracoval. Rozhodli jsme se pro toto řešení proto, ţe pro nás bylo nezbytně 

nutné zaznamenat tuto kombinaci jako započatou, ale jiţ méně nás zajímalo, 

která spojka v kombinaci pokračovala, a proto jsme tuto informaci do formuláře 

nezaznamenávali. Pŧvodní záměr byl zařadit do této kategorie pouze 

kombinace, které pokračovaly po přihrávce do pivota další přihrávkou na 

některého ze svých spoluhráčŧ, který akci zakončil, ale po zhlédnutí záznamŧ 

jsme museli provést změnu. Pokud přihrávku nehodit spojka, akci jsme do 

záznamového formuláře vŧbec neuváděli. U ostatních tří kategorií bylo určení 

spolupráce pivota s konkrétní spojkou velice dŧleţité, přestoţe došlo 

k dokončení kombinace s rozdílným výsledkem. 

První řádek v kaţdé kategorii byl určen pro zjištění počtu kombinaci a pro 

zvýšení přehlednosti při analyzování údajŧ ve formuláři. Ve druhém řádku 

kaţdého oddílu se zaznamenával druh kombinace. Pro zjednodušení jsme 

kaţdé kombinaci, kterou jsme v teoretické části definovali, přiřadili číslo, které 

zastupovalo danou kombinaci. Tím jsme uspořili prostor a nepochybně zvýšili 
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přehlednost formuláře. Pro úplnost uvádíme přehled všech kombinací a k nim 

přiřazených čísel. 

 1 – kombinace zaloţená na přihrávání 

 2 - kombinace zaloţená na clonění 

 3 - kombinace zaloţená na přebíhání 

 4 - kombinace zaloţená na odlákávání 

 5 – kombinace na signál 

 6 – náhodná kombinace 

 7 – vlastní kombinace 

 

Při zařazování jednotlivých kombinací do výše zmiňovaných kategorií 

jsme postupovali podle definic, které jsme popsali v teoretické části, ale také 

podle doplňkových kritérií, která jsme museli stanovit ještě před začátkem 

analýzy utkání na DVD. Zjistili jsme totiţ, ţe některé definice nejsou zcela 

jednoznačné a nevystihují zcela přesně podstatu kombinací. Proto jsme se 

rozhodli do metodické části zařadit doplněné a přesnější vymezení, které je 

zaloţeno na poznatcích z teoretické části. Povaţovali jsme to za velice dŧleţité 

s ohledem na přesnost provedené analýzy. 

Do kategorie kombinací zaloţených na přihrávání jsme zařadili 

součinnost spojky a pivota, při které došlo k přihrávce a chycení míče 

v libovolném pořadí. Zařazovali jsme sem všechny druhy přihrávky, které byly 

provedeny mezi dvěma hráči. Do této kategorie jsme řadili i kombinace, kdy 

došlo ke zpětné přihrávce. Jedinou výjimkou pak byly nezakončené kombinace 

zaloţené na přihrávání. Do této kategorie jsme zařazovali kombinace, při které 

se hráči pokusili o tento druh spolupráce, ale přihrávka nebyla druhým hráčem 

chycena, nebo se jednalo o přihrávku, kterou před spoluhráčem zachytil 

protihráč, ale směřovala do prostoru v bezprostředním dosahu hráče, který byl 

připraven přihrávku chytit. Pokud bychom nepřidali tento dodatek, všechny 
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nezakončené kombinace, kdy obrana soupeře získala míč, by byly vyřazeny a 

zcela vyloučeny z analýzy, a ta by tím pádem byla zkreslena. 

Do kategorie označené ve formuláři jako číslo 2 jsme přidávali 

kombinace, kdy jeden ze spolupracujících hráčŧ zamezil obránci v pohybu, 

kterým se snaţil zastavit pohyb útočícího hráče. Pohyb obránce byl zamezen 

dobrým postavením útočníka, které zaujal v jakémkoli prostoru postavené 

obrany těsně před zahájením kombinace. Pokud ovšem útočník stavějící clonu 

stál během celé útočné akce na jednom místě nebo se pouze pohyboval podle 

pohybu míče mezi svými spoluhráči, nepovaţovali jsme to za kombinaci 

zaloţenou na clonění. Taktéţ jsme nepovaţovali za kombinaci zaloţenou na 

clonění situaci, kdy pivot postavil clonu na hráče, ale jeho spoluhráč se 

rozhodnul pro jiné řešení útočné akce. Clona v tomto případě fakticky 

postavena byla, nejednalo se však o součinnost dvou hráčŧ, ale pouze o herní 

činnost jednotlivce zaujímání útočného postavení. 

Kombinace zaloţené na přebíhání se značkou 3 jsme byli oproti teorii 

nuceni upřesnit. Za tyto kombinace jsme určovali situace, kdy se pivot přesunul 

na jiného místo v obranné linii a v souvislosti s tím došlo k přihrávání míče mezi 

spojkami buď do prostoru, kam běţel pivot, nebo v opačném směru. Podle 

teorie se jedná hlavně o situace, kdy pivot vyběhne do funkce posta a vrátí se 

na jiné místo u čáry brankoviště. Velice podobnou kombinací je kombinace 

zaloţená na odlákávání označená jako číslo 4, která se ovšem od kombinace 

číslo 3 odlišuje tím, ţe se spolu s pivotem přesune i obránce a uvolní se tak 

prostor pro střelbu spojky nebo další kombinaci spojek. Patří sem také 

kombinace, kdy spojka svým pohybem upoutá pozornost obránce, odláká ho, a 

uvolní tak prostor pivotovi. 

Do kategorie číslo 5 jsme zařadili kombinace, kdy některý z hráčŧ 

provedl domluvený signál. Zde ovšem nastává výrazný problém se zjištěným 

domluvených signálŧ, jednoznačně sem ale zařazujeme rozehrávku volného 

hodu, kdy došlo k nečekanému a nestandardnímu pohybu pivota a spojek nebo 

střelbě přes clonu pivota. Tato clona je prováděna aktivním pohybem pivota 

směrem k čáře brankoviště se snahou udrţet stabilitu a nepřipustit dotyk 

obránce se střílející spojkou. Za standardní pohyb povaţujeme pasivní pohyb 
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vzad směrem k čáře brankoviště a snahu zabránit pohybu obráncŧ proti 

střílející spojce. Nezařazujeme sem také rozehrávku volného hodu, kdy dojde 

k přihrávce na spojku s následnou přihrávkou na dalšího spoluhráče bez 

výrazného aktivního pohybu pivota směrem k čáře brankoviště. 

Kategorie číslo 6 je pro nás nejspíš nejobtíţnější co do vymezení. 

Náhodná kombinace není cíleně nacvičovaná, hráči v ní vyuţívají svých 

schopností, dovedností a variabilní tvořivosti. Výrazný vliv na úspěch náhodné 

kombinace má pohyb a chování obráncŧ. Za náhodnou kombinací jsme určovali 

situaci, kdy obrana provedla pohyb, který neodpovídal jejich dosavadnímu 

pohybu a pohybu útočníkŧ, coţ umoţnilo vznik náhodné kombinace. Do této 

kategorie také patří situace, kdy došlo k nečekanému odrazu míče, který mohl 

být zpŧsoben nesprávně zpracovanou přihrávkou nebo také přihrávkou 

zachycenou obranou. Ta se následně dostala k pivotovi nebo spojce, který ji 

pak zakončil. 

Zcela mimořádnou kategorií je pak kategorie číslo 7, která v sobě spojuje 

všechny předchozí kategorie. V teorii se sice píše, ţe se jedná o kombinace, 

které jsou přechodem mezi náhodnými kombinacemi a kombinacemi na signál, 

ale v této analýze jsme se rozhodli tuto definici o něco posunout a rozšířit. 

Zařadili jsme sem kombinace, které byly sloţeny ze dvou nebo více základních 

kombinací. Pokud tedy došlo nejprve k cloně pivota na obránce, aby se mohla 

uvolnit spojka, a poté pivot obdrţel přihrávku od spojky a zakončil kombinaci 

střelou, pak jsme takovouto součinnost označili jako vlastní kombinaci. Mezi 

vlastní kombinace patří také kombinace trvající i 10 vteřin, do které se zapojí 

všichni hráči druţstva kromě brankáře a obvykle dochází k zařazení rŧzných 

kombinací a někdy i k jejich opakování. 

Do třetího řádku jsme pak vţdy doplnili spojku, se kterou byla provedena 

spolupráce. V případě, ţe se na spolupráci podílely všechny spojky, 

zaznamenali jsme do formuláře pouze tu ze spojek, která provedla finální 

přihrávku do pivota nebo zakončila útočnou akci střelbou. Kvŧli časovému a 

prostorovému zjednodušení jsme si zavedli zkratkové označení pro jednotlivé 

spojky, které se na součinnosti s pivotem podílely. 
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 L – levá spojka 

 M – střední spojka 

 R – pravá spojka 

 

Kombinací všech tří polí jsme získali relativně podrobné informace o 

prŧběhu součinností a v dŧsledku cílené strukturace záznamu jednotlivých 

kombinací jsme mohli zpětně snadněji dohledat danou kombinaci v ději utkání. 

To nám velice pomohlo při výběru modelových kombinací, které jsme se 

rozhodli vyzdvihnout a zdŧraznit ve výsledkové části práce. Pokud se 

podrobněji podíváme na informaci, která ze spojek kombinovala s pivotem, 

mŧţeme dojít k zajímavému závěru, zda byla součinnost a útočná hra druţstva 

zaloţena na činnosti pouze jedné spojky, nebo byla součinnost spojek 

s pivotem vyváţená. Tento fakt pak mŧţe mít souvislost s individuálními 

kvalitativními charakteristikami jednotlivých spojek nebo s cílenou útočnou hrou 

druţstva, která se snaţí vyuţít nedokonalosti obranné hry druţstva soupeře. 

Povaţujeme za velice dŧleţité sdělit fakt, ţe nebudeme do analýzy 

zahrnovat kombinace spojky a pivota, které se odehrály během rychlého útoku. 

Z teorie házené totiţ vyplývá, ţe během rychlého útoku proti nezformované 

obraně nejsou určeny hráčské funkce stejně jako v postupném útoku. 

V prŧběhu zpětné observace a vyhodnocování jsme se setkali s velice 

sloţitými kombinacemi, které vţdy začínaly přípravnou kombinací. Častokrát se 

do přípravné fáze kombinace zapojil i pivot ve spolupráci s některou ze spojek. 

Tato součinnost během přípravné kombinace ale nebyla zcela zásadní součástí 

kombinace, která vedla k dosaţení branky. Většinou bezprostředně následovala 

střelecká kombinace, která pro nás byla dŧleţitější a přímo vedla k brance. 

Takovéto kombinace jsme označili jako vlastní s tím, ţe jsme do záznamového 

formuláře přidali poznámku, o které základní kombinace se v rámci vlastní 

kombinace jednalo. Několikrát jsme se dostali situace, kdy nebylo zcela přesně 

určitelné, jaká kombinace byla hlavní a nejvíce tak pomohla k překonání 

obrany. V těchto případech se většinou opět jednalo o vlastní kombinaci. Do 

záznamového formuláře jsme proto zapsali, ţe se jednalo o vlastní kombinaci a 
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do poznámek jsme dopsali všechny základní kombinace a činnosti, které pivot 

při součinnosti se spojkou provedl. 
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4 Výsledky analýzy 

Na základě poznatkŧ, které jsme zjistili během analýzy, jsme se rozhodli 

rozdělit výsledkovou část do dvou od sebe oddělených sekcí. V první části se 

pokusíme obecně shrnout součinnosti spojky a pivota během celého Mistrovství 

Evropy dorostencŧ do 18 let v Brně 2008 v házené. V diskusi se poté budeme 

věnovat podrobněji srovnání tohoto mistrovství s prŧběhy předchozích 

mistrovství Evropy, coţ nám poskytne moţnost porovnání součinnosti spojky a 

pivota. Budeme tak moci srovnat a vyhodnotit změny v součinnosti spojky a 

pivota za posledních několik let v kategorii dorostencŧ, ale také juniorŧ a muţŧ. 

V druhé části se pak budeme věnovat jednotlivým druţstvŧm, která se účastnila 

tohoto Mistrovství Evropy v Brně v roce 2008 a pokusíme se mezi nimi provést 

srovnání. V diskusní části se pokusíme nastínit moţné příčiny a dŧvody námi 

zjištěných a popsaných faktŧ. Jiţ teď mŧţeme naznačit, ţe jsme dospěli 

k velice rozdílným výsledkŧm u jednotlivých druţstev, které bude nutné 

podrobněji vysvětlit a pokusit se nalézt dŧvody. 

 

4.1 Celková součinnost 

Během celého Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let v Brně 2008 bylo 

sehráno 56 utkání. Všechna utkání se hrála ve vysokém tempu, to ale rozhodně 

neznamenalo, ţe by vysoké tempo hry nějak ovlivňovalo předváděné výkony, 

v našem případě kombinace mezi spojkou a pivotem. Během tohoto počtu 

utkání jsme napočítali a vyhodnotili 1149 případŧ součinnosti spojek a pivotŧ, 

coţ představuje prŧměrně 20,5 kombinací na jedno utkání. Jedná se o všechny 

kombinace, které byly během všech utkání sehrány, ať uţ se jednalo o 

součinnost, která byla zakončena brankou nebo střelou, která ovšem 

neznamenala branku a dokonce i situace, kdy byla útočná akce přerušena hráči 

soupeře v některé z jejich části. Do tohoto počtu se také počítaly ztracené míče 

vzniklé špatnou přihrávkou nebo špatným chycením míče během kombinace. 

Pokud bychom se na získané výsledky podívali ještě podrobněji, zjistili 

bychom, ţe díky součinnosti spojky s pivotem bylo dosaţeno 296 branek, coţ 
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odpovídá 5,3 brankám dosaţených kombinací spojky s pivotem na jedno 

utkání. V části věnované analýze jednotlivých druţstev budeme moci srovnávat 

tato obecná čísla za celý šampionát s konkrétními počty kombinací 

v druţstvech. Je jasné, ţe druţstva nebudou mít stejné počty kombinací, 

protoţe kaţdé z druţstev hraje jiný styl hry, který se pak odráţí v týmovém 

herním výkonu, jehoţ součástí je i součinnost spojky a pivota. 

Prŧměrně 2,6 kombinací na jedno utkání byly zakončeny střelou mimo 

branku nebo byly chyceny brankářem. Pokud bychom tento prŧměr vynásobili 

počtem utkání, dostaneme se na celkové číslo 142 kombinací zakončených 

nepřesnou střelou na branku. Nutno podotknout, ţe se většinou jednalo o 

situace, kdy pivot chytal přihrávku ve velice těţké situaci a rozhodčí ji 

neposoudili jako faul, i kdyţ se častokrát jednalo o velice těsné a tvrdé souboje. 

Srovnáme-li ale počet kombinací, kdy bylo dosaţeno branky, s počtem 

kombinací, které po střelbě neskončily brankou, je tento poměr o málo menší 

neţ 3:1 ve prospěch kombinací zakončených brankou. Tento fakt mŧţe 

vypovídat o technické vyspělosti a kvalitě střelby jak pivotŧ, tak i spojek, ale 

také o relativně vysoké úspěšnosti kombinací v kontextu dalších moţností 

dosaţení branky.  

Jednoznačně nejvyšší počet kombinací jsme zaznamenali v kategorii 

pokračujících kombinací. Myslíme si, ţe to bylo z dŧvodu spojení jednak 

pokračujících kombinací, kdy pivot nebo spojka přihráli dalšímu spoluhráči, 

který provedl další kombinaci buď znovu s pivotem, nebo vyuţil svých 

spoluhráčŧ ve funkci křídel, a také kombinací, které soupeř přerušil faulem, po 

kterém následovala rozehrávka volného nebo 7 metrového hodu. V případě, ţe 

se jednalo o volný hod, mohlo dojít k další kombinaci a ta mohla být znovu 

přerušena a opět zařazena mezi pokračující kombinace. Tímto zpŧsobem pak 

bylo moţné dosáhnout takového počtu pokračujících kombinací. Celkově jsme 

zjistili 469 pokračujících kombinací. V kaţdém utkání jsme tedy mohli sledovat 

v prŧměru 8,4 pokračujících kombinací. 

Celkově 242 kombinací bylo zakončeno ztrátou míče zpŧsobenou 

nevhodnou přihrávkou nebo nesprávným zpracováním míče. Prŧměrně připadlo 

4,3 nezakončených kombinací na jedno utkání. Čemu bychom mohli tato čísla 
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přisoudit? Je pravděpodobné, ţe zde svou roli sehrál věk hráčŧ. Ačkoli se zde 

objevovali velice technicky i herně vyspělí jedinci, mají tito hráči ještě velké 

rezervy v oblasti zpracování míče, časování přihrávky a její nečitelnosti pro 

obranu soupeře a nepochybně i v taktické stránce. Kompletní přehled 

kombinaci, které jsme teď popsali, najdeme v příloze číslo 1 v tabulce číslo 3. 

Při analýze prostorového rozmístění střelby, respektive přihrávek do 

pivota jsme si v obecné rovině všimli zajímavého faktu, který mŧţe být do jisté 

míry zapříčiněn kondiční, technickou i taktickou vyspělostí jednotlivých hráčŧ v 

druţstvech. V obecné rovině jsme dosáhli zjištění, ţe nejvíce kombinací spojky 

a pivota se odehrálo ve spolupráci střední spojky a pivota. Jako druhou 

nejčastěji vyuţívanou spojku jsme vyhodnotili levou spojku a jako třetí pak 

pravou spojku. Poměr mezi součinností jednotlivých spojek s pivotem je 2,7 : 

2,2 : 1 ve stejném pořadí, jaké jsme popsali v předchozí větě. Tato čísla by 

mohla potvrzovat fakt, ţe se na středních spojkách nacházejí hráči s vysokou 

technickou úrovní a schopností organizovat hru svých spoluhráčŧ. Dŧleţitým 

úkolem střední spojky je také provádět přihrávky tak, aby vţdy dostal míč 

nejlépe postavený hráč. 

Velikým překvapením pro nás bylo rozloţení kombinací během celého 

turnaje podle kategorií, které jsme vymezili v metodické části. Očekávali jsme, 

ţe budou v menší míře zastoupeny kombinace na signál a také náhodné 

kombinace a ostatní kombinace budou zastoupeny přibliţně stejným počtem. 

Přestoţe se jedná o mistrovství Evropy a na této úrovni by jiţ měla mít druţstva 

nacvičenou a zaţitou kombinační hru jak v útoku, tak i v obraně, jsou 

kombinace na signál sloţitým souborem několika činností, které je třeba nacvičit 

a také zaţít. Myslíme si, ţe i kdyţ jsou dorostenci schopni velice dobře 

kombinovat, jsou pro ně některé kombinace velmi sloţité s ohledem na jejich 

věk a zkušenosti. Zjistili jsme, ţe součinnost spojky a pivota byla zaloţena 

především na přihrávání. Z celkového počtu 1149 kombinací, které jsme během 

analýzy zaznamenali, bylo 954 zaloţeno na přihrávání, 59 na přebíhání, 49 

vlastních kombinací, 41 kombinací zaloţených na clonění, 40 na odlákávání, 4 

náhodné kombinace a 2 kombinace na signál. 
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Rozhodli jsme se porovnat závislost mezi konečným umístěním 

jednotlivých reprezentací a počtem vstřelených branek po kombinaci spojky a 

pivota. Porovnali jsme všechny 4 sledované kategorie a po vypočtení 

korelačního koeficientu jsme dostali tyto výsledky. Korelační koeficient počtu 

branek dosaţených součinností spojky a pivota byl -0,36. Tato hodnota je 

relativně nízká, ale pokud bychom ji chtěli interpretovat, museli bychom 

zkonstatovat, ţe je zde nízká nepřímá úměra mezi počtem dosaţených branek 

a konečným umístěním. V praxi to znamená, ţe reprezentace, která se umístila 

na vyšších příčkách, dosahovala více branek součinností spojek a pivota neţ 

druţstva, která se umístila na horších místech konečné tabulky. Ještě jednou 

podotýkáme, ţe tato nepřímá závislost je velice nízká, proto z ní nelze dělat 

velké závěry. Kombinace zakončené střelbou bez dosaţení branky měly 

korelační koeficient -0,06, coţ znamená, ţe počet střel je zcela nezávislý na 

umístění druţstva v konečné tabulce turnaje. V kontextu ostatních hodnot 

korelačního koeficientu se korelační koeficient pokračujících kombinací jeví jako 

relativně zajímavý. Po analýze a výpočtu jsme dospěli k hodnotě 0,55. Tato 

hodnota nám sděluje, ţe je počet pokračujících kombinací závislý na konečném 

umístění druţstva. Reprezentace, které měly během turnaje hodně 

pokračujících kombinací, skončily na horších místech neţ druţstva, která měla 

menší počet těchto kombinací. Opět se ale dostáváme do situace, kdy tento 

fakt nemŧţeme zcela přesvědčivě tvrdit, protoţe hodnota korelačního 

koeficientu není natolik vysoká, abychom mohli potvrdit závislost. Ţádný z námi 

vypočítaných korelačních koeficientŧ není tak vysoký, abychom mohli mluvit o 

vzájemné korelaci námi zkoumaných veličin. To stejné platí také při porovnání 

závislosti mezi nezakončenými kombinacemi a umístěním v konečné tabulce. 

V tomto případě jsme vypočítali hodnotu -0,41. Ta by mohla svědčit o tom, ţe 

menší počet nezakončených kombinací souvisí s lepším umístěním druţstva 

v konečné tabulce Mistrovství Evropy v Brně 2008. Naopak horšího umístění 

dosáhla druţstva, která měla vyšší počet nezakončených kombinací. To vcelku 

odpovídá skutečné situaci, kdy je výsledek utkání závislý na počtu ztrát. 

Druţstvo, které má hodně ztracených míčŧ, mŧţe jen stěţí pomýšlet na lepší 

umístění a kvalitní výsledky. Celkově nemŧţeme tvrdit, ţe je konečné umístění 

závislé na počtu kombinací v jednotlivých kategoriích. U některých kategorií 

dosáhnul korelační koeficient vyšších hodnot, které mírně naznačují závislost. 
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Z komplexního pohledu musíme říct, ţe závislost není tak vysoká, abychom to 

mohli tvrdit a uvést jako závěr analýzy součinnosti spojky a pivota. 

V další části se budeme věnovat postupně jednotlivým druţstvŧm. Jejich 

pořadí v naší analýze bude určeno pořadím v konečné tabulce Mistrovství 

Evropy dorostencŧ do 18 let v Brně 2008. 

 

4.2 Analýza součinnosti podle druţstev 

V podrobné analýze se budeme věnovat rozboru součinnosti spojky a 

pivota pro kaţdé ze zúčastněných druţstev zvlášť. Pokusíme se interpretovat 

data, která jsme získali analýzou všech utkání a pokusíme se v nich 

vyzdvihnout pravidelnosti, ale také nepravidelnosti, které se nám podařilo 

zanalyzovat. První z druţstev bude vítěz celého Mistrovství Evropy v Brně, 

reprezentace Německa. 

 

4.2.1  Německo 

Na úvod bychom k druţstvu Německa chtěli říct, ţe se jednalo o velice 

vyrovnané druţstvo, kde byl hlavní hvězdou hráč Steffen Fäth, který jiţ třetí rok 

nastupuje v německé Bundeslize, první dva roky za Rhein-Neckar Löwen a v 

loňském roce za druţstvo Gummersbachu. V letošní sezóně se pak představí 

v dresu Wetzlaru. Právě on byl středem druţstva, který poskytoval klid a jistotu 

ve chvílích, kdy se druţstvu nedařilo. Byl to právě Fäth, který na sebe bral 

odpovědnost a přesně zakončoval útočné akce Německa. Stal se třetím 

nejlepším střelcem a nejuţitečnějším hráčem mistrovství. Tento fakt potvrzuje 

ve své analýze Tŧma (2008). Další významnou postavou byli oba brankáři, kteří 

společně dosáhli skvělé úspěšnosti zákrokŧ 42%. Nelze opomenout ani 

nejlepšího obránce mistrovství A. Beckera. 

Ve funkci pivota se v druţstvu Německa střídali A. Becker a H. Pekeler. 

V bakalářské práci jsme oba hráče zařadili mezi deset nejlepších pivotŧ 

mistrovství. Úspěšnost střelby obou pivotŧ se pohybovala nad hranicí 75%, A. 
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Becker dosáhl 90%. Tato vysoká úspěšnost se odrazila i v analýze součinnosti 

spojky a pivota. Celkově se svými spojkami provedli 73 kombinací, z nichţ 23 

bylo zakončeno brankou, coţ odpovídá 3,3 brankám na utkání, 6 kombinací 

bylo zakončeno střelbou mimo nebo byla chycena brankařem a ve 24 

případech došlo k nezakončení kombinace. Ve většině případŧ se jednalo o 

přihrávku, kterou obrana chytila těsně před tím, neţ jí mohl zpracovat pivot. 

Procentuální úspěšnost kombinací, které byly zakončeny střelbou na branku, 

byla 79,3%. To je v kontextu ostatních druţstev relativně velice vysoká hodnota. 

Pokud bychom započítali do úspěšnosti kombinací i nezakončenou součinnost 

spojky a pivota, dosáhlo by druţstvo Německa hodnoty 43,4%, coţ je 

v porovnání s ostatními druţstvy přibliţně stejná hodnota. Tyto hodnoty 

nalezneme v příloze 1 v tabulce číslo 3 v posledních dvou sloupcích. 

Podrobně jsme rozebrali i strukturu kombinací podle druhu součinnosti a 

podle toho, se kterou ze spojek k součinnosti došlo. Velice výrazně byla 

součinnost Německa zaměřena na kombinace zaloţené na přihrávání, poměrně 

často došlo k vlastní kombinaci, kdy došlo ke spojení více základních kombinací 

do jedné. Vlastních kombinací jsme za celé mistrovství zaznamenali velice malé 

mnoţství, druţstvo Německa se v tomto ohledu vyčlenilo oproti ostatním 

druţstvŧm, protoţe provedlo 8 vlastní kombinací. Ačkoli se jedná o nízké číslo, 

u ostatních druţstev se za celý turnaj mnohdy neobjevila jediná vlastní 

kombinace. Zajímavé zjištění jsme získali studiem rozloţení kombinací podle 

spojek. Největší počet kombinací byl proveden s levou spojkou, kde po většinu 

mistrovství hrál Steffen Fäth, dále jsme zaznamenali 15 kombinací se střední 

spojkou a 9 s pravou spojkou. Podle těchto hodnot bychom mohli potvrdit naše 

úvodní slova, ţe byl Steffen Fäth ústřední postavou svého druţstva, tvořil jeho 

hru, ale zároveň střílel dŧleţité branky. Moţná právě velké mnoţství vstřelených 

branek umoţnilo více kombinovat s pivotem, který měl díky S. Fäthovi více 

prostoru pro uvolnění a následnou střelbu. Jako doklad námi zjištěných 

kombinací přikládáme 3 kombinace, které byly pro druţstvo Německa typické. 

Na DVD v příloze číslo 2 nalezneme kombinaci spojky se dvěma pivoty jako 

kombinaci číslo 1 a kombinaci číslo 2, ukázku vlastní kombinaci jako kombinaci 

číslo 3 a kombinaci číslo 4 S. Fätha s A. Beckerem zaloţenou na přihrávání. 
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4.2.2  Dánsko 

Stříbrný medailista toho mistrovství předváděl během celého mistrovství 

stabilní výkony, i kdyţ v některých utkáních musel o vítězství bojovat aţ do 

posledních minut. Stejně jako hráči Německa byli Dánové skvěle kondičně, 

technicky a takticky připraveni, oproti druţstvu Německa ale měli hráči Dánska 

nevýhodu v horších somatických předpokladech, především pak v hmotnosti. 

Tyto údaje jsme získali z analýzy Tŧmy (2008). Tento nedostatek doháněli 

kvalitnějším a dynamičtějším pohybem a týmovým pojetím hry, coţ se jim ve 

většině případŧ velice dobře dařilo. Tato nevýhoda se naplno projevila aţ ve 

finále proti Německu.  

Za Dánsko se ve funkci pivota střídali D. Beck-Hansen a A. Lynggard. 

Prvně jmenovaný strávil na hrací ploše 2/3 hracího času, Lynggard pak zbylou 

1/3 hracího času. Jejich součinnost se spojkami byla velice podobná jako u 

druţstva Německa, D. Beck-Hansen se technickými a taktickými dovednostmi 

podobal dvojici německých pivotŧ. Během analýzy jsme zaznamenali 91 

kombinací mezi spojkami a pivoty, z toho bylo 26 kombinací zakončených 

brankou, 17 skončilo nepřesnou střelbou a 15 kombinací nebylo zakončeno 

vŧbec. Oba pivoti tak dosáhli úspěšnosti kombinací 60,5% při nezapočítání 

nezakončených kombinací. Pokud bychom tyto kombinace počítali, úspěšnost 

kombinací by se sníţila na 44,8%. Druţstvo Dánska mělo největší počet 

nepřesně zakončených kombinací, coţ ale vzhledem k celkovému vysokému 

počtu kombinací není zcela určující, v relativních číslech se tato hodnota 

neodchyluje od prŧměru všech druţstev. Těţiště součinnosti spojky a pivota 

leţelo na levé a střední spojce. Ačkoliv hráči na levé spojce R. L. Schmidt a K. 

Olsen byli mezi nejlepšími střelci svého druţstva, byli schopni spolupracovat 

s pivotem. Opět se jednalo především o kombinace zaloţené na přihrávání, 

kterých během turnaje sehráli 63, ale také o kombinace zaloţené na přebíhání, 

kterých jsme zaznamenali celkem 17. Ve většině případŧ se u této kombinace  

jednalo o nacvičenou souhru. Tuto kombinaci nalezneme v příloze 2 jako 

kombinaci číslo 5. Krásnou ukázku kombinace zaloţené na přihrávání mŧţeme 

vidět jako kombinaci 6. Spolupráce pivotŧ s pravou spojkou byla výjimečná. Za 

celý turnaj společně provedli jen 7 kombinací. Tento fakt bychom mohli vysvětlit 

tak, ţe se na pravé spojce objevoval hráč P. B. Christiansen, který střídal pouze 
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do útoku s cílem zajistit střelbu ze střední a velké vzdálenosti. Tyto úkoly 

zadané trenérem se snaţil plnit, coţ mohlo ovlivnit počet kombinací s pivotem. 

Za zmínku stojí 5 kombinací zaloţených na odlákávaní, protoţe se jedná o 

druhou nejvyšší hodnotu ze všech 16 druţstev, která se učasnila mistrovství 

světa. Většinou se jednalo o stejnou kombinaci, kterou nalezneme v přiloze 2 

jako kombinaci číslo 5. 

 

4.2.3  Švédsko 

Třetí místo na mistrovství obsadila reprezentace Švédska. Hra Švédska 

vynikala všestranností hráčŧ, kteří byli schopni hrát v rŧzných funkcích a 

plynule mezi nimi přecházet. Ve funkci pivota se na hřišti objevovali M. Thynell 

a A. Suljevic. První jmenovaný se často přesouval do funkce levé spojky a na 

hřišti spolu hráli dva pivoti, i kdyţ jeden v dočasně jiné funkci. 

Celkový počet kombinací spojky a pivota byl 65. Pokud bychom to 

srovnali s ostatními druţstvy, tato hodnota je podprŧměrná. Švédsko ale 

názorně předvedlo, jak dŧleţitá je kvalita a ne kvantita. Z celkového počtu 

kombinací jich 20 bylo zakončeno brankou, 6 neskončilo brankou a 17 nebylo 

vŧbec zakončeno. Dostáváme se na úspěšnost 76,9%, pokud bychom 

započítávali i nezakončené kombinace, bude úspěšnost kombinací 46,5%. 

Druţstvo Švédska mělo v porovnání s ostatními druţstvy velice nízký počet 

pokračujících kombinací, bylo jich jen 22, nejniţší hodnotou je 17. Prostorové 

rozmístění střelby bylo velice podobné rozloţení střelby druţstva Dánska. 

Zanalyzovali jsme 21 kombinací s levou spojkou, 18 kombinací se střední 

spojkou a 4 kombinace s pravou spojkou. Stejně jako pravá spojka Dánska i 

švédská pravá spojka vyuţívala střelby ze střední a velké vzdálenosti s tím 

rozdílem, ţe hrála i v obraně, jejím hlavní úkolem tedy byla střelba a ne 

kombinace s pivotem. Z celkového počtu 65 kombinací bylo 53 zaloţeno na 

přihrávání a 5 vlastních kombinací. Ostatní kategorie byly zastoupeny 

maximálně 3 kombinacemi. Ukázku kombinací Švédska zaloţenou na přebíhání 

mŧţeme vidět v příloze 2 jako kombinaci 7, kdy pivot sám zakončí kombinaci. 

Dvě ukázkové kombinace střední spojky a pivota najdeme v příloze 2 jako 

kombinaci 8 a 9. 
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4.2.4  Island 

Čtvrtým druţstvem v konečné tabulce byl Island. Jeho hra byla do 

značné míry zaloţena na schopnostech a dovednostech A. Palmarssona, který 

se stal čtvrtým nejlepším střelcem mistrovství. Právě on byl základním 

kamenem a hlavní postavou tohoto druţstva v obranné i útočné fázi. Tento fakt 

máme podloţený výsledky naší analýzy. Za celý turnaj druţstvo provedlo 79 

kombinaci mezi spojkou a pivotem, z nichţ 18 bylo zakončeno brankou, 14 

kombinací bylo zakončeno nepřesnou střelbou, 26 kombinací pokračovalo a 21 

kombinací nebylo vŧbec zakončeno. Úspěšnost kombinací tedy byla 56,3%, 

respektive 34%, pokud započítáme i nezakončené kombinace. 14 nepřesně 

zakončených kombinací je třetí nejvyšší údaj ze všech druţstev. Mohlo by to být 

zpŧsobeno niţší technickou vyspělost a horšími tělesnými dispozicemi pivotŧ H. 

O. Heimssona a E. Hedinssona. Pokud se zaměříme na prostorové rozmístění 

kombinací, získáme potvrzení našeho názoru, který jsme prezentovali v úvodu. 

Nejvíce kombinací spojky a pivota bylo situováno na střední spojku, kde hrál A. 

Palmarsson. Napočítali jsme 30 kombinací se střední spojkou, 16 kombinací 

s levou spojkou a 7 kombinací s pravou spojkou. V rozdělení kombinací do 

kategorií je to stejné jako u ostatních druţstev, které jsme zatím prezentovali. 

Velice výraţně byla součinnosti spojky a pivota zaměřena na kombinace 

zaloţené na přihrávání. Z celkového počtu 79 kombinací bylo 70 zaloţeno na 

přihrávce. Ve většině případu došlo k uvolnění A. Palmarssona nebo O. 

Guomundssona na levé spojce, coţ umoţnilo uvolnění prostoru v okolí pivota, 

protoţe oba tito hráči disponovali tvrdou a přesnou střelou ze všech pozic a 

vzdáleností. Nutili tak obranu soupeře k dŧraznějšímu přistupování a otevření 

prostoru pro pivota v blízkosti čáry brankoviště. Dvě nezdařené kombinace číslo 

10 a 11 a jednu zdařenou kombinaci číslo 12 zaloţené na přihrávání mŧţeme 

vidět v příloze č. 2. 

 

4.2.5  Chorvatsko 

Druţstvo Chorvatska se na Mistrovství Evropy v Brně prezentovalo 

koncepcí hry, kdy ţádný z hráčŧ nevynikal a snaţili se vyuţívat více 
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individuálních herních činností neţ herních kombinací. S ohledem na jejich 

tělesné dispozice bylo pro nás velkým překvapením, ţe se umístili na 

konečném pátém místě. Dovolíme si říct, ţe z pohledu předvedené kombinační 

hry byla na mistrovství lepší druţstva, která předváděla pohlednější a 

nápaditější kombinace. Pro tato druţstva je škoda, ţe se umístila aţ za 

Chorvatskem. Ve funkci pivota za Chorvatsko nastupoval M. Marič, který 

v současné době hraje za špičkové chorvatské druţstvo Záhřeb. Druhým 

pivotem byl S. Sijak, který ale odehrál jen velice krátký časový úsek, přibliţně 

1/4 celkového času. 

Naše slova potvrzuje i celkový počet všech kombinací. Zjistili jsme pouze 

51 kombinací za 7 utkání, coţ představuje prŧměrně 7,3 kombinace na utkání. 

Z tohoto počtu bylo 14 kombinací zakončeno brankou, 6 kombinací neskončilo 

po střele brankou a 14 kombinací nebylo vŧbec zakončeno. Chorvatsko 

dosáhlo nejniţšího počtu pokračujících kombinací. Naše počítání skončilo na 

čísle 17. To by mohlo být zpŧsobeno tím, ţe byla celkově potlačena součinnost 

spojky a pivota, coţ vlastně vyplývá z celkového počtu kombinací. Jako 

potvrzení předchozí věty jsme se rozhodli vypočítat korelační koeficient počtu 

pokračujících kombinací a celkového počtu kombinací. Zjistili jsme hodnotu 

0,78. Na základě této hodnoty mŧţeme tvrdit, ţe se jedná o relativně vysokou 

závislost a potvrdit tak výše zmiňovanou větu, ţe počet pokračujících kombinací 

je přímo závislý na celkovém počtu kombinací. 

Většina kombinací probíhala, stejně jako u dalších druţstev, se střední a 

levou spojkou, pravá spojka z celkového počtu 34 kombinací provedla jen 2. 

Tentokrát to ale nebylo zpŧsobeno zvýšenou snahou o střelbu z dálky, ale 

spíše faktem, ţe na pravé spojce hrál hráč házející pravou rukou, kterému činil 

trochu problém zapojit se do kombinací. Slouţil jako prostředník, který 

poskytoval svým spoluhráčŧm moţnost přihrát si s ním, ale vytvářel minimální 

tlak na obranu soupeře. Zaznamenali jsme i stejný trend v rozloţení kombinací 

do jednotlivých kategorií. Kombinace na přihrávání výrazně převyšovaly svým 

výskytem všechny ostatní. V případě Chorvatska se jednalo o 43 kombinací 

z celkového počtu 51. Abychom ukázali, ţe i Chorvatsko provedlo některé 

pěkné kombinace, v příloze 2 najdeme kombinaci zaloţenou na přebíhání číslo 

12 a vlastní kombinaci číslo 13. 
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4.2.6  Španělsko 

K získání 6. místa zřejmě nejvíce přispěl brankář Španělska G. P. de 

Vargas Moreno, který je jiţ 3 roky třetím brankářem druţstva Barcelona Borges 

a i kdyţ v útočné hře hraje jen malou roli, podporoval hru druţstva skvělými 

zákroky. V těţkých chvílích velmi pomohl zvládnout nepříznivý stav utkání a 

výsledkem bylo vítězství Španělska. Útočná hra byla zaloţena na kombinační 

hře všech hráčŧ, především mezi spojkami. Ve funkci pivota hráli A. Ugarte 

Cortes a J. Jimenez Montano. 

Během analýzy jsme zjistili stejný celkový počet kombinací jako u 

Chorvatska, tedy 51. Z tohoto počtu bylo 11 kombinací zakončeno brankou, 7 

nepřesnou střelbou a 12 nezakončených kombinací, úspěšnost kombinací tedy 

dosáhla na hodnotu 61,1%, respektive 36,7%. Opět jsme dosáhli stejného 

zjištění jako u Chorvatska, Islandu a Švédska, ţe se do součinnosti s pivoty 

zapojovaly především levá spojka s 12 kombinacemi a střední spojka se 14 

kombinacemi, vyuţívaly především kombinace zaloţené na přihrávání, kterých 

uskutečnily celkem 44 a pouze jednu vlastní kombinaci za 7 utkání. Výsledky 

naší analýzy jen potvrzují, ţe se druţstvo Španělska zaměřilo na jiné druhy 

kombinací a to především kombinace spojek a spojek s křídly. Jako ukázku 

součinnosti střední spojky a pivota jsme do přílohy 2 přidali kombinaci číslo 14 

zaloţenou na přihrávání. 

 

4.2.7  Francie 

Druţstvo Francie předvádělo stejné pojetí hry jako Španělsko s dŧrazem 

na spolupráci spojek s křídly, přičemţ se ale více zaměřili i na spolupráci spojek 

s pivotem. Toto tvrzení potvrzují a vysvětlují naše zjištění především v oblasti 

rozloţení kombinace s pivotem mezi spojkami. Získali jsme velice vyrovnané 

hodnoty, kdyţ levá spojka provedla 14 kombinací, střední spojka 11 a pravá 

spojka 17 z celkových z celkového počtu 71 kombinací. 23 z nich bylo 

zakončeno brankou, 5 bylo zakončeno nepřesnou střelou, 29 kombinací 

pokračovalo a 14 nebylo vŧbec zakončeno. Nízké číslo nepřesně zakončených 

kombinací podpořilo dosaţení úspěšnosti 82,1%, respektive 54,8%. Podobně 
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jako u ostatních převyšovaly kombinace zaloţené na přihrávání všechny ostatní 

kategorie kombinací. Kombinace se spojkami prováděli V. Aman a L. Roche. 

Jako ukázku spolupráce spojky a pivota přikládáme kombinaci číslo 15 a 16 

zaloţenou na přihrávání. 

 

4.2.8  Norsko 

Útočná hra Norska byla zaloţena na rychlých útocích, po jejichţ 

skončení se hráči snaţili velice často zakončit útočnou akci kombinací 

s pivotem. Na levé spojce nastupoval J. Hippe, který byl schopen velice 

razantně a přesně zakončit ze střední vzdálenost, na střední spojce G. 

Soerheim, který byl spolu s dánským hráčem N. V. Rasmussenem povaţován 

za jednu z nejlepších středních spojek celého mistrovství. Na pivotu se střídali 

T. Merg a P. Rasmussen, kterým jsme v bakalářské práci věnovali určitou 

pozornost.  

Součinnost spojky a pivota v podání Norska dosáhla největší kvantity, 

celkem bylo provedeno 122 kombinací, z nichţ bylo 31 zakončeno brankou, 16 

zakončeno nepřesnou střelou, 45 kombinací pokračovalo a 30 nebylo 

zakončeno. Součinnost spojky a pivota druţstva Norska dosáhla ve 4 z 5 

sledovaných kategorií nejvyšších hodnot. Po norských kombinacích spojky a 

pivota bylo dosaţeno nejvíce branek, největší počet kombinací pokračovalo a 

nejvíc kombinací skončilo ztraceným míčem. Do značné míry to je dáno 

celkovým počtem kombinací, který je o 31 kombinací vyšší neţ u druhého 

v pořadí. Norsko jednoznačně provedlo počtem 104 nejvyšší počet kombinací 

zaloţených na přihrávání. Další prvenství patří Norsku v počtu vlastních 

kombinací, kterých během 7 zápasŧ zahráli 10. Z další poloţek stojí za zmínku 

6 kombinací zaloţených na odlákávání. 

Jak jsme jiţ psali v úvodu, velice dŧleţitou roli v druţstvu hrála střední 

spojka Norska G. Soerheim, s nímţ pivot spolupracoval celkem na 41 

kombinacích, následovala spolupráce s levou spojkou v počtu 21 kombinací a 

pravá spojka s 15 kombinacemi. Na hře reprezentace Norska bylo patrné, kdo 

je řídícím činitelem útočné hře druţstva a nám se podařilo toto kvalitativní 
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zjištění doloţit i kvantitativními daty. Ukázku kombinace G. Soenheima 

nalezneme jako kombinaci číslo 17 a 18. Kombinace 19 ukazuje součinnost 

pivota s pravou spojkou. 

 

4.2.9  Slovinsko 

Hra reprezentace Slovinska byla odlišná od ostatních. Hráči se snaţili 

střílet branky z rychlých útokŧ a tomu byla přizpŧsobena útočná hra. Po 

skončení rychlého útoku se znovu kladl dŧraz na spolupráci spojek a křídel. Zdá 

se, ţe se Slovinsko vydalo jinou cestou neţ ostatní, coţ potvrzuje Pollany 

(2010) v publikaci zabývající se současnými trendy z Mistrovství Evropy muţŧ 

v Rakousku. S ohledem na výše zmiňovaná fakta není překvapením, ţe 

Slovinsko provedlo pouze 43 kombinací spojky s pivotem za 7 utkání. To 

představuje 6,1 kombinací na jedno utkání, coţ je velice nízké číslo vzhledem 

k délce trvání utkání. Je to dáno odlišným stylem hry a zaměřením pozornosti 

na rychlý útok a spolupráci spojky a křídla. Ve funkci pivota se střídali M. Gaber 

a V. Poteko. 

Slovinsko dosáhlo díky kombinacím spojky a pivota 11 branek, 10 

pokusŧ o střelbu bylo nepřesných, 18 kombinací pokračovalo a 4 nebyly 

zakončeny. S těmito výsledky také koresponduje nejniţší procentuální 

úspěšnost kombinace spojky a pivota, která je 52,4%, respektive 44%. Pokud 

se zaměříme na vyuţití spojek do kombinace, nalezneme zde shodu s ostatními 

druţstvy, kdy nejvíce kombinací proběhlo s levou a střední spojkou, pravá 

spojka výrazně zaostává. U druţstva Slovinska to bylo zpŧsobeno obsazením 

pravé spojky hráčem, který házel pravou rukou a měl tedy sloţité podmínky pro 

hru stejně jako pravá spojka Chorvatska. Nejvíce kombinací bylo opět zaloţeno 

na přihrávání, z ostatních kategorií stojí za zmínku 8 kombinací zaloţených na 

přebíhání. Do přílohy 2 zařazujeme kombinaci číslo 20 zaloţenou na přeběhnutí 

a kombinaci číslo 21 zaloţenou na přihrávání. 
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4.2.10  Srbsko 

Hlavními postavami Srbska byl brankář S. Milic a levá spojka D. 

Beocanin, který se stal druhým nejlepším střelcem mistrovství. Jako další 

dŧleţitý hráč se ukázal pivot M. Mazic, který byl schopen neustále 

spolupracovat s levou spojkou a vytvářel mu tak potřebný prostor pro zakončení 

útočné akce střelbou. Díky této součinnosti vstřelil M. Mazic několik dŧleţitých 

branek. Pro úplnost zmíníme i druhého pivota M. Vukovljaka. 

Reprezentace Srbska provedla druhý nejmenší počet kombinací ze 

všech druţstev na Mistrovství Evropy v Brně, na druhou stranu ale díky 17 

kombinacím zakončeným brankou měli vysokou procentuální úspěšnost 

kombinací, která dosahovala hodnoty 85%, respektive 63%. Opět jsme zjistili, 

ţe se odehrálo výrazně víc kombinací s levou a střední spojkou neţ s pravou 

spojkou. Levá spojka provedla 12 kombinací, střední spojka také 12 kombinací 

a pravá spojka pouze 3. Pokud jsme v úvodu mluvili o spolupráci s levou 

spojkou D. Beocaninem, mysleli jsme tím především kombinace zaloţené na 

clonění. M. Mazic stavěl clony velice často oproti ostatním pivotŧm. Za turnaj 

jich vytvořil celkem 7, které jsme mohli do záznamového formuláře zapsat, jinak 

prováděl clonu několikrát během jedné útočné akce. Nejednalo se ale o clonu, 

kterou jeho spoluhráči vyuţili pro kombinaci, a proto zde nejsou zohledněny a 

zařazeny. Nejvíce bylo znovu kombinací zaloţených na přihrávání, kdy hráči 

provedli celkem 32 kombinací. Jako ukázku dáváme do přílohy číslo 2 

kombinaci číslo 22 zaloţenou na přeběhnutí a kombinaci 23 zaloţenou na 

přihrávání. 

 

4.2.11  Bosna a Hercegovina 

Základ reprezentačního druţstva Bosny a Hercegoviny tvořili bratři B. 

Buric a S. Buric. První jmenovaný je prvním brankářem a druhý hraje ve funkci 

pivota. Hra celého druţstva do značné míry závisela na výkonech těchto dvou 

hráčŧ. Z bakalářské práce Václavka (2009) jsme zjistili, ţe S. Buric dal nejvíce 

branek ze všech pivotŧ s úspěšností střelby nad 85%. 
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Po kombinacích spojky a pivota dosáhlo druţstvo Bosny a Hercegoviny 

22 branek ze 77 pokusŧ, 5 kombinací zakončených střelbou neskončilo 

brankou, 29 kombinací pokračovalo a 21 kombinací nebylo vŧbec zakončeno. 

S procentuální úspěšností kombinací 81,5%, respektive 63% se Bosna a 

Hercegovina řadí na druhé místo hned za Srbsko. Ukazuje to na zaměření 

útočných kombinací na spolupráci spojky a pivota. Nejčastěji s pivotem 

kombinovala střední spojka. Jednalo se o 24 kombinací, 16 kombinací provedla 

s pivotem levá spojka a 8 kombinací pravá spojka. Reprezentace Bosny a 

Hercegoviny jako jediná z celého mistrovství provedla v kaţdé kategorii 

útočných kombinací alespoň jednu. I přesto ale platí pravidlo, ţe nejčastější 

kombinací byla kombinace zaloţená na přihrávání. Těchto kombinací proběhlo 

celkem 67 ze 77. Do přílohy číslo 2 jsme vloţili dvě ukázky kombinací 

zaloţených na přihrávání jako kombinaci číslo 24 a 25. 

 

4.2.12  Maďarsko 

Druţstvo Maďarska se umístilo na 12. místě konečné tabulky turnaje a 

na 4. místě v počtu kombinací. Celkově jich pivoti A. Barnyak a Y. Benmilous 

provedli 82, z nichţ 21 bylo zakončeno brankou a 35 kombinací pokračovalo. 

Tento počet je v porovnání s ostatními druţstvy druhým nejvyšším a mohl být 

zpŧsobem častými kombinacemi do pivota a niţší úrovní individuálních 

dovedností hráče ve funkci pivota, který nebyl schopen se uvolnit, a buď přihrál 

míč zpět na spojku, nebo došlo k přerušení kombinace faulem obrany. 

Kombinace spojky a pivota v podání druţstva Maďarska skončila 18 ztrátami 

míče během kombinací, coţ sice není nejvyšší hodnota, je ale třetí nejhorší. 8 

kombinací bylo zakončeno nepřesnou střelbou, procentuálně se úspěšnost 

kombinací Maďarska dostala na hodnotu 72,4%, při započtení nezakončených 

kombinací na 44,7%. Prostorové rozmístění kombinací ukazuje jiný trend ve 

srovnání s ostatními druţstvy na tomto mistrovství. Nejvíce pivoti kombinovali 

s pravou spojkou, provedli s ní 23 kombinací, se střední spojkou 19 a s levou 

spojkou 5. Stejně jako u ostatních druţstev bylo sehráno 74 kombinací 

zaloţených na přihrávání, dále pak 4 kombinace zaloţené na odlákávání. I 

druţstvo Maďarska potvrzuje dosud zjištěný trend ve výrazné převaze 
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kombinací zaloţených na přihrávání oproti ostatním kombinacím. Jako příklad 

kombinací jsme vybrali kombinace zaloţené na přihrávání číslo 26 a 27 

zařazené do přílohy číslo 2. 

 

4.2.13  Česká republika 

Domácí reprezentace se v útočné hře spoléhala především na rychlý 

útok a na rychlý výhoz po obdrţené brance. To se projevilo v počtu kombinací 

spojky a pivota. Branky z rychlých útokŧ stříleli především P. Linhart a P. 

Vinkelhofer, dva hráči Plzně. Ve funkci pivota se střídali L. Hanisch a R. Broţ, 

přičemţ 5/6 celkového času odehrál L. Hanisch. 

Celkově reprezentace České republiky zahrála 77 kombinací, čímţ se 

řadí vedle druţstva Bosny a Hercegoviny s tím rozdílem, ţe z tohoto počtu 

kombinací vstřelila pouze 15 branek, 5 střel neskončilo brankou a 14 kombinací 

nebylo vŧbec zakončeno. Velice výrazný rozdíl jsme objevili v počtu 

pokračujících kombinací. Česká reprezentace sehrála za 7 utkání 40 

pokračujících kombinací, čímţ se zařadila na druhé místo za Norsko a Finsko. 

Úspěšnost kombinací dosáhla hodnoty 65,2%, se započtením nezakončených 

kombinací pak dosáhla hodnoty 40,5%. Při pohledu do tabulky prostorového 

rozloţení kombinací zjistíme, ţe nejvíce kombinací bylo provedeno se střední 

spojkou (16), následuje 13 kombinací s levou spojkou a 8 kombinací s pravou 

spojkou. Toto rozloţení je poměrně rovnoměrnější v porovnání s ostatními 

druţstvy na mistrovství Evropy. V zastoupení jednotlivých kategorií kombinací 

nalezneme stejný trend jako u ostatních. Ze 77 kombinací bylo 70 zaloţeno na 

přihrávání. Jako ukázku spolupráce spojky a pivota přikládáme do přílohy číslo 

2 vlastní kombinaci číslo 27. 

 

4.2.14  Rusko 

Druţstvo Ruska na nás během mistrovství pŧsobilo poněkud rozpačitým 

dojmem, častokrát jsme měli pocit, ţe nechtějí vyhrát a někdy dokonce ani hrát. 

Nebyli týmem, který drţí při sobě a často docházelo k hádkám mezi hráči, 
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pozorovali jsme také nízkou míru individuální zodpovědnosti. Ve svém středu 

ale mělo druţstvo Ruska velice produktivní střední spojku E. Kokhana, který byl 

jednoznačně hlavním tvŧrcem útočné hry druţstva a zároveň nejlepším střelce 

druţstva. O roli tvŧrce hry svědčí jednoznačně nejvyšší počet asistencí ze 

všech hráčŧ druţstva. Moţná schopnosti tohoto hráče přispěly k vysokému 

počtu kombinací spojky s pivotem. Na pivotu se střídali D. Shalgin a D. 

Simonov. 

Z celkových 89 kombinací bylo 20 zakončeno brankou, 14 střelou mimo 

a 15 nebylo zakončeno. Úspěšnost tedy byla 58,8%, respektive 40,8%. Naše 

tvrzení podporuje i prostorové rozloţené kombinací spojky a pivota. Střední 

spojka vyuţila spolupráci s pivotem celkem 30, levá spojka 15 a 4 kombinace 

provedla pravá spojka, na níţ opět nastupoval hráč házející pravou rukou. U 

druţstva Ruska stojí za povšimnutí 6 kombinací zaloţených na clonění a 4 

vlastní kombinace. Díky tomu se alespoň částečně odlišují od ostatních 

druţstev, i kdyţ dominantní kombinací byla kombinace zaloţená na přihrávání 

v počtu 73 z 89. Ukázku kombinace zaloţené na clonění mŧţeme vidět 

v příloze 2 jako kombinaci číslo 28 a kombinaci zaloţenou na přihrávání číslo 

29. 

 

4.2.15  Slovensko 

V druţstvu Slovenska bychom nemohli jednoznačně určit hlavní postavu 

celého druţstva. Spíše se jednalo o druţstvo, které bylo sloţeno s hráčŧ stejné 

výkonnostní úrovně, která byla o něco niţší neţ ostatních druţstev s výjimkou 

Finska a Ruska. Pokud bychom měli zmínit alespoň jednoho hráče, který se 

svými výkony v útočné hře odlišoval od ostatních hráčŧ, byl by to T. Vallo, který 

hrál na střední spojce Slovenska a byl tvŧrcem útočné hry. To dokládá i 24 

asistencí, coţ je v kontextu všech hráčŧ na mistrovství vysoký počet. 

Právě T. Vallo byl spojkou, která nejčastěji spolupracovala s pivotem E. 

Zilincikem. Společně kombinovali celkem 15, levá spojka pak provedla 7 

kombinací a pravá spojka pouze jednu kombinaci s pivotem. Hráči na pravé 

spojce měli opět ztíţenou situaci, protoţe všichni házeli pravou rukou. Celkově 
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spojky a pivoti Slovenska sehráli 50 kombinací, z nichţ pouze 9 bylo zakončeno 

brankou. To je nejniţší počet ze všech účastníkŧ Mistrovství Evropy v Brně. 

Úspěšnost kombinací byla 64,3%, při započítání 9 nezakončených kombinací 

pak 39,1%. Reprezentace Slovenska měla po kombinacích spojky a pivota jen 

5 střel nezakončený brankou a 27 pokračujících kombinací. Dominantní 

kombinací byla se 43 pokusy kombinace zaloţená na přihrávání. V příloze číslo 

2 mŧţeme vidět kombinaci zaloţenou na přebíhání číslo 30 a kombinaci 

zaloţenou na přihrávce jako číslo 31. 

 

4.2.16  Finsko 

Na rozdíl od druţstva Ruska se druţstvo Finska projevovalo zcela jinak. 

Hlavním prvkem byla týmová hra, zodpovědnost, spolupráce a bojovnost. 

Těmito vlastnostmi se hráči snaţili nahradit horší somatické charakteristiky, 

které mělo téměř celé druţstvo. Tento fakt jsme zjistili v práci Tŧmy (2008). Na 

první pohled ale bylo patrné, ţe hráči chtějí dosáhnout lepšího neţ 16. místa a 

na jejich hře to bylo vidět. Hlavními postavami druţstva byla dvojčata B. a J. 

Broman. V pivotu nastupoval M. Sjoman a R. Mattsson. 

Podle celkového počtu kombinací spojky a pivota jsme druţstvo Finska 

zařadili do první třetiny tabulky se 79 kombinacemi, z toho bylo 15 kombinací 

zakončeno brankou, 12 zakončeno nepřesnou střelbou a 7 nezakončeno. 

Společně s Norskem mělo Finsko 45 pokrčujících kombinací, coţ je nejvíce ze 

všech druţstev na Mistrovství Evropy v Brně. Tento vysoký počet byl zpŧsobem 

horšími somatickými charakteristikami M. Sjomana, který se těţko prosazoval 

přes fyzicky vyspělejší hráče v obraně. Jak jsme jiţ uváděli v úvodu, hráči 

Finska předváděli velkou bojovnost a to platilo právě i u M. Sjomana. 

Druţstvo Finska mělo stejně jako další druţstva na pravé spojce hráče 

házejícího pravou rukou, to se projevilo pouze jednou kombinací pravé spojky 

s pivotem. Počet kombinací levé a střední spojky s pivotem byl velice 

vyrovnaný, levá spojka spolupracovala s pivotem ve 13 případech, střední 

spojka ve 12 případech. Útočná hra Finska opět vycházela především z 

kombinací zaloţených na přihrávání, ale zpozorovali jsme i 13 kombinací 
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zaloţených na přebíhání. V  oblasti kombinací zaloţených na přebíhání je lepší 

pouze reprezentace Dánska se 17 kombinacemi. Ukázky kombinací druţstva 

Finska nalezneme v příloze 2 jako kombinace číslo 32 a 33. 
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5  Diskuse 

Během analyzování a vyhodnocování diplomové práce jsme si povšimli 

několika zajímavých faktŧ, které povaţujeme za nutné prodiskutovat a pokusit 

se nalézt odpověď, proč došlo k této situaci a jaké to mělo dŧvody. Vyuţijeme 

k tomu dalších cizojazyčných publikací a také publikací, ze kterých jsme jiţ 

během práce čerpali. Bude se jednat především o kvalitativní analýzy 

z jednotlivých mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let, mistrovství Evropy 

juniorŧ do 20 let a mistrovství Evropy muţŧ. Chtěli bychom porovnat námi 

zjištěná data s předchozími mistrovstvími a poskytnou návaznost na vývojové 

trendy v juniorské kategorii a kategorii muţŧ. 

Je škoda, ţe nemŧţeme srovnat celkový počet kombinací spojky a pivota 

z tohoto mistrovství s předchozími mistrovstvími, protoţe se tam podobná 

analýza neprováděla. Co nám ale naše čísla umoţňují, je porovnání relativního 

počtu kombinací za jedno utkání. Ve výsledkové části jsme uvedli prŧměrný 

počet 20 kombinací spojky a pivota na jedno utkání. Na kaţdé druţstvo tedy 

připadá 10 kombinací na jedno utkání. Je dŧleţité říct, ţe se jedná opravdu o 

prŧměrnou hodnotu a některá druţstva měla za jedno utkání více jak 10 

kombinaci spojky a pivota a jiná vyuţila součinnosti spojky a pivota pouze ve 2 

případech. Dobrým příkladem by mohlo být utkání o 8. místo mezi Norskem a 

Francií. V tomto utkání provedli hráči druţstva Norska celkem 26 kombinací, 

coţ je údaj výrazně nadprŧměrný. Na druhou stranu zcela opačným případem 

je poslední utkání v meziskupině mezi druţstvy Slovinska a České republiky. 

V něm hráči Slovinska provedli jen 2 kombinace. Jak je jistě patrné, zjistili jsme 

rŧzné výsledky, proto je třeba brát prŧměrný počet kombinací s mírným 

nadhledem. S ohledem na celkový počet útočných akcí během utkání mŧţeme 

říci, ţe kombinace spojky a pivota na tomto mistrovství tvořila 1/6 všech 

kombinací. U tohoto zjištění vycházíme z údaje o prŧměrném počtu útočných 

akcí jednoho druţstva za jedno utkání, který se v moderní házené pohybuje 

okolo 60 akcí. Tento počet potvrzuje Hergeirsson (2008), který vypracoval 

analýzu z Mistrovství Evropy muţŧ v Norsku 2008. Dospěl k závěru, ţe během 

utkání na tomto mistrovství proběhlo 58 útočných akcí na straně kaţdého z 

druţstev. Zbytek útočných akcí potom připadá na individuální akce jednotlivých 
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hráčŧ, kombinace ostatních hráčŧ v postupném útoku a na rychlý útok, který 

v moderní házené představuje 10 – 15 útočných akcí během jednoho utkání. 

Visnapuu (2006) zjistil, ţe podíl kombinací spojky a pivota na celkovém počtu 

útočných akcí je 11,4%. Tato hodnota koresponduje s námi zjištěnými 

hodnotami. Valdevit (2004) zjistil hodnotu 21,4%, která se uţ mírně liší od 

hodnot z  mistrovství Evropy v roce 2006, 2008 a 2010. Jako doplnění 

přidáváme údaje z mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let. Macovei (2008) sice 

neuvádí přesný údaj, ale z tabulek v jeho práci lze tyto hodnoty spočítat. Podíl 

kombinací spojky a pivota na celkovém počtu útočných akcí byl 25,1%. Na 

Mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let v Rakousku 2006 byl tento podíl podle 

Hagleitnera (2006) 20,8%. 

Po porovnání hodnot z jednotlivých mistrovství Evropy mŧţeme říct, ţe 

se během 4 let sníţil celkový počet kombinací spojky a pivota, ale nijak se 

nezměnil počet branek dosaţených kombinací spojky a pivota a úspěšnost 

střelby po těchto kombinacích. 

Dovolujeme si tvrdit, ţe jsou hráči v této kategorii technicky na dobré 

úrovni, i kdyţ ještě nedosahují úrovně dospělých. Myslíme si, ţe technická 

vyspělost nebyla příčinou vysokého počtu nezakončených kombinaci. Podle 

našeho názoru na tomto nesla hlavní podíl taktická vyspělost. V mnoha 

kombinacích, které jsme měli moţnost sledovat, došlo k situaci, kdy stačilo 

provést o jeden další krok navíc nebo i o malý zlomek vteřiny déle podrţet míč 

a kombinaci by se podařilo zakončit. Zvládnutí těchto malých detailŧ, které 

ovšem ve většině případŧ rozhodují o úspěchu i neúspěchu, lze natrénovat 

pouze při utkáních s kvalitními soupeři. V tomto směru se odlišovalo několik 

hráčŧ, kteří jiţ měli zkušenosti ze soutěţí dospělých ve své zemi a měli 

odehráno velké mnoţství mezinárodních utkání. Jiţ ve výsledkové části jsme 

jmenovali levou spojku Německa Steffena Fätha, která tato kritéria nepochybně 

splňuje. Jeho zkušenosti se velice výrazně projevily na útočné hře celého 

druţstva. Dále bychom ještě chtěli jmenovat dánského reprezentanta R. L. 

Schmidta, který se podle Lafka (2010) stal nejlepší střední spojkou na 

Mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let na Slovensku. Nesmíme opomenout ani 

Chorvata M. Mariče, který získával zkušenosti v druţstvu Záhřebu, které se 

kaţdoročně účastní Ligy mistrŧ. Ačkoli tento hráč nastupoval ve funkci pivota, 
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dosáhl jako jedinec úspěšnosti střelby 68%, kdyţ vstřelil 21 branek ze 31 střel. 

Tato čísla nejsou nijak výjimečná, ale na rozdíl od ostatních si Marič většinu 

brankových příleţitosti připravoval sám, protoţe podpora spojek jeho druţstva 

byla nízká. Pro srovnání uvádíme hodnoty procentuálně nejlepšího střelce 

Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let v Černé Hoře 2010, které jsme získali 

z kvalitativní analýzy Abramovice (2010). S. Cizmovic dosáhl celkové 

úspěšnosti střelby 88%, kdy v branky proměnil 35 ze 44 střel. Mimo jiné se 

tento hráč umístil mezi 20 nejlepšími střelci celého mistrovství. Ačkoli se jedná 

o individuální statistiku, musíme dodat poznámku, ţe mu jako pivotovi musel 

některý z hráčŧ střeleckou pozici připravit a zakončit přihrávkou. Pokud vezme 

v úvahu moţnosti kombinace s jednotlivými hráči a vyuţijeme zkušeností, které 

jsme získali analýzou kombinace při Mistrovství Evropy v Brně, dojdeme 

k závěru, ţe většina branek S. Cizmovice musela být vstřelena po kombinaci 

s některou ze spojek. V analýze od Abramovice jsme se dočetli, ţe Cizmovic 

měl skvělou podporu své střední spojky, která mu přihrávala potřebné míče a 

ulehčila mu tak hru. Na základě výše popsaných faktu si dovolujeme tvrdit, ţe 

úspěšnost střelby tohoto hráče přibliţně odpovídá také úspěšnosti kombinací 

spojky a pivota. Při pohledu do tabulek, které jsme získali během analýzy, 

zjistíme, ţe jediná druţstva, která dosáhla stejně vysoké úspěšnosti kombinací, 

byla druţstva Srbska s úspěšností kombinací 85%, Francie s 82,1% a Bosny a 

Hercegoviny s 81,5%. Visnapuu (2006) ve své analýze vyzdvihuje kombinace 

spojky a pivota v podání druţstva Španělska, kdy dosáhli úspěšnosti střelby 

77,6%, prŧměrná hodnota všech druţstev byla 67,4%, coţ velice přesně 

koresponduje s hodnotami, které jsme zjistili během naší analýzy. Porovnání 

mŧţeme provést pomocí tabulek 3 - 10 v příloze číslo 1. V tabulkách se ukazuje 

poměrně stabilní úspěšnost střelby po kombinacích spojky s pivotem. 

Zajímavostí je, ţe nejvyšší úspěšnosti dosáhlo druţstvo České republiky 

s hodnotou 81,3%. Tato hodnota by se dala označit za výrazně nadprŧměrnou. 

Podle Valdevita (2004) byla prŧměrná úspěšnost kombinací spojky s pivotem 

na Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let v Srbsku 2004 62,7%, přičemţ 

nejlepších hodnot dosáhlo druţstvo Maďarska se 71,4%. Další zajímavé 

srovnaní nám přináší vývojové tendence v kategorii juniorŧ do 20 let. Macovei 

(2008) ve své analýze uvádí procentuální úspěšnost kombinací spojky a pivota 

67%. Pro nás nepříliš dobrou zprávou je 54% úspěšnost těchto kombinací 
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v podání druţstva České republiky, která byla nejniţší ze všech účastníkŧ na 

Mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let v Rumunsku 2008, naopak nejvyšší 

úspěšnosti 71% dosáhlo druţstvo Dánska. Tyto hodnoty mŧţeme taktéţ nalézt 

v tabulce číslo 10. Zcela totoţné hodnoty úspěšnosti kombinace spojky a pivota 

popsal Hagleitner (2006). Úspěšnost byla 66,4%, coţ je pouze o jednu desetinu 

méně neţ na následujícím mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let, které se 

uskutečnilo v roce 2006 v Rakousku. Maximální hodnoty úspěšnosti se 

pohybovaly okolo hranice 75%. Podrobné informace poskytuje tabulka 9 

v příloze 1. I na předchozím mistrovství Evropy do 20 let bylo dosaţeno téměř 

totoţné úspěšnosti kombinace spojky a pivota. Zidens (2004) uvádí úspěšnost 

67,3% a maximální hodnoty 72,8% dosáhlo druţstvo Islandu. Více informací je 

moţné získat z tabulky číslo 8 v příloze č. 1. Pokud vyuţijeme výše zmiňované 

tabulky a podíváme se úspěšnost kombinací u dorostencŧ a juniorŧ, nalezneme 

přibliţně stejné hodnoty a tedy i shodu. Dorostenci do 18 let na tuto úspěšnost 

ale potřebovali menší počet kombinací neţ junioři do 20 let. Tento rozdíl se 

pohyboval v rozmezí 200 – 400 kombinací za mistrovství. Na mistrovstvích 

Evropy muţŧ byla úspěšnost ještě vyšší. Pohybovala se nad 70%, konkrétně na 

Mistrovství Evropy ve Švýcarsku byla úspěšnost kombinací spojky a pivota 

75,2%, viz tabulka č. 11 v příloze č. 1. Velice dŧleţitou informací je počet 

kombinací, které na tuto úspěšnost bylo potřeba zahrát. Počet kombinací u 

muţŧ byl v rozmezí 600 – 650 kombinací, u dorostencŧ do 18 let bylo třeba 900 

– 1000 kombinací a u juniorŧ dokonce 1300 – 1400 kombinací. U dorostencŧ 

do 18 let bychom tento poznatek vysvětlili tak, ţe se ještě nejedná o zcela 

vyspělé hráče po stránce technické a především taktické. Vysoké hodnoty u 

juniorŧ do 20 let poukazují na fakt, ţe se jedná o jedince, kteří jsou fyzicky jiţ 

zcela vyspělí, ale taktická sloţka herního výkonu není ještě na stálé úrovni a 

dochází ještě k jejímu vývoji. Kondiční schopnosti umoţňují hráčŧm více se 

prosazovat na menším prostoru u čáry brankoviště a to má za následek větší 

počet kombinací spojky a pivota. Hlavní rozdíl vidíme v kvalitě brankářŧ, kteří 

v juniorské kategorii mají uţ dostatek zkušeností, aby podávali výkony blízké 

kategorii muţŧ. Komplexní vyspělost muţŧ umoţňuje nejen vyšší úspěšnost 

kombinací spojky a pivota, ale i jejich niţší počet, protoţe se spojky dokáţou 

prosadit v soubojích jeden na jednoho a ještě dokáţou přihrát na svého pivota, 
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který díky vysoké úrovni především technických schopností spolehlivě 

zakončuje tyto kombinace. 

Při pohledu pouze do statistických údajŧ bychom si nejspíš nevšimli 

zajímavého pravidla, které jsme vypozorovali aţ při zpětné observaci záznamŧ 

na DVD a následně nám to potvrdili výsledky naší analýzy. Velice dŧleţitým 

faktem, který se ve statistikách nikde neobjevuje je souvislost střelby spojek ze 

střední a velké vzdálenosti a kombinací spojky a pivota. Během studia a 

analýzy záznamŧ jsme zjistili, ţe byly kombinace úspěšnější u druţstev, jejichţ 

spojky byly schopny zakončovat útočné akce jak střelbou z dálky, tak kombinací 

s pivotem. Skvělý příkladem jsou kombinace S. Fätha s pivoty Německa, kdy 

nebyla útočná hra zaloţena pouze na kombinacích s pivotem, ale také na 

střelbě. Podobně jako Německo mělo i Dánsko kvalitní střelce z dálky a 

druţstvo tak nebylo zcela závislé na kombinaci spojky a pivota. Do skupiny 

s vyváţenou střelbou z čáry brankoviště i z dálky bychom ještě určitě zařadili 

druţstvo Islandu, kde se o střelbu a kombinace staral především A. 

Palmarsson, druţstvo Švédska a Srbka. V hráčském kádru těchto druţstev se 

vţdy nacházela alespoň jedna spojka schopná kdykoli zakončit útočnou akci 

střelbou z dálky. Ve většině případŧ to byla levá spojka, jednou z mála výjimek 

pak byl A. Palmarsson. Střelba z dálky má nepochybně souvislost 

s pokračujícími kombinacemi. Pokud je některá ze spojek schopna přesně 

vystřelit z dálky, musí ji obrana věnovat více pozornosti a včas k ní přistoupit. 

Tím se pro pivota otevírá prostoru u čáry brankoviště a získává čas na 

zpracování přihrávky a následnou střelbu. Spojka má moţnost výběru, zda 

zakončí útočnou akci střelbou nebo bude spolupracovat s pivotem. Druţstva, 

kterým chyběla střelba z dálky, se snaţila dostat do blízkosti brankoviště, coţ 

bylo častokrát velice obtíţné, speciálně pak proti obrannému systému 0:6. Hráči 

se v těchto případech snaţili o individuální uvolnění jeden na jednoho. Pokud 

ale tato činnost nebyla úspěšná a obrana zabránila uvolnění, dostal se hráč 

s míčem do velice těţké situace, kdy mu zbývalo jen jedno nebo dvě řešení 

nastalé situace. V tomto případě většinou zvolil kombinaci s pivotem, která 

ovšem nebyla připravená a v lepším případě skončila přerušením hry a 

následným volným hodem, který byl v naší analýze zaznamenán jako 

pokračující kombinace. Při pohledu do tabulky číslo 3 v příloze číslo 1 je jasně 



74 

patrné, které z druţstev nemělo tak kvalitní spojky z pohledu střelby z dálky. 

Tato druţstva se nakonec umístila v dolní polovině výsledné tabulky mistrovství. 

Bohuţel do této skupiny patřila i reprezentace České republiky. Nejvíce se tento 

nedostatek projevil u druţstev Finska, Slovenska, Ruska, Maďarska a 

Slovinska. V případě Slovinska je údaj v tabulce mírně zkreslený, protoţe 

Slovinsko o tomto nedostatku zřejmě vědělo a připravilo se na něj zvýšeným 

úsilím o dosaţení branky z rychlého útoku nebo prostoru křídel. Moţná právě 

proto má pouze 18 pokračujících kombinací. Opačným případem je 

reprezentace Norska. Na levé i pravé spojce nastupovali hráči, kteří byli 

schopni střelby z dálky. Vysoké číslo pokračujících kombinací bychom vysvětlili 

zaměřením hry Norska na kombinace spojky a pivota. To by vysvětlovalo 

vysoké hodnoty ve všech sloupcích tabulky číslo 3 v příloze číslo 1. Speciálním 

případem byla poslední dvě utkání v podání Norska. První utkání o umístění na 

5. – 8. místě sehrálo Norsko se Španělskem a druhé utkání o konečné umístění 

na 7. – 8. místě s Francií. Obě utkání probíhala velice podobně. Hráči Norska 

se nejprve snaţili o střelbu z dálky, která se jim ale příliš nedařila. Obě spojky 

ztratily na jistotě a změnily styl hry. Více prováděly individuální akce, které 

obrana soupeře velice dobře bránila a nastala tak situace, kterou jsme jiţ 

popisovali. V nouzi spojky začaly intenzivněji vyuţívat součinnost s pivotem, 

která měla za následek časté přerušení a pokračování kombinace, protoţe pivot 

kolem sebe neměl dostatek prostoru pro zakončení. Díky vysoké úrovni 

technických a kondičních schopností se podařilo norským pivotŧm T. Mergovi a 

P. Rasmussenovi zakončit relativně vysoký počet kombinací, kdy se nenechali 

obranou soupeře přerušit. Dovolujeme si tvrdit, ţe by pokračujících kombinací 

bylo výrazně více, kdyby pivoti neměli vysokou míru kondičních a technických 

schopností. Zajímavé doporučení přikládá Moreno (2010). Pro dobrý prŧběh 

útočné kombinace poţaduje zajištění hloubky a šířky útočné akce a celkové 

útočné hry druţstva. Toho je moţné dosáhnout pouze cíleným vyváţení střelby 

z dálky a z čáry brankoviště, výsledkem pak je maximální úspěšnosti střelby a 

kombinací druţstva. Morenovo doporučení potvrzuje i Visnapuu (2006), který 

pozoroval u nejlépe umístěných druţstev v konečné tabulce stejné zastoupení 

střelby z blízka a z dálky. Hagleitner (2006) povaţuje niţší hodnoty somatických 

charakteristik jako jeden z dŧvodu, proč se reprezentace Rakouska umístila na 

13. místě na mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let v Rakousku. Prŧměrné i 
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absolutní hodnoty tělesné výšky a váhy byly u hráčŧ Rakouska jednoznačně 

nejniţší ze všech druţstev na Mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let v Rakousku 

v roce 2006 a naopak spojky Srbska vynikaly v somatických charakteristikách. 

To se odrazilo v počtu branek a pokusŧ ze střední vzdálenosti. Hergeirsson 

(2008) potvrzuje, ţe i v kategorii muţŧ je dŧleţité mít v druţstvu spojky, které 

jsou schopny vystřelit ze střední a velké vzdálenost, ale také se uvolnit jeden na 

jednoho, čímţ vytvoří početní převahu a vzniká zde moţnost kombinace spojky 

a pivota zaloţená na přihrávání. Jako příklad uvádí spolupráci B. Spellerberga a 

J. Nøddesbo. Jiným zpŧsobem vysvětluje Pollany (2006) ve své analýze 

mistrovství Evropy muţŧ ve Švýcarsku stejnou věc, kterou předešlí autoři 

popisovali. Trendem v útočné hře druţstva je spolupráce tvrdě střílející spojky 

s rychle se pohybujícím pivotem a dosahují vysoké úspěšnosti střelby. Bliţší 

vysvětlení Pollany (2006) nepodává, ale vzhledem ke kontextu, do kterého je 

tato věta zařazena, se jedná především o kombinace zaloţené na přihrávání a 

clonění. Stejnou skutečnost ve své analýze vyzdvihuje také Sevim (2004) a 

dodává, ţe často docházelo k přeběhnutí křídla do funkce druhého pivota. Na 

základě všech těchto poznatkŧ mŧţeme tvrdit, ţe pro kombinaci spojky a pivota 

je dŧleţité, aby byla spojka schopná vystřelit z větší vzdálenost, ale zároveň i 

provést uvolnění jeden na jednoho. Dŧraz by měl být kladen na vyváţenost 

obou činností. 

Naše analýza také potvrdila obecně platné pravidlo, ţe centrem útočných 

kombinací a útočné hry je střední spojka. U druţstev, která se umístila v lepší 

polovině tabulky, je tento fakt méně patrný, výrazně více se projevuje u 

druţstev s absencí kvalitně střílející krajní spojky. Především v minulosti byla 

střední spojka povaţována za hráče, který měl za úkol připravovat výhodné 

pozice pro své spoluhráče a méně pak střelbu na branku. Moderní házená 

klade na střední spojku další poţadavky. Jedná se především o výraznější 

zapojení do střílení branek, střední spojce ale zŧstal i úkol tvořit hru a 

připravovat kombinace pro ostatní hráče. U prvních čtyř druţstev konečné 

tabulky plnila střední spojka úkoly, které po ní poţaduje moderní házená. 

Střední spojky se pokoušely střílet relativně často, v porovnání se svými 

krajními spojkami to bylo ale výrazně méně, kromě toho stihly organizovat hru 

druţstva. U druţstev umístěných na 11. – 16. místě plnily střední spojky stejné 
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úkoly jako střední spojky z nejlepších druţstev. Vzhledem ke sloţení druţstva a 

absenci střelby z dálky krajních spojek dosáhly střední spojky nejen velkého 

počtu kombinací s pivotem, ale také vysokého počtu branek v porovnání 

s ostatními hráči druţstva. V tomto směru vynikal především reprezentant 

Ruska E. Kokhan, Fin B Broman, a český reprezentant J. Hrstka. Stejného 

výsledku dosáhnul i A. Palmarsson, který ale svým zpŧsobem do tohoto 

seznamu nepatří, protoţe se jeho druţstvo umístilo na čtvrtém místě. To ale 

nemění nic na tom, ţe jako střední spojka nejčastěji kombinoval s pivotem a 

zároveň byl nejlepším střelce. Myslíme si, ţe kdyby se nejednalo o tak 

talentovaného hráče, byla by situace druţstev na 1. – 4. místě stejná. Všichni 

jmenovaní hráči se stali nejlepšími střelci svých druţstev a nejčastěji 

spolupracovali se svými pivoty. Nejčastější kombinace střední spojky a pivota 

jsme zjistili u druţstev Slovenska, kde vynikal T. Vallo, Norska, kde velice dobře 

kombinoval G. Soeheim, České republiky, kde nastupoval J. Hrstka, Bosny a 

Hercegoviny a Chorvatska. 

Kvalitativní analýza z Mistrovství Evropy juniorŧ do 20 let, které se 

konalo v roce 2010 na Slovensku, provedená Lafkem (2010) poukazuje na fakt, 

ţe střední spojky byly hlavním organizátorem útočné hry druţstva a jako 

nejčastější kombinaci prováděly kříţení s krajními spojkami a křídly. Visnapuu 

(2006) ve své analýze z Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let z Estonska 

2006 vyzdvihuje hru středních spojek i přes jejich horší somatické 

charakteristiky, především tedy tělesnou výšku. Tento fakt velice přesně 

vystihuje situaci i na námi sledovaném mistrovství. Nejmenšími středními 

spojkami byl Nor G. Soenheim a Dán N. V. Rasmussen. O prvním jmenovaném 

jsme jiţ mluvili v souvislosti s častou kombinací s pivotem. Odváţíme se tvrdit, 

ţe výška střední spojky nemá příliš velký vliv na spolupráci s pivotem. 

Významným trendem při Mistrovství Evropy v roce 2004 v Srbsku bylo 

zaměření útočné hry všech reprezentačních druţstev na kombinaci spojek a 

pivota. Valdevit (2004) takto vysvětluje vysoký počet branek dosaţených u 

hráčŧ ve funkci pivota. Z našeho pohledu se ale počet branek vstřelených po 

kombinaci pivota a spojky nijak výrazně neliší od námi zjištěných hodnot. 

Musíme ale vzít v úvahu niţší celkový počet kombinací spojky a pivota. 

Současným trendem v útočné hře je spíše dŧraz na rychlý útok. 
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V juniorské kategorii dochází podle Macoveie (2008) ke zvýšení 

přesnosti kombinace spojky a pivota. Tento fakt uvádí především v souvislost 

s útočnou hrou Chorvatska. 

Hra české reprezentace na Mistrovství Evropy 2008 v Brně byla zaloţena 

především na rychlých útocích a výhozu po obdrţené brance. Dovolujeme si 

tvrdit, ţe tento zpŧsob útočné hry zvolil trenér zcela cíleně, protoţe věděl, ţe 

nemáme dostatečně kvalitní spojky, které by splňovaly poţadavky současné 

házené na vyváţenost střelby ze střední a velké vzdálenosti, a uvolnění jeden 

na jednoho. Bohuţel naše spojky měly s těmito činnostmi problémy, a proto 

docházelo k častému přerušení kombinací spojky a pivota. Spojka 

nedostatečně připravila pozici pro svého pivota, který pak musel vydat velké 

mnoţství sil při soubojích na brankovišti většinou s dvojicí obráncŧ. Pivot české 

reprezentace L. Hanisch byl na dobré úrovni technických schopnosti, ale 

nedostal moţnost tyto schopnosti ukázat, protoţe nedostával přihrávky, které 

by při kombinaci se spojkou potřeboval. Na tomto mistrovství mělo druţstvo 

České republiky velice dobře zvládnutý přechod z obrany do útoku vyuţitím 

rychlého útoku, který velice přesně zakončoval především P. Linhart. V tomto 

směru se česká reprezentace řadila k nejlepším druţstvŧm na celém 

mistrovství. Pro další generace hráčŧ by bylo dobré zachovat kvalitu rychlého 

útoku a výhozu a přidat kvalitnější střelbu z prostoru spojek, která umoţní celou 

řadu dalších činností. Jednou z nich je námi řešená kombinace spojky a pivota. 

Pokud chceme znovu dosahovat lepších umístění v konečné tabulce mistrovství 

Evropy, je nutné, aby se trenéři v přípravě ještě více zaměřili na střelbu spojek, 

uvolnění jeden na jednoho a následnou spolupráci s pivotem při současném 

zachování kvalit rychlého útoku. Nepochybně se jedná o velice náročnou 

změnu, ale myslíme si, ţe čas na změnu jiţ nastal, moţná je uţ pozdě. 

V kaţdém případě by bylo dobré začít dohánět nejlépe umístěná druţstva na 

mistrovstvích Evropy a mistrovstvích světa. To je cesta ke zlepšení současné 

nepříliš dobré situace. 
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6 Závěr 

Na základě rozboru dostupné literatury a výše zmiňované metodiky se 

nám podařilo zanalyzovat a roztřídit kombinace spojky a pivota na Mistrovství 

Evropy dorostencŧ do 18 let v Brně 2008. Výsledky analýzy pro nás byly trochu 

překvapivé, protoţe jsme neočekávali, ţe budou kombinace zaloţené na 

přihrávání tak výrazně převyšovat počty ostatních kombinací. Jejich převaha 

byla opravdu obrovská a částečné vysvětlení jsme nalezli především v Trend 

Analysis, které vznikaly vţdy po skončení mistrovství. Autoři Trend Analysis 

měli za úkol sepsat a publikovat všechny charakteristiky a zajímavostí, které 

byly v prŧběhu mistrovství patrné. V ţádné z publikací jsme nenašli jakékoli 

jednoznačné potvrzení, ţe je zastoupení kombinací v kategorii mŧţu odlišné od 

zastoupení kombinací v kategorii dorostencŧ do 18 let. Spíše jsme se setkali 

s nepřímými tvrzeními, kdy autor uváděl fakt o časté spolupráci spojky a pivota, 

který se těsně před chycením přihrávky uvolnil rychlým pohybem do volného 

prostoru u čáry brankoviště. Pokud bychom se podrobněji podívali na moţnosti, 

jak mohla kombinace probíhat, vyjde nám, ţe se s vysokou pravděpodobností 

muselo jednat o kombinaci zaloţenou na přihrávání, případně o kombinaci 

zaloţenou na clonění. Významným vývojovým trendem, který se nám podařilo 

v souvislosti se studiem vývojových trendŧ z ostatních evropských šampionátŧ 

zjistit, byl poţadavek na všestrannost spojek v souvislosti se střelbou ze střední 

a velké vzdálenosti a individuálními činnostmi. Jedná se především o uvolnění 

jeden na jednoho s následnou přihrávkou do pivota. V případě, ţe se spojce 

podaří na sebe navázat dva obránce, vzniká jedinečný prostor pro přesné 

zakončení součinnosti spojky a pivota. V takových případech je úspěšnost 

pivota velice vysoká, pohybuje se v rozmezí 70 – 80%. Naše další zjištění mělo 

souvislost s umístěním druţstva v konečné tabulce a počtem pokračujících 

kombinací. Bylo to zpŧsobeno především niţší kvalitou spojek, které 

nedokázaly připravit volný prostor pro pivota a snaţily se mu přihrát míč i 

v naprosto nepřipravených situacích, kdy pivot neměl jinou moţnost neţ se 

nechat faulovat nebo rychle odehrát míč zpět na spojku. Kombinace sice 

proběhla, ale nepřinesla druţstvu ţádnou výhodu v podobě střelecké příleţitosti 

a druţstvo se muselo pokusit o další kombinaci, coţ je stálo nepochybně 

spoustu energie. Bohuţel se do této situace dostalo i druţstvo České republiky, 
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které se kromě rychlých útokŧ velice těţko prosazovalo proti druţstvŧm z lepší 

poloviny tabulky, která měla dobře organizovanou obranu a nenechávala naše 

reprezentační spojky kombinovat s pivotem. U druţstev, která neměla kvalitní 

krajní spojky, byla ústřední postavou střední spojka, která organizovala útočnou 

hru druţstva a navíc ještě střílela velké mnoţství branek. Současná situace 

hráčŧ České republiky ve funkci spojek je bohuţel taková, ţe nedokáţou střílet 

branky během celého prŧběhu utkání, coţ je velký rozdíl oproti spojkám 

Německa nebo Dánska. Věříme, ţe je v tomto směru moţné současnou situaci 

výrazně vylepšit a zařadit se zpět do lepší poloviny konečné tabulky evropských 

a světových mistrovství. 
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Přílohy 

Příloha 1 

 

 

Tabulka číslo 3: Celkový počet kombinací a rozdělení kombinací do kategorií 

 

 

ME 
2008 
BRNO 

Kombinace 
zakončená 

brankou 

Kombinace 
zakončená 

střelbou 

Pokračující 
kombinace 

Nezakončená 
kombinace 

Celkem 

NOR 31 16 45 30 122 

DEN 26 17 33 15 91 

RUS 20 14 40 15 89 

HUN 21 8 35 18 82 

FIN 15 12 45 7 79 

ISL 18 14 26 21 79 

BIH 22 5 29 21 77 

CZE 15 8 40 14 77 

GER 23 6 20 24 73 

FRA 23 5 29 14 71 

SWE 20 6 22 17 65 

CRO 14 6 17 14 51 

ESP 11 7 21 12 51 

SVK 9 5 27 9 50 

SRB 17 3 22 7 49 

SLO 11 10 18 4 43 

Celkem 296 142 469 242 1149 
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Tabulka č 4: Relativní zastoupení kombinací podle kategorií 

 

 

 

ME 
2008 
Brno 

Kombinace 
zakončená 

brankou 

Kombinace 
zakončená 

střelbou 

Pokračující 
kombinace 

Nezakončená 
kombinace 

Celkem 

NOR 4,43 2,29 6,43 4,29 17,43 

DEN 3,71 2,43 4,71 2,14 13,00 

RUS 2,86 2,00 5,71 2,14 12,71 

HUN 3,00 1,14 5,00 2,57 11,71 

FIN 2,14 1,71 6,43 1,00 11,29 

ISL 2,57 2,00 3,71 3,00 11,29 

BIH 3,14 0,71 4,14 3,00 11,00 

CZE 2,14 1,14 5,71 2,00 11,00 

GER 3,29 0,86 2,86 3,43 10,43 

FRA 3,29 0,71 4,14 2,00 10,14 

SWE 2,86 0,86 3,14 2,43 9,29 

CRO 2,00 0,86 2,43 2,00 7,29 

ESP 1,57 1,00 3,00 1,71 7,29 

SVK 1,29 0,71 3,86 1,29 7,14 

SRB 2,43 0,43 3,14 1,00 7,00 

SLO 1,57 1,43 2,57 0,57 6,14 
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Tabulka č. 5: Počet kombinací spojky a pivota na ME dorostencŧ do 18 let 

v Srbsku 2004 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

SRB 57 89 64,0 

CRO 50 75 66,7 

DEN 50 83 60,2 

SLO 71 108 65,7 

GER 36 58 62,1 

SVK 42 77 54,5 

SWE 30 57 52,6 

BLR 63 113 55,8 

FRA 52 81 64,2 

HUN 50 70 71,4 

RUS 56 79 70,9 

ISL 53 81 65,4 

SUI 46 69 66,7 

EST 32 51 62,7 

ROM 67 108 62,0 

BUL 34 58 58,6 

 
789 1257 62,8 
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Tabulka č. 6: Počet kombinací spojky a pivota na ME dorostencŧ do 18 let 

v Estonsku 2006 

 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

CRO 31 42 73,8 

DEN 25 32 78,1 

SWE 16 30 53,3 

POL 19 28 67,9 

ESP 45 58 77,6 

FRA 31 43 72,1 

SRB 28 43 65,1 

TUR 34 64 53,1 

GER 39 56 69,6 

HUN 49 63 77,8 

SVK 22 29 75,9 

EST 34 50 68,0 

SLO 26 45 57,8 

AUT 31 58 53,4 

CZE 13 16 81,3 

RUS 36 46 78,3 

 
479 703 68,1 
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Tabulka č. 7: Počet kombinací spojky a pivota na ME dorostencŧ do 18 let 

v Černé Hoře 2010 (autor pracuje pouze s 12 druţstvy) 

 

 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

CRO 36 63 57,1 

ESP 56 82 68,3 

DEN 30 52 57,7 

GER 53 78 67,9 

SRB 45 71 63,4 

SUI 58 84 69,0 

SWE 25 46 54,3 

SLO 57 81 70,4 

RUS 49 76 64,5 

POL 54 82 65,9 

CZE 71 105 67,6 

ISL 81 120 67,5 

 
615 940 65,4 
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Tabulka č. 8: Počet kombinací spojky a pivota na ME juniorŧ do 20 let v Lotyšsku 

2004 

 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

GER 36 50 72,0 

DEN 44 64 68,8 

SLO 43 68 63,2 

HUN 47 71 66,2 

SWE 80 111 72,1 

ROM 36 50 72,0 

AUT 62 91 68,1 

POR 66 95 69,5 

ESP 64 94 68,1 

FRA 60 89 67,4 

SUI 60 90 66,7 

CZE 48 85 56,5 

ISL 91 125 72,8 

POL 63 92 68,5 

MKD 62 102 60,8 

LAT 45 71 63,4 

 
907 1348 67,3 
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Tabulka č. 9: Počet kombinací spojky a pivota na ME juniorŧ do 20 let 

v Rakousku 2006 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

GER 58 97 59,8 

SWE 58 77 75,3 

DEN 60 82 73,2 

SRB 42 63 66,7 

BLR 55 79 69,6 

SVK 59 83 71,1 

CRO 44 72 61,1 

SLO 67 86 77,9 

ESP 87 126 69,0 

FRA 50 67 74,6 

POL 40 63 63,5 

NOR 39 75 52,0 

AUT 43 85 50,6 

CZE 51 78 65,4 

LAT 47 75 62,7 

EST 54 79 68,4 

 
854 1287 66,4 
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Tabulka č. 10: Počet kombinací spojky a pivota na ME juniorŧ do 20 let 

v Rumunsku 2008 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

CRO 30 49 61,2 

CZE 19 35 54,3 

DEN 34 43 79,1 

ESP 27 44 61,4 

EST 30 48 62,5 

FRA 24 34 70,6 

GER 43 68 63,2 

HUN 37 67 55,2 

POL 32 47 68,1 

POR 41 66 62,1 

ROU 33 40 82,5 

RUS 52 76 68,4 

SLO 32 47 68,1 

SRB 36 57 63,2 

SVK 40 51 78,4 

SWE 42 60 70,0 

 
552 832 66,3 
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Tabulka č. 11: Počet kombinací spojka pivota na ME muţŧ ve Švýcarsku 2006 

 

 

 

 

Počet 
branek 

Počet 
kombinací 

Úspěšnost 

CRO 26 49 53,1 

DEN 54 68 79,4 

ESP 56 66 84,8 

FRA 40 51 78,4 

GER 47 59 79,7 

HUN 17 25 68,0 

ISL 40 45 88,9 

NOR 33 39 84,6 

POL 33 43 76,7 

POR 8 10 80,0 

RUS 31 40 77,5 

SRB 28 37 75,7 

SLO 27 36 75,0 

SUI 8 14 57,1 

SVK 14 27 51,9 

UKR 22 35 62,9 

 
484 644 75,2 

 



93 

Příloha 2 

Přílohou číslo 2 je DVD, na kterém jsou zaznamenány kombinace 

jednotlivých druţstev. Celkově se jedná o 33 kombinací, které druţstva 

nejčastěji prováděla na Mistrovství Evropy dorostencŧ do 18 let v  Brně 2008. 


