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Abstrakt 

 
Název:   Vztah mezi rychlostí a přesností vybraného způsobu střelby v házené 

 

Cíle:   Hlavním cílem práce je zjištění vztahu mezi rychlostí a přesností hodů v házené,   

protože právě tyto faktory ovlivňují počet vstřelených branek, což rozhoduje o 

výsledcích jednotlivých utkání. 

 

Metody: Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou, která shromažďuje současné 

poznatky o daném tématu a praktickou, která prezentuje terénní měření a jeho 

výsledky. 

                Vztah rychlosti a přesnosti je zkoumán na základě terénního měření rychlosti 

a přesnosti vybrané skupiny hráčů házené. Samotné měření probíhá čtyřmi 

vybranými způsoby střelby. Je sledována rychlost střel a jejich umístění ve 

v předem určeném prostoru branky. Pro měření rychlosti je použito radarové 

zařízení Stalker. Naměřené hodnoty jsou následně statisticky zpracovány 

v programech Microsoft Excel 2007 a Statistica. 

 

Výsledky: Výsledky práce ukazují na poměrně úzký vztah mezi rychlostí a přesností, 

kdy při přesnosti hodů (charakterizované 60 a více procentní úspěšností), 

dosahovaly hody rychlostí rovnajících se i 95% maximální rychlosti, jež 

byla zjišťována z aritmetického průměru 5 střel se snahou dosáhnout co 

nejvyšší rychlosti střely (bez nutnosti umístění). 

 

Klíčová slova: házená – rychlost střelby – přesnost střelby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title: A relationship between velocity and accuracy of chosen type of shooting in team-

handball 

 

Goals: The goal of this thesis is finding of relationship between velocity and accuracy 

of team handball throws because these factors influence the number of scored 

goals which arbitrate about results of each match. 

 

Methods: The thesis is divided into 2 parts: theoretic which putts together actual 

knowledge about this topic and and practical part which presents practical 

measurement and its results. 

           Study of relationship between velocity and accuracy is based on practical 

measurement of chosen group of team handballers. The measurement itself 

consists of 4 chosen types of shots. We studied velocity of shots and their 

accuracy during shooting on selected places. For measuring velocity is used 

radar device Stalker. Measured values were statistically elaborated in programs 

Microsoft Excel 2007 and Statistica. 

 

Results: The results of this thesis demostrate relatively high relationship between 

velocity and accuracy. Accurate throws (60 and more percent succesful trys) 

reached velocity equal to 95% of maximal velocity. This velocity was the 

average of five throws with a maximum exertion to achieve maximal speed. 

 

Key words : team handball – shooting velocity – shooting accuracy   
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1. Úvod 

 

Střelba je v házené využívána jako prostředek pro dosažení branky. Důležitými 

faktory ovlivňujícími tuto herní činnost jednotlivce jsou rychlost a přesnost. Zjištění 

jejich vzájemné závislosti by mohlo napomoci vzniku nových metod využitelných 

v tréninku. Pro budoucí použití těchto metod je nutno provést terénní měření, které bude 

sledovat zmiňovanou závislost obou parametrů. 

K bližšímu studiu tohoto tématu nás vedla úvaha, zda (případně o kolik) je rychlost 

střelby menší (při snaze zasáhnout určité místo) než bezmyšlenkovitý hod maximální 

silou na branku. Oba případy mohou být účinné, ale nesmíme opomínat fakt, že 

v brance se nachází brankář, který většinu z nepřesných střel zlikviduje. Větší rychlost 

střely zkracuje čas, který má brankář na reakci k zachycení míče. Přesnost střelby má 

ten účinek, že brankář není schopen střelu zachytit, protože míč letí po takové 

trajektorii, do níž brankář zasáhne jen s velkými obtížemi. 

Střelbou, jejím umístěním a rychlostí se již dlouhodobě zabývají hráči i trenéři. Proto 

se v práci snažíme dosáhnout objektivnějších podkladů pro další úvahy, které nám 

poskytují získaná fakta. 

Zkoumání tohoto vztahu je pro mě zajímavé jak z pohledu aktivního hráče, tak 

z pohledu začínajícího trenéra. Cílem při studiích FTVS je vzdělávání se ve sportovních 

vědách, které poskytují mnoho poznatků o sportovním tréninku a jejich aplikací do 

praxe, čehož bych chtěl jako trenér dosáhnout.  
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1 Faktory ovlivňující provedení střelby 

 

Sportovní výkon je ovlivňován množstvím různých vlivů – vrozených dispozic, 

prostředí a záměrného tréninku, na jejichž základě se následně vytváří psychofyzické 

předpoklady vztahující se k různým sportovním odvětvím. Sportovní výkon je prakticky 

každá pohybová činnost, kterou v procesu tréninku postupně osvojujeme a 

zdokonalujeme v podobě dovedností. Ty chápeme jako tréninkem získaný předpoklad 

správně zvládnout pohybový úkol. Sportovní výkon pak můžeme chápat jako soustavu 

prvků vymezenou různými faktory. Z hlediska sportovního tréninku jsou to faktory 

technické, kondiční, taktické, psychologické a somatické (Dovalil a kol., 2009). 

 Psychologické faktory nejsou předmětem zvoleného výzkumu, proto se o nich 

budeme v práci zmiňovat jen zřídka. 

 

2.1.1 Somatické faktory 

 

Somatické faktory se dle Dovalila a kol. (2009) týkají podpůrného systému, tj. 

kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky 

konkrétních sportovních činností. 

 

 

2.1.1.1 Kosti a klouby 

 

Provádění hodů umožňuje kromě svalů i kloubní a kosterní aparát, který tvoří 

oporu celému tělu. Na hodech se podílí prakticky všechny klouby těla od kotníků a 

kolenních kloubů (kde je pohyb minimální), přes klouby kyčelní (které uvádějí do 

rotace pánev), kloubní spojení páteře (která uvádí do rotace trup), až po klouby horní 

končetiny (která se již přímo podílí na hodu). 
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Horní končetina je nadána velkou schopností jemných pohybů. Zařízení, která je 

umožňují, představují složitý komplex funkčních jednotek, pracujících vždy v určité 

závislosti na sobě. Vypadne-li jedna z nich, znamená to porušení souhry celé končetiny. 

(Janda, 2004) 

 

Kosti 

Kosterní soustava lidského těla, která tvoří pevný, ale pohyblivý podklad 

úponům svalů a ochranu vnitřních orgánů, je složena z kostí krátkých, z kostí plochých 

a z kostí dlouhých. 

Krátké kosti mají jednotlivá spojení mezi sebou s omezeným rozsahem pohybu, 

ale je-li těchto spojení více, je výsledným pohyb poměrně dost veliký (páteř). Ploché 

kosti mají v méně případech pohybový význam, spíše slouží k ochraně vnitřních orgánů 

(lebeční kosti, pánev). 

Dlouhé kosti, především kosti končetinové, jsou základem hlavních pohybových 

mechanismů. 

Přirovnání kostí k pákám je zcela opodstatněné. Odpovídají tomu svým tvarem a 

funkcí zvláště kosti končetinové. Relativní pohyb jedné kosti vůči druhé je pohybem 

otáčivým; středem otáčení je kloub, jehož tvar určuje velikost a možný směr (stupeň 

volnosti) pohybu. Za účinnou považujeme vždy sílu, která vzniká kontrakcí svalů a 

která je vzhledem k celé hmotné soustavě představované tělem, silou vnitřní. Vzhledem 

k článku, na který působí a který uvádí do pohybu, je však tato síla silou vnější. 

(Novák, 1970) 

 

Klouby 

Na hodech se podílí celá horní končetina od kloubu ramenního až po konečky 

prstů. Je třeba se zmínit o jednotlivých kloubech a jejich funkcích při práci horní 

končetiny. 

Kosti se navzájem spojují v kloubech, jejichž tvar a uspořádání styčných ploch 

určuje volnost vzájemného pohybu. Všeobecně má tuhé, volné těleso v prostoru šest 

stupňů volnosti, a to tři pohyby ve směru tří os na sebe kolmých a tři otáčivé pohyby 

kolem těchto os. Anatomická stavba kloubů snižuje tento počet v jednotlivých kloubech 

na tři až jeden stupeň volnosti. Protože však lidská kostra není tuhým tělesem ale 
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soustavou jednotlivých článků pohyblivě spojených klouby, může mít výsledný pohyb 

některých článků i více stupňů volnosti. U lidského těla je pohyb v kloubech poněkud 

omezován tvarem kloubu a kloubním pouzdrem, takže stupeň volnosti se často nedá 

využít v plném rozsahu (Janda, 2004). 

Pohyblivost a zároveň dostatečná pevnost kloubů je podle Jandy (2004) 

zabezpečená díky připojení k trupu složitým aparátem a to pletencem ramenním, který 

tvoří lopatka, klíční kost a kost pažní. Tyto kosti společně s hrudníkem tvoří komplex 

kloubů pracujících ve vzájemné závislosti. Jsou to klouby sternoklavikulární, 

humeroskapulární a spojení skapulotorákální a skapulohumerální, ke kterým přistupuje 

velké množství burz, vazů a svalových skupin, o nichž je pojednáváno v kapitole 

2.1.2.1. 

Klouby horní končetiny dle Jandy (2004): 

Kloub sternoklavikulární - není moc pohyblivý, ale z hlediska lopatky a celého        

kloubu ramenního je nezbytný. 

Spojení skapuloklavikulární - důležité především pro rotaci. 

Spojení skapulotorakální - skapula (lopatka) je bez vlastního vazivového aparátu 

a je k hrudníku přitlačována pouze svaly. Pohyb lopatky vždy provází i pohyb klíční 

kosti. Pohyby lopatky tedy jsou abdukce, addukce, elevace a deprese. 

Kloub humeroskapulární - pracuje jako funkční jednotka. Je kloubem ramenním 

a zároveň spojením akromioklavikulárním. 

Kloub ramenní - kulovitý kloub s mělkou kloubní jamkou, umožňuje velký 

rozsah pohybu současně s množstvím pohybů (abdukce, addukce, flexe, extenze, 

supinace, pronace). Na většině z nich se podílí nejen kloub ramenní, ale i jiná kloubní 

spojení. 

Kloub loketní - tvořen třemi kostmi: radius, ulna a humerus. Skloubení těchto 

kostí je složité a umožňuje flexi, extenzi, pronaci a supinaci. 

Ruka je složité skloubení 29 kostí, které se podílejí na jejím pohybu (ulna, 

radius, 8 kůstek karpálních, 5 metakarpálních a 14 článků prstů) a umožňují množství 

rozmanitých pohybů. Ruku tvoří: 

Kloub zápěstní - složený ze tří kloubů (radiokarpální, mediokarpální a 

karpometakarpální). Všechny tři klouby pracují společně a vytváří tak pohyby – flexe 

(70°, extenze 60°, ulnární dukce 35°, radiální dukce 30-35°. Skládáním těchto pohybů 

vzniká cirkumdukce. 
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Klouby metakarpofalangové - spojují proximální články prstů a metakarpální 

kůstky. Pohyby – flexe, extenze (70-90°), addukce (spojení), abdukce (roztažení 20-

25°). 

Klouby mezičlánkové - distální (rozsah 70-110°) a proximální (rozsah 110-130°), 

pouze palec má jeden. 

Karpometakarpový kloub palce je sedlový. Základními pohyby jsou abdukce, 

addukce, opozice a repozice, které zvyšují uchopovací schopnosti ruky. 

 

2.1.1.2 Šlachy a vazy 

Stejně tak jako kosti a klouby se šlachy a vazy podílí na házení a to svou 

flexibilitou a zároveň pevností, jež je nutná k udržení všech využitých segmentů při 

hodech. 

Šlachy a vazy slouží především k přenášení hnací svalové síly na kostní 

segmenty nebo ke zpevňování kloubních spojení či vymezování jejich pohyblivosti 

v limitních pozicích. Mají významný podíl na vytváření celkových pasivních odporů 

kloubů. 

(Karas, 1978) 

 

Šlachy 

Vlastní sval se upíná na kost prostřednictvím šlachy. Šlacha je složena ze svazků 

rovnoběžně probíhajících kolagenních vláken, která tvoří provazce (primární svazky). 

Vazivové buňky (fibrocyty) v nich probíhají v dlouhých rovnoběžných řadách a jsou 

kolagenními vlákny silně stisknuty. Primární svazky se sdružují ve svazky sekundární. 

Šlacha je lehce spirálně stočená (je v podstatě spletená jako lano). Její spojení se svalem 

je dvojí: 

a) spojení přímé, kde jsou svalová vlákna přímým pokračováním šlachy 

b) spojení v ostrém úhlu, kde svalová vlákna na šlachu nasedají (svaly úplné 

nebo polozpeřené) 

Druhý typ spojení je výhodnější, protože se na jeden svazek šlachy může upínat více 

svalových snopců a sval má tak možnost rozvíjení do stran. 

 (Valenta a kol., 1985)  
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 Vazivo  

Dle Valenty (1985) patří vazivo mezi tkáně pojivové. Skládá se z buněk a 

základní hmoty obsahující kolagenní a elastická vlákna, retikulární, rosolovitou a 

amorfní mezibuněčnou hmotu. Kvalitativní poměr mezi buňkami a základní hmotou je 

odlišný. Poměr je dán funkcí, kterou vazivo plní. Vazy plní podpůrnou funkci při 

spojeních kostí.   

 

 

2.1.1.3 Svalová tkáň a její činnost 

Při provádění hodů je nutná součinnost velkého množství svalů (viz. kapitola 

2.1.2.1), proto   nesmíme  opomenout  to, jak  svalová  tkáň vypadá a jak pracuje. 

V lidském těle můžeme rozlišit 3 druhy svalové tkáně: 

 hladkou 

 myokard (srdeční svalovina) 

 příčně pruhovanou 

První dva druhy svalové tkáně nejsou ovlivnitelné naší vlastní vůlí a pracují 

samostatně bez našeho zásahu. Hladká svalovina se nachází ve stěnách orgánů a 

umožňuje např. peristaltický pohyb střev, stahování žaludku apod. 

Příčně pruhovaná svalovina tvoří kosterní svaly, které jsme schopni ovlivnit 

vlastní vůlí a tím je i ovládáme. Všechny pohyby jako chůze, běhání, skákání i 

zkoumané házení jsou řízeny námi - tedy je na každém jedinci, jaký pohyb vykoná, jak 

bude rychlý, jaký bude mít rozsah. Pro náš výzkum je tedy stěžejní dále se věnovat 

především kosterním svalům. 

Kosterní svaly jsou tvořeny několika typy vláken : 

 typ I.A (fast glycolitic – FG) – vlákna zajišťující maximální silový pohyb 

 typ I.B (fast oxidative glycolitic – FOG) – vlákna zajišťující rychlý 

silový pohyb 

 typ II. (slow oxidative – SO) –  vlákna zajišťující statické, pomalé 

pohyby 

 

Pro naši problematiku jsou důležité všechny  typy svalových vláken. Typy I.A a 

I.B umožňují rychlý a dynamický pohyb, typ II. se podílí na udržení polohy trupu při 
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hodu. Kosterní svaly podílející se na hodu byly  popsány v kapitole o silových faktorech 

(2.1.2.1.).  

Dále bychom se chtěli věnovat některým obecným zákonitostem o činnosti svalů 

a jejich funkcí. 

 

2.1.1.3.1 Funkční vlastnosti svalu 

Přesnost střely ovlivňuje především intermuskulární a intramuskulární svalová 

souhra, což jsou procesy závislé na složitých fyziologických a nervových pochodech: 

inervaci jednotlivých svalových vláken, zapojení počtu svalových vláken, svalové 

dráždivosti a práci svalových motorických jednotek. 

 

Dle Bartůňkové (2007) rozdělujeme vlastnosti svalu na fyzikální a fyziologické 

Fyzikální vlastnosti : 

1. pružnost (elasticita) – schopnost umožňující natahování a zkracování svalů 

2. pevnost – schopnost svalu, která zabraňuje jeho přetržení 

 

Fyziologické vlastnosti : 

1. dráždivost – reakce svalů na podněty mechanické, elektrické, 

chemické či tepelné 

2. vodivost – schopnost svalu umožňující přenos nervového impulsu 

3. stažlivost – reakce svalu na nervový podnět s následnou reakcí 

v podobě stahu 

 

2.1.1.3.2 Princip svalové kontrakce 

K vyvolání svalového stahu je nutný nervový impuls, který je přenášen přes 

základní nervové buňky – neurony. Tento impuls dojde do terminálního konce 

motorického neuronu, kde způsobí uvolnění acetylcholinu, organické látky umožňující 

nervový přenos. Acetylcholin se uvolní do synaptické štěrbiny (malá štěrbina, která se 

nachází mezi zakončením neuronu a svalem), čímž vyvolává elektrické změny ve svalu 

a vzniká tak tzv. akční potenciál. Ten vyvolává řadu dalších elektrických změn, které 

jsou potřebné ke konečnému svalovému stahu. 
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2.1.2   Kondiční faktory 

Kondičními faktory rozumíme pohybové lidské schopnosti: silové, rychlostní, 

vytrvalostní a koordinační. 

 

2.1.2.1 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti hráčů mají na rychlost a přesnost střelby také určitý 

vliv, i když ne tak stěžejní jako ostatní zmiňované schopnosti. V házené se vytrvalost 

projevuje zejména jako doba, kterou jsou hráči schopni strávit na hrací ploše při  

zatížení, jenž má charakter utkání. Velká únava se projeví na rychlosti a přesnosti hodů. 

Dochází ke zmenšení koordinace, tím i ke zpomalení pohybu. Právě toto zmenšení 

svalové koordinace se může projevit na umístění a rychlosti hodu. 

 

2.1.2.2 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti jsou do značné míry geneticky podmíněné, a proto je 

jejich trénink nejsložitější. 

Rozlišujeme: 

 rychlost reakční - spojenou se zahájením pohybu 

 rychlost acyklickou - co nevyšší rychlost jednotlivých pohybů 

 rychlost cyklickou - danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů 

 rychlost komplexní - danou kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně 

reakce; nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemísťování v prostoru 

(Dovalil a kol., 2009) 

           Pro náš výzkum je nejlépe použitelná rychlost komplexní, protože v házené je 

největší procento hodů prováděno po uvolnění a to buď střelbou ze země či ve výskoku. 

 

2.1.2.3 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou úzce spojeny s technikou hodů, jelikož  házená je 

kontaktní a dynamický sport, náročný na tento druh schopností. Uvedeme-li příklad 

uvolnění hráče s míčem kolem obránce po provedení L-úniku s následnou střelbou ve 
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výskoku, je velice důležité, aby byl hráč před výskokem ve vzpřímené pozici, připraven 

k odrazu, se správnou polohou celé paže atd. Všechno ještě mohou ovlivnit ostatní 

faktory jako např. kontakt s obráncem či obránci, vzdálenost od brankáře, postavení 

brankáře a mnoho dalších věcí, na které musí hráč reagovat a podle toho svůj pohyb 

zkoordinovat. 

Princip stimulace koordinačních schopností spočívá v seznamování se s mnoha 

rozlišnými pohybovými činnostmi, kdy nám nejde o dokonalost pohybu, ale pouze o 

jeho zautomatizování. V tomto důsledku je jedinec schopen lépe rozeznávat a provádět 

jednotlivé pohyby, což má vliv na rychlost pohybu, provedení, tvorbu nových vzorců 

řešení a přesnosti. 

 (Dovalil a kol. 2009) 

 

2.1.2.4 Silové schopnosti 

 

Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Je 

charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. Svalovou silou 

rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci svalu 

nataženého. Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval zvedne, důležitou roli v rozvoji 

síly tedy hraje gravitace. 

(Stackeová, 2008) 

 

Podle Dovalila a kol. (2009) rozlišujeme několik silových schopností, a to sílu: 

 absolutní – schopnost spojená s největším možným odporem 

 rychlou a výbušnou (explozivní) – schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí 

 vytrvalostní – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním 

pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat 

 

 

            

 



17 

 

           Pro potřeby tělovýchovné a sportovní praxe rozlišujeme: 

 statickou sílu – schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, tedy bez 

lokomotorického efektu, většinou se jedná o udržování těla nebo zátěže 

ve statických polohách 

 dynamickou sílu – podstatou je kontrakce izotonická  (koncentrická nebo 

excentrická) 

(Skopová, Zítko, 2005) 

 

Rychlá a výbušná síla je nejcharakterističtějším druhem síly potřebné pro házenou. 

Tento druh síly je potřebný pro horní i dolní končetiny. Výbušná síla horních končetin a 

trupu slouží k dynamickému odhodu míče. Musí být vyvinuta taková, aby byla míči 

udělena co možná největší rychlost. 

Na hodu se podílí velké množství svalů.  

Z oblasti trupu jsou to svaly: m.obligus externus abdominis, m. obligus internus 

abdominis a m.transversus abdominis, které svou činností uvádějí trup do rotace. Jsou 

tedy nazývány rotátory trupu. Rotační pohyby jsou důležité pro dynamické odhození 

míče vzhledem k vytočení trupu při odhodu. Prací těchto svalových skupin dochází 

nejprve k rotaci trupu, kterou následuje pohyb ruky. Množství potencionální energie 

paže a následně míče je o to větší, o co rychleji je provedena rotace trupu.  

Svaly zádové: m. trapezius a m. lattisimus dorsi se pak podílí na zvedání paže nad 

horizontální osu ramene a na zapažení, nutné k přípravě správné polohy paže před 

hodem.  

Stejnou funkci plní i svaly horní končetiny m. triceps brachii, m. biceps brachii a m. 

coracobrachialis.  

Svaly prsní: m. pectoralis major et minor umožňují společně se svaly ramenními a 

lopatkovými (m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major et minor, 

m. subscapularis) a dvojhlavým svalem pažním (m. biceps brachii) předpažení, tedy 

pohyb paže po co nejdelší dráze, čímž působí na míč úhlové zrychlení a dodává mu 

větší rychlost.  
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Nezanedbatelnou skupinu svalů jsou i svaly předloktí a svaly ruky, které umožňují 

pevné držení míče v prstech, pohyby předloktí a pohyby zápěstí (Čihák, 2001). 

Úroveň výbušné síly dolních končetin se projevuje ve výšce výskoku ( jednonož i 

obounož), ale také v rychlých změnách směru používaných při uvolňování. 

Další skupiny svalů slouží spíše k fixaci trupu a udržení rovnováhy při hodu – 

většinou velké svalové skupiny nazývané posturálními svaly. Tyto svaly využívají 

statickou sílu (Čihák, 2001). 

 

2.1.3 Technické faktory 

Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. 

(Dovalil a kol., 2009) 

. 

Základní dovedností pro střelbu v házené je vrchní hod jednoruč. Tato dovednost 

vyžaduje technicky správné provedení. Vrchní hod jednoruč je využíván jak při 

přihrávce, tak i při střele, kde je ale použita větší síla. 

Hod začíná nápřahem. Pravák stojí ve stoji výkročném levou, přičemž špička 

vykročené nohy by měla směřovat do předpokládaného směru hodu. Paži s míčem vede 

spodním obloukem nebo po nejkratší dráze do zapažení. Ramena se přitom natáčejí tak, 

že jejich spojnice tvoří prodloužení házející paže. Zdůrazňujeme polohu lokte a ruky 

s míčem nad úrovní ramene. Odhod začíná pohybem pravého boku ve směru hodu, na 

něj navazuje bezprostředně švihový pohyb ramene lokte, předloktí a zápěstí. Konečný 

impuls dává míči zápěstí, proto by v případě správně provedeného hodu měly prsty 

směřovat k zemi. Určitou kontrolou pro hráče je i dráha letícího míče. Při správném 

provedení by se měla blížit přímce rovnoběžné se zemí. 

(Tůma, Tkadlec, 2010) 
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2.2 Současné poznatky o vztahu rychlosti a přesnosti hodů 

 

Fairbrother (2010) zkoumal obecné zákonitosti mezi rychlostí a přesností se 

zaměřením na motorické schopnosti. Nezabýval se tedy přímo házením. Výzkum byl 

prováděn na jednoduchých úkolech, jako je strefení se klíčem do klíčové dírky, kliknutí 

myší na ikonu, hraní na kytaru atd. Každá situace spojená s rychlejším provedením se 

prokázala jako méně přesná. 

 

Vstupním zdrojem do dané tématiky je článek: „Zvyšuje maximální zapojení síly 

přesnost?“, kde jsou popisovány některé experimentální výsledky, týkající se 

především sportů využívajících náčiní a dávají tak podněty pro další výzkum. 

„Současný stav poznání tedy neumožňuje s určitostí prohlásit, že maximální 

nasazení síly snižuje variabilitu provedení všech pohybů. Zejména tam, kde je nutné 

přesné zasažení cíle předmětem vypuštěným z ruky (šipky, ale např. i střelba v házené 

nebo baseballový nadhoz) by bylo žádoucí další ověřování v terénu.“(Tůma, 1999,) 

 

 

Freeston, Ferdinands a Rooney (2007) se zabývali rozdíly mezi různými 

věkovými a výkonnostními skupinami hráčů kriketu. Testované skupiny byly muži,  

kategorie do 19 let, kategorie do 17 let. Tyto tři skupiny tvořili hráči nejvyšší 

výkonnosti. Čtvrtou skupinou byla skupina mužské kategorie, hrající na nižší úrovni. 

Stejné skupiny tvořily i ženy. Výsledkem měření byl fakt, že nejvyšší rychlostí hází 

muži nejvyšší hráčské úrovně. Rozdíl byl při porovnání rychlostí hodů mezi skupinami 

muži – ženy. U mužů byla prokázána významně větší rychlost hodů. Při testování 

přesnosti hodů byly prokázány nejpřesnější hody mezi 75 a 85% z maximální rychlosti. 

Výsledky ukazují, že je pro rychlost a přesnost hodů rozhodující pohlaví, délka hráčské 

kariéry a tréninkový objem. 

 

Venkadesan a Mahadevan (2010) zkoumali optimální strategii pro přesnost 

hodů. Studia lidské motoriky prokazují větší přesnost hodů pomalejších než rychlých. 

Vrchní hod jednoruč je nejvhodnějším způsobem hodu, při kterém dosahuje míč nevyšší 

rychlosti. Nejvyšší rychlost spojená s přesností se objevuje při využití přibližně 85% 

maximální síly. 
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Bayios a Boudolos (1998) zkoumali rozdíly rychlosti a přesnosti střely několika 

skupin - hráčů 1.nejvyšší soutěže, 2.nejvyšší soutěže a studentů tělovýchovy. Střelba 

byla prováděna z místa, po uvolnění a z výskoku, přičemž největší rychlost střelby 

společně s největší přesností byla prokázána u střelby po uvolnění u obou skupin hráčů, 

nikoliv u studentů, kteří se lišili prakticky ve všech údajích. U hráčů nejvyšší soutěže 

byl prokázán negativní výsledek závislosti rychlosti a umístění střelby z místa a 

ve výskoku, ale ne po uvolnění. U druhé skupiny nebyla pozorována žádná závislost 

mezi oběma parametry. U třetí skupiny (studenti) byl zjištěn pozitivní vztah parametrů u 

střelby z překroku. 

 

Van den Tillaar (2003) prováděl experiment s několika norskými házenkáři. Při 

tomto experimentu se měli házenkáři soustředit na rychlost a později i na umístění 

střely. Nejpřesnější umístění a zároveň nejrychlejší střela odpovídala asi 85% 

maximální možné rychlosti střely těchto hráčů. 

 

Van der Tillaar a Ettema (2004) zjišťovali vztah mezi rychlostí míče a použitou 

silou. Testy prováděli s různými druhy, velikostmi a hmotnostmi míčů. Výsledky 

výzkumu prokázaly negativní závislost rychlosti míče na jeho váze - čím těžší míč, tím 

je maximální dosažená rychlost menší. 

 

Rivilla-Garcia a Sampedro-Molinuevo (2010) a jejich experiment testoval 

profesionální a amatérské hráče házené. Předmětem zkoumání bylo nalézt rozdíl mezi 

rychlostí a přesností hodů při střelbě ze souhlasné (vrchní hod jednoruč je prováděn 

s nakročením té nohy, kterou rukou hráč střílí) a opačné nohy (vrchní hod jednoruč je 

prováděn s nakročením opačné nohy, než je ta, kterou rukou hráč střílí). Hráči měli za 

úkol vystřelit co možná nejrychleji a nejpřesněji. Větší přesnost byla prokázána při 

střelbě z opačné nohy. Tento rozdíl byl ještě více markantní u amatérských hráčů. 

 

Během měření Wagnera a kolektivu (2011) byla posuzována rychlost střelby 

profesionálních házenkářů působících v nejvyšších soutěžích Rakouska, Německa a 

Španělska. Hody byly prováděny ze stoje, s rozběhem, z výskoku a z náskoku. Nejvyšší 

dosažená rychlost byla prokázána ve střelbě s rozběhem (definována jako maximální 

rychlost míče), dále pak střelba ze stoje (93% maxima), střelba z výskoku (92% 

maxima) a nakonec z náskoku (85% maxima). 
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Bootsma (1994) se zabýval výzkumem rychlosti a přesnosti hodů v souvislosti 

s velikostí zasahovaného terče. Součástí výzkumu bylo i zjišťování úhlu (míra 

„otevření“ ruky) a rychlosti konečků prstů ruky při vypouštění míče. Prokázalo se, že se 

zmenšující se velikostí zasahovaného objektu se rychlost konečků prstů zmenšuje. 

V případě otevření ruky při vypouštění míče, byla zjištěna přímá úměrnost mezi 

zvětšováním velikosti terče a míry otevření dlaně, tedy čím větší objekt, tím více je ruka 

při hodu otevřena. Závislost byla zjištěna i mezi velikostí zasahovaného objektu a 

rychlosti konečků prstů. Výsledek prokázal, že čím je terč menší, tím se snižuje i 

rychlost konečků prstů při vypuštění míče. 

 

Statistický výzkum Rogulje a Srhoje (2002) zaznamenal umístění střel na 

mistrovství světa v roce 1999 v Egyptě. Výzkum byl proveden na základě 80 utkání. 

Branka byla rozdělena na segmenty – levý, střední, pravý a nahoře, uprostřed, dole, dle 

umístění střel v jednotlivých utkáních. Výsledky výzkumu ukázaly, že nejčastěji hráči 

střílí do spodních segmentů na levé i pravé straně branky – průměrně končí v utkání 

úspěšně 5-6 gólů v těchto oblastech. Do těchto míst směřuje asi 77 % veškerých střel. 

Další segment, kde je často dosahováno branky je střední část branky v dolním prostoru, 

kde se střely špatně chytají, protože směřují brankáři mezi nohy – zde padnou průměrně  

3 branky (72 % střel míří právě do tohoto prostoru). Hody na horní rohy branky 

vykazovaly četnost: levý 62.28 % a pravý 68,43 %. Vcelku zde padnou přibližně 2 

branky za utkání. 

Stejně tomu tak je i u středního segmentu nahoře – 2 branky/65,53 %, podobné 

je to se vstřelenými brankami u středního segmentu napravo i nalevo, pouze procento 

střelby je zde menší, a to kolem 47 % . 

Nejmenší počet střel míří do střední části středního segmentu, což není žádným 

překvapením z důvodu postavení brankáře. Směřuje sem pouze 12,61 % střel s četností 

proměnění  0,16 branky na utkání. 

Nejvíce tedy ovlivňuje výsledek utkání střelba do spodních segmentů branky. 

Nejméně významné jsou střely směřující do výšky 70-140 cm nad podlahou, kde jsou 

pro brankáře snadněji chytatelné, protože brankář tento prostor pokrývá pažemi. 

Jelikož výzkum vyplývá z utkání, při kterém hraje velkou roli i taktika, jsou 

spodní segmenty nejvhodnější místa pro vstřelení branky. 
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3. Cíl práce a hypotézy 

 

Hlavním cílem práce je zjistit závislost mezi rychlostí a přesností při provádění 

hodů v házené. Při jakých rychlostech střelby jsou házenkáři schopni zasáhnout přesně 

cíl a zda využití maximální síly zmenšuje variabilitu pohybů, a tím i zvětšuje přesnost 

jednotlivých hodů.  

 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že rychlost střel na přesnost nebude dosahovat   

hodnot maximální rychlosti. 

  

Hypotéza 2:  Předpokládáme,  že   rychlost  střel   na   přesnost  bude   dosahovat  

75-85% maximální rychlosti. 

 

 Přesností se rozumí 60 a více procentní úspěšnost střelby – zasažení zvoleného 

objektu. 
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4.  Metody a postup řešení 

Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem bude skupina házenkářů mužské kategorie hrajících 3. 

nejvyšší republikovou soutěž. Všichni testovaní jedinci ve věku od 17 do 23 se aktivně 

házené věnují více než deset let. 

Ve výzkumném souboru budou testováni i 2 brankáři, kteří jsou z hlediska 

útočných herních činností jednotlivce více omezeni dovednostmi než ostatní hráči, 

z důvodu specializace hráčských funkcí. 

Metoda získání dat 

Vybraná skupina 13 házenkářů se nejprve rozcvičí (cca 20 minut), aby při 

měření nedošlo k žádnému zranění.  

Samotné měření probíhá několika způsoby střelby:  

 střelba na branku ze vzdálenosti čáry volného hodu (9 metrů od branky) ze 

stoje z místa 

 střelba s uvolněním z opačné nohy (po 3 krocích)  

 střelba s uvolněním ze souhlasné nohy (po 3 krocích) 

 střelba ve výskoku  

Voluntaristé provádí 5 hodů každým výše zmíněným způsobem, hody provádí 

seřazeni dle zvoleného pořadí a postupují za sebou. Po střele opustí prostor střelby. 

Následuje další v řadě. Takto provedou všech 5 hodů každým způsobem.  

Nejdříve je úkolem vystřelit na branku co možná nejrychleji, kdy zaznamenáme 

rychlost, kterou označíme jako maximální.  

Následují hody, mají být také co nejprudší, ale s tím rozdílem, že hráči trefují 

předem vymezený prostor v brance – postupně z pěti střel trefit každý roh branky a pátá 

střela je do libovolného ze zmíněných rohů. Střely budou následovat v pořadí: pravý 

horní, pravý dolní, levý horní, levý dolní a libovolný roh. Rychlost střelby bude měřena 

ručním radarem z prostoru za brankou proti střelcům. K tomuto měření bude použito 

radarové zařízení Stalker. Podle výrobce (fa. Stalker Radar, Plano, Texas, USA) se 

jedná o radar vyvinutý specielně pro potřeby profesionálního sportu. Zařízení je 
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schopno měřit rychlost v rozsahu 8 - 400 km.hod-1 a to s přesností 0,2 km.hod-1 , což 

shledáváme pro naše potřeby naprosto dostačující. 

Hodnocení přesnosti je zvoleno systémem splnil/nesplnil podle toho, zda míč 

projde vymezeným prostorem v brance. Za splněný pokus je počítán i míč odražený od 

tyče či břevna do vymezeného prostoru, i míč, který se dotkne vymezovacích pomůcek. 

Přesnost bude odpovídat 60-ti a více procentům úspěšnosti hodů. Právě 60-ti % 

úspěšnost je jedním z předpokladů k dosažení vítězství v utkání (týká se úspěšnosti 

střelby, které by mělo být dosaženo z prostorů spojek), a to koresponduje alespoň se 

třemi zásahy z pěti střel. 

Velikost vymezených prostorů v rozích branky byla zvolena jako čtverce 

40x40cm, což je prostor, do kterého se vejdou přibližně 4 míče ( viz. obrázky 1 a 2) 

 

 

 

 

Obr. 1 - vymezené prostory, celá branka 

 

 

Obr. 2 - vymezený prostor, detail 
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Metoda zpracování dat 

           Výsledky získané terénním měřením budou následně statisticky zpracovány pro 

každého hráče zvlášť – jeho maximální rychlost hodu + rychlosti změřené při snaze 

trefit daný objekt v brance (v % maximální rychlosti). Po tomto zpracování bude nutné 

porovnat výsledky jednotlivých hráčů mezi sebou k dosažení průměrných hodnot. 

Jak bylo zmíněno v popisu výzkumného souboru, budou v měření přítomni i 

brankáři a data budou zpracována jak s jejich naměřenými hodnotami, tak bez nich. 

Pro statistické zpracování využijeme program Microsoft Excel 2007. U každého 

z jednotlivých pokusů bude naměřena určitá rychlost. Pro zjištění maximální rychlosti 

mají hráči 5 pokusů, jejichž hodnoty budou zprůměrovány pro každého hráče zvlášť. 

Získané hodnoty budou taktéž zprůměrovány pro vytvoření charakteristiky celého 

souboru. 

Stejně bude postupováno i pro měření střel na přesnost s tím rozdílem, že u 

těchto pokusů bude nutné zaznamenat úspěšnost/neúspěšnost pokusu a navíc bude 

provedeno procentuální vyjádření maximální rychlosti střelby. 

Takto budeme postupovat u každého ze způsobů střelby. 

Po získání předchozích dat je ještě třeba uvést, kolik hráčů ze zkoumaného 

souboru bude schopno splnit kritérium přesnosti hodů, které představuje 60-ti % a větší 

úspěšnost hodů – alespoň 3 úspěšné pokusy z 5. 

Pro zpracování grafických výsledků byl použit program Statistica a pro přesnější 

výsledky střel na přesnost bylo využito pouze střel, které zasáhly vyznačené prostory. 
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5.  Výsledky 

 

Vybraná skupina házenkářů (výzkumný soubor) prováděla střelbu na branku dle 

metodiky popsané v předcházející části. 

 

Procentuální vyjádření úspěšnosti střelby: 

 

 5 úspěšných pokusů z 5 = 100% 

 4 úspěšné pokusy z 5 = 80% 

 3 úspěšné pokusy z 5 = 60% 

 2 úspěšné pokusy z 5 = 40% 

 1 úspěšný pokus z 5 = 20% 

 0 úspěšných pokusů z 5 = 0% 

 

Po provedení měření jsme dospěli k následujícím výsledkům. 
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Střelba ze stoje z místa 

 

 Maximální rychlost hodů z místa byla v průměru 87,46 km/h, pokud jsme 

vyčíslili hodnoty pouze pro hráče v poli bez 2 brankářů (střelba brankáře není 

v utkáních častá), výsledná hodnota průměrné maximální rychlosti stoupla cca o 1,5 

km/h na 89,02 (viz. tabulka 1). 

 

Tabulka 1 - střelba ze stoje z místa, maximální rychlost 

 

maximální rychlost - střelba z místa   průměr 

76 77 82 78 79 78,4 

79 80 81 79 78 79,4 

97 100 101 97 99 98,8 

85 79 84 80 88 83,2 

93 92 91 90 90 91,2 

84 83 86 86 84 84,6 

94 96 94 97 95 95,2 

93 90 88 91 89 90,2 

92 92 92 92 90 91,6 

88 91 92 92 92 91,0 

84 84 84 85 84 84,2 

84 85 82 86 86 84,6 

84 84 83 87 85 84,6 

    celkový 87,46154 

     89,01818 

 

červené pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modré pole - hodnoty pouze hráčů v poli 

 

 

Při střelbě na přesnost byla průměrná hodnota maximální rychlosti 83,5 km/h a 

85,3 km/h (bez hodnot naměřených u brankářů). Při hodech na přesnost dosahovaly 

rychlosti v průměru 95,43% maximální rychlosti, bez brankářů 95,82% maxima. 
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Pět hráčů se trefilo do vymezených prostorů 3x z 5 pokusů (60-ti % úspěšnost), 

čtyři hráči se trefili 2x z 5 pokusů (40-ti % úspěšnost) a čtyři hráči zasáhli cíl pouze 

jednou (20-ti % úspěšnost). 

Zde splnilo kritérium přesnosti (alespoň 60-ti % úspěšnost střelby) 5 hráčů z 13 

(viz. tabulka 2). 

 

Tabulka 2 - střelba ze stoje z místa, přesnost 

 

PH LH PD LD libovolně průměr %maxima 

71 82 71 68 67 71,8 91,58163 

75 81 73 70 78 75,4 94,96222 

97 94 96 97 93 95,4 96,55870 

79 79 82 74 76 78,0 93,75000 

88 89 89 89 86 88,2 96,71053 

84 86 84 78 80 82,4 97,39953 

94 91 90 91 x 91,5 96,11345 

88 87 86 80 90 86,2 95,56541 

89 90 89 86 87 88,2 96,28821 

82 84 88 84 84 84,4 92,74725 

86 84 84 80 85 83,8 99,52494 

84 71 78 85 80 79,6 94,08983 

82 81 76 82 82 80,6 95,27187 

    celkový 83,5 95,42797 

     85,3 95,81997 

 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli 

žlutá pole - hráči, kteří splnili kritérium přesnosti 

zelená pole - úspěšný pokus 

 PH – pravý horní roh branky 

 LH – levý horní roh branky 

 PD – pravý dolní roh branky 

 LD – levý dolní roh branky 

 libovolně – libovolné umístění v brance 

             

 

 

 

 

 

 



29 

 

             Střelba po uvolnění z opačné nohy 
 

Maximální rychlosti střelby po uvolnění dosahovaly v průměru 94,95 km/h, 

96,89 km/h bez brankářů (viz. tabulka 3).  

 

Tabulka 3 - střelba po uvolnění z opačné nohy, maximální rychlost 

 

maximální rychlost - po uvolnění opačná noha průměr 

81 83 82 93 86 85,0 

79 79 82 88 90 83,6 

101 111 109 108 109 107,6 

90 90 92 92 97 92,2 

99 98 96 95 100 97,6 

91 92 91 91 92 91,4 

109 107 105 105 106 106,4 

99 100 97 102 93 98,2 

97 96 99 98 93 96,6 

103 98 97 103 98 99,8 

96 90 90 91 90 91,4 

93 90 91 92 93 91,8 

97 93 90 93 91 92,8 

    celkový 94,95385 

     96,89091 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli  

 

 

 

 

            Střelba na přesnost vykazovala průměrné hodnoty 88,90 km/h, což znamenalo 

93,54% maxima. Bez brankářů 91,13km/h – 94,00% maxima Pouze jeden z hráčů 

dosáhl 3 úspěšných pokusů z 5 (60-ti % úspěšnost), šest hráčů se trefilo 2x z 5 pokusů 

(40-ti % úspěšnost), dva hráči zasáhli pouze 1 (20-ti % úspěšnost) a čtyři hráči nezasáhli 

ani jednou (0% úspěšnost). 
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Zde splnil kritérium přesnosti (alespoň 60-ti % úspěšnost střelby) 1 hráč ze 13 

(viz. tabulka 4). 

 

Tabulka 4 - střelba po uvolnění z opačné nohy, přesnost 

 

PH LH PD LD libovolně průměr %maxima 

77 74 74 77 74 75,2 88,47059 

78 73 82 74 84 78,2 93,54067 

102 105 104 104 103 103,6 96,28253 

80 82 82 82 82 81,6 88,50325 

90 94 91 94 90 91,8 94,05738 

75 88 86 85 86 84,0 91,90372 

97 101 102 99 97 99,2 93,23308 

91 90 90 94 96 92,2 93,89002 

96 93 96 93 96 94,8 98,13665 

98 99 94 96 88 95,0 95,19038 

84 86 91 92 88 88,2 96,49891 

87 78 90 82 87 84,8 92,37473 

88 85 88 87 88 87,2 93,96552 

    celkový 88,90769 93,54211 

     91,12727 94,00329 

 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli 

žlutá pole - hráči, kteří splnili kritérium přesnosti 

zelená pole - úspěšný pokus 

 PH – pravý horní roh branky 

 LH – levý horní roh branky 

 PD – pravý dolní roh branky 

 LD – levý dolní roh branky 

 libovolně – libovolné umístění v brance 
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Střelba po uvolnění ze souhlasné nohy 

Vzhledem k časovému omezení měření byly naměřeny pouze hodnoty pro 

průměrnou maximální rychlost. Ta vykazovala hodnoty 86,28 km/h a 88,49 km/h bez 

brankářů (viz. tabulka 5). 

 

Tabulka 5 - střelba po uvolnění ze souhlasné nohy, maximální rychlost 

 

maximální rychlost - po uvolnění souhlasná noha průměr 

84 80 82 21 84 70,2 

77 78 81 78 76 78,0 

103 104 103 103 102 103 

84 84 80 79 83 82,0 

90 86 89 90 88 88,6 

74 82 83 88 84 82,2 

95 94 98 98 96 96,2 

85 85 80 81 85 83,2 

90 91 88 87 89 89,0 

89 86 90 87 88 88,0 

87 86 89 89 86 87,4 

81 85 85 88 91 86,0 

89 86 90 87 87 87,8 

    celkový 86,27692 

     88,49091 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli 
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Střelba ve výskoku 

S ohledem na zatížení a náročnost provedení velkého počtu střel jsme omezili 

počet střel z výskoku se snahou o maximální rychlost na 3 pokusy. I přes toto omezení 

byly hodnoty 88,13 km/h a 89,94 km/h bez brankářů. (viz. tabulka 6). 

 

Tabulka 6 - střelba ve výskoku, maximální rychlost 

 

maximální rychlost - ve výskoku průměr 

80 82 77 79,66667 

79 76 75 76,66667 

99 101 99 99,66667 

79 85 84 82,66667 

86 84 88 86,00000 

83 87 80 83,33333 

91 95 97 94,33333 

93 97 94 94,66667 

82 89 89 86,66667 

102 92 96 96,66667 

89 86 89 88,00000 

89 90 87 88,66667 

88 88 90 88,66667 

  celkový 88,12821 

   89,93939 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli 

 

Hody se zaměřením na přesnost dosáhly průměrné hodnoty 85,2 km/h, což 

znamenalo 96,73% maxima. Bez brankářů byla průměrná maximální rychlost 87,05 

km/h s výsledkem 96,88% maxima 

Při střelbě na přesnost, kde měli hráči 5 pokusů, se dva hráči trefili do 

vymezených prostorů 3x (60-ti % úspěšnost), tři hráči 2x (40-ti % úspěšnost), šest 

hráčů 1x (20-ti % úspěšnost) a dva hráči nezasáhli ani jednou (0% úspěšnost). 
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Zde splnili kritérium přesnosti (alespoň 60-ti % úspěšnost střelby) 2 hráči z 13 

(viz. tabulka 7). 

 

Tabulka 7 - střelba ve výskoku, přesnost 

   
 
   

PH LH PD LD libovolně průměr %maxima 

82 78 81 73 74 77,6 97,40586 

71 66 76 73 76 72,4 94,43478 

100 96 96 93 109 98,8 99,13043 

79 84 82 78 82 81,0 97,98387 

87 87 90 86 88 87,6 101,8605 

81 80 88 84 81 82,8 99,3600 

89 91 84 88 93 89,0 94,34629 

84 84 91 87 91 87,4 92,32394 

86 86 86 82 90 86,0 99,23077 

86 97 88 88 89 89,6 92,68966 

86 87 80 86 84 84,6 96,13636 

84 85 85 85 82 84,2 94,96241 

86 88 86 86 87 86,6 97,66917 

    celkový 85,2 96,73339 

     87,05455 96,88122 

 

červená pole - hodnoty všech střelců včetně brankářů 

modrá pole - hodnoty pouze hráčů v poli 

žlutá pole - hráči, kteří splnili kritérium přesnosti 

zelená pole - úspěšný pokus 

 PH – pravý horní roh branky 

 LH – levý horní roh branky 

 PD – pravý dolní roh branky 

 LD – levý dolní roh branky 

 libovolně – libovolné umístění v brance 
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Grafické zpracování výsledků 

 

V následující části jsme zařadili grafické porovnávání rychlostí střel s maximální 

rychlostí a rychlostí střel na přesnost. Pro dosažení přesnějších výsledků byly u střel na 

přesnost použity pouze hodnoty rychlostí těch střel, které byly úspěšné. 

Pro zpracování těchto údajů byl použit program Statistica. 

 

Tabulka 8 uvádí hodnoty rychlostí střel při střelbě z místa u dvou způsobů 

měření hráčů 1-13. 

 

Tabulka 8 - střelba z místa 

střelba z místa

1

maximalní

rychlost

2

přesnost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

78,4 68
79,4 74
98,8 93,5
83,2 78,3333333
91,2 88
84,6 81
95,2 90,6666667
90,2 87
91,6 89

91 84
84,2 82,5
84,6 81
84,6 79,6666667 

 

 



35 

 

 

 

Grafy 1 a 2 vychází z hodnot v tabulce 8 a ukazují porovnání mezi střelbou 

maximální rychlostí a střelbou na přesnost z místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1- střelba z místa 
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Graf 2 - porovnání rychlostí střelby z místa 
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Tabulka 9 uvádí hodnoty rychlostí střel při střelbě ve výskoku u dvou způsobů 

měření hráčů 1-13. 

 

Tabulka 9 - střelba ve výskoku 

střelba ve výskoku

1

maximální rychlost

2

přesnost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

79,6666667 75,5
76,6666667
99,6666667 109
82,6666667 80,5

86 87
83,3333333 88
94,3333333 93
94,6666667 87,3333333
86,6666667
96,6666667 89

88 85
88,6666667 85
88,6666667 87

 

 

 

Grafy 3 a 4 vychází z hodnot v tabulce 9 a ukazují porovnání mezi střelbou 

maximální rychlostí a střelbou na přesnost ve výskoku. 

 

 

Graf 3 - střelba ve výskoku 
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Graf 4 – porovnání rychlostí střelby ve výskoku 
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Tabulka 10 uvádí hodnoty rychlostí střel při střelbě po uvolnění z opačné nohy u 

dvou způsobů měření hráčů 1-13. 

 

Tabulka 10 - střelba po uvolnění z opačné nohy 

střelba po uvolnění z opačné nohy

1

maximální

rychlost

2

přesnost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

85 75,5
83,6

107,6 103,5
92,2
97,6 90,5
91,4

106,4 100
98,2 93,5
96,6 95
99,8
91,4 91
91,8 87
92,8 88

 

Grafy 5 a 6 vychází z hodnot v tabulce 10 a ukazují porovnání mezi střelbou 

maximální rychlostí a střelbou na přesnost po uvolnění z opačné nohy. 

 

 

Graf 5 - střelba po uvolnění z opačné nohy 
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Graf 6 – porovnání rychlostí střelby po uvolnění z opačné nohy 
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6. Diskuze 

 

 

Výzkum prokázal shodu s měřením Wagnera a kolektivu, kdy bylo 

nejrychlejších střel dosahováno při střelbě po uvolnění.  

Tentýž výzkum vykazuje na 2. místě střelbu ze stoje z místa a následně střelbu 

ve výskoku, to ale náš výzkum prokazuje naopak. Rychlosti střel ve výskoku byly 

v průměru větší jak ve střelbě maximální rychlostí (88,13 km/h), tak ve střelbě ve 

výskoku na přesnost (85,2 km/h). Rychlosti střel ze stoje z místa byly v průměru 87,46 

km/h při střelbě maximální rychlostí a 83,5 km/h při střelbě na přesnost. 

             Bylo dosaženo i shody s výzkumem, který vedli Bayios a Boudolos. Zde bylo 

také zjištěno, že nejvyšších rychlostí bylo dosahováno při střelbě po uvolnění z opačné 

nohy. 

Zároveň výzkum neprokázal, že využití maximální síly k hodu nezmenšuje 

variabilitu pohybů, a tím zároveň nezvyšuje přesnost hodů. 

 

 

Rychlost střelby 

 

Střely dosahovaly nejvyšších rychlostí při střelbě z opačné nohy po uvolnění. 

Střelba byla prováděna v pohybu a s opěrným bodem. To umožňuje práci všech 

segmentů podílejících se na střelbě, proto vykazoval tento způsob střelby nejvyšší 

naměřené hodnoty. 

  Následuje střelba ve výskoku, která postrádá zmiňovaný opěrný bod při 

vypuštění míče, a proto se část energie získané rozběhem ztrácí. 

Střelba z místa dosahovala 2. nejnižších hodnot, protože postrádala energii 

získanou rozběhem. 

Střelba ze souhlasné nohy po uvolnění je koordinačně náročnější než ostatní 

způsoby, tudíž při ní bylo dosaženo nižších rychlostí než u ostatních způsobů střelby. 

Měření prokázalo, že střely brankářů jsou v průměru o 2,3 km/h (2,5%) 

pomalejší, než střely hráčů v poli. Z tohoto průměru nápadně vystupuje údaj 5,1 km/h, 

který je rozdílem celkových průměrných rychlostí testovaného souboru a souboru bez 
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brankářů při střelbě na přesnost z opačné nohy. Průměrná rychlost střely u kompletního 

souboru byla 94 km/h a u souboru bez brankářů pouze 88,9 km/h . Na jiném místě 

výzkumu se tak velký rozdíl neobjevil, rozdíly se pohybovaly v rozmezí od 1,56 km/h 

do 1,94 km/h . Tento fakt může plynout z toho, že uvolnění a střelba po něm je 

charakteristickou činností hráče, nikoliv brankáře. Stejnou činností je ale i střelba ve 

výskoku, u které byl rozdíl rychlostí pouze 1,81 km/h . 

Velice nápadný byl i rozdíl extrémních hodnot mezi rychlostmi, naměřenými při 

střelbě ve výskoku. Nejvyšší rychlost při úspěšném zasažení vymezeného prostoru byla 

109 km/h a nejnižší 75,5 km/h. I když bereme v úvahu, že nejnižší hodnota byla 

naměřena u brankáře, je tento rozdíl velice markantní – 33,5 km/h. Ve srovnání stejných 

hráčů v jiných způsobech střelby byl překročen rozdíl rychlostí o více než 30 km/h 

pouze při střelbě po uvolnění ze souhlasné nohy, a to 32,8 km/h. Musíme akceptovat 

fakt, že tento způsob střelby je koordinačně náročný a hraje zde velkou roli rozdíl ve 

specializaci hráčských funkcí. 

 

 

Přesnost střelby 

 

Jako nejpřesnější způsob střelby byla prokázána střelba z místa, kde bylo 

dosaženo 27 úspěšných zásahů z celkových 65 (úspěšnost 41,54%)  na rozdíl od střelby 

ve výskoku 18 zásahů z 65 (úspěšnost 27,69%) a střelby z opačné nohy po uvolnění 17 

zásahů ze 65 (úspěšnost 26,15%). 

Celkem bylo provedeno 195 střel (součet všech způsobů střelby na přesnost) 

z nich bylo 62 úspěšných – celková úspěšnost 31,79%. 

 

Maximální rychlost hodů z místa byla v průměru 87,46 km/h, pokud jsme 

vyčíslili hodnoty pouze pro hráče v poli bez 2 brankářů (střelba brankáře není 

v utkáních častá), výsledná hodnota průměrné maximální rychlosti stoupla cca o 1,5 

km/h na 89,02. 

Při střelbě na přesnost byla průměrná hodnota maximální rychlosti 83,5 km/h a 

85,3 km/h (bez hodnot naměřených u brankářů). Při hodech dosahovaly rychlosti 

v průměru 95,43% maximální rychlosti, bez brankářů 95,82% maxima. 
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Maximální rychlosti střelby po uvolnění z opačné nohy dosahovaly v průměru 

94,95 km/h, 96,89 km/h bez brankářů. 

Střelba na přesnost vykazovala při tomto způsobu průměrné hodnoty 88,90 

km/h, což znamenalo 93,54% maxima. Bez brankářů 91,13km/h – 94,00% maxima. 

 

Počet střel ve výskoku se snahou o maximální rychlost byly hodnoty 88,13 km/h 

a 89,94 km/h bez brankářů. 

Hody se zaměřením na přesnost dosáhly průměrné hodnoty 85,2 km/h, což 

znamenalo 96,73% maxima. Bez brankářů byla průměrná maximální rychlost 87,05 

km/h s výsledkem 96,88% maxima. 

 

 

Vzhledem k celkové nízké úspěšnosti střel na přesnost se nabízí otázka, zda 

bychom mohli tréninkem střelby na přesnost nižší rychlostí zvýšit úspěšnost. Obáváme 

se ale, že rychlost střel bude příliš nízká, bez potřebné rasance a bude zvyšovat 

pravděpodobnost úspěšného zákroku brankáře. 

Přesnost střelby v našem testovaném může být dána i věkem hráčů, jejich herní 

zralostí a zkušenostmi. 
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7. Závěr 

 

Z výzkumu vzájemného vztahu rychlosti a přesnosti střel v házené bylo 

dosaženo následujících závěrů. 

Po zpracování všech výsledků byl splněn cíl práce, který prokazuje poměrně 

úzký vztah mezi porovnávanými parametry rychlosti a přesnosti vrchní střelby jednoruč 

v házené. Tento vztah se prokázal ještě užší, než bylo původně předpokládáno. 

Doporučením pro praxi pro testovaný soubor je trénink přesnější střelby, 

z důvodu nízkého procenta úspěšnosti u střelby na přesnost. Je otázkou dalšího 

výzkumu, zda pomocí pomalejších, ale zároveň přesnějších střel, je možno dosahovat 

lepších výsledků v utkání. Střely by ale neměly být příliš pomalé, protože tak mohou 

zvyšovat úspěšnost zákroků brankáře. V důsledku nižší rychlosti střely se zvyšuje i čas 

potřebný k jeho reakci. 

Fakt, že přesnější střelby je dosahováno při snížené rychlosti, uváděný prakticky 

ve všech zdrojích byl jasně prokázán. Tím byla současně potvrzena hypotéza číslo 1. 

Hypotéza číslo 2 se nepotvrdila, protože rasance střel byla o 10% větší, než bylo 

původně předpokládáno pro tento výzkum. Původně jsme odhadovali rychlost střel na 

přesnost mezi 75-85% maxima, ale výsledky měření ukazují u přesnosti až 95,57% 

maxima. 
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