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1. ÚVOD 
 

Téma diplomové práce „Házená a národní házená, sportovní hry podobné a 

rozdílné“ jsem si zvolila z toho důvodu, že mám k házené dlouhodobě velmi blízký 

vztah. Aktivně se tomuto sportu věnuji již od svých sedmi let. Aktuálně hraji 3. 

německou ligu za družstvo HSV 1956 Marienberg, v minulosti jsem působila i 

v nejvyšší české soutěži a v juniorském národním týmu České republiky. Házená je tedy 

zásadní součástí mého života. 

 

Házená je oblíbený kolektivní míčový sport, rozšířený po celém světě. V České 

Republice má házená již dlouholetou tradici, a to v mnoha podobách – kromě 

nejznámějšího typu házené (mezinárodní házená, handball) se v České republice 

setkáváme i s házenou národní (česká házená), dále s plážovou házenou (beach 

handball) či miniházenou. 

 

Může se zdát, že mezinárodní a národní házená jsou si na první pohled velmi 

podobné, odlišnost těchto sportů je však zřejmá již z přístupu veřejnosti – zatímco 

informace o českých družstvech, hrajících mezinárodní házenou, a o soutěžích, ve 

kterých působí, se pravidelně objevují ve všech médiích (tisk, rozhlas, internet, televizní 

spoty a přenosy), o národní házené se prakticky nic nedozvídáme. Další pozornost 

médií a veřejnosti spadá na národní týmy házené mužů a žen, oba totiž v posledních 

letech dosahují na mezinárodní scéně chvályhodných výsledků. Oproti tomu u národní 

(české) házené se logicky s národním týmem nesetkáme. 

 

V mé diplomové práci se zabývám podobnostmi a rozdílnostmi národní a 

mezinárodní házené. S národní házenou jsem se osobně setkala až nedávno, proto je pro 

mne zajímavé oba tyto sporty detailně porovnat. Pokud má popularita mezinárodní 

házené v České republice díky mediálnímu zájmu a díky úspěšnému reprezentování 

národních týmů stoupající tendenci, obávám se, zda u národní házené nenastává či 

nenastane trend opačný. Tato práce by tedy měla kromě splnění předem kladených cílů 

připomenout veřejnosti, že kromě mezinárodní házené se lze v České republice setkat 
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s podobným a neméně zajímavým druhem házené, který sice oblíbenou mezinárodní 

házenou v mnoha ohledech nepředčí, avšak zaslouží si svou pozornost minimálně díky 

své dlouholeté tradici. 
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2. PROBLÉMY A CÍL PRÁCE  

2.1 Problémy 

 

1. Orientují se lépe hráčky mezinárodní házené v pravidlech národní házené nebo 

hráčky národní házené v pravidlech házené mezinárodní? 

2. Má laická veřejnost větší povědomí o házené národní nebo o házené 

mezinárodní? 

3. Existují podstatné rozdíly v obsahu a rozsahu tréninkových jednotek u ženských 

týmů národní a mezinárodní házené v České republice? 

4. Existují v České republice podstatné rozdíly ve výkonnostní úrovni hráček 

národní a hráček mezinárodní házené? 

 

2.2 Cíl 

 

Cílem této diplomové práce je zmapovat rozdíly v národní a mezinárodní 

házené. Zjistit orientaci hráček mezinárodní házené v pravidlech národní házené a 

naopak. Zjistit, do jaké míry jsou či nejsou rozdíly mezi národní házenou a mezinárodní 

házenou vnímány laickou veřejností. Zjistit obsah a rozsah tréninků ženských týmů 

národní a mezinárodní házené a zmapovat rozdílnost mezi nimi. Zjistit, jak velký 

výkonnostní rozdíl mezi těmito sporty v rámci České republiky existuje. 

 

2.3 Úkoly 

 

1. Vytvořit dotazníky a s jejich pomocí získat požadované informace - o znalostech 

pravidel mezinárodní házené u národních házenkářek a naopak; o povědomí laické 

veřejnosti o národní a mezinárodní házené a o rozdílnostech mezi těmito sporty; o 

obsahu a rozsahu tréninkových jednotek ženských týmů národní a mezinárodní 

házené. 

2. Rozeslat dotazníky příslušným respondentům. 
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3. Na základě zjištěných informací získat podložená fakta a provést interpretaci 

výsledků. 

4. U vybraných zástupců ženských týmů národní i mezinárodní házené naměřit 

výkonnostní hodnoty u předem stanovených sportovních disciplín. 

5. Na základě naměřených hodnot stanovit stupeň rozdílnosti ve výkonnostní úrovni 

mezi hráčkami národní a hráčkami mezinárodní házené. 

6. Na základě interpretovaných výstupů z dotazníků a porovnání naměřených hodnot 

výkonnostních disciplín potvrdit nebo vyvrátit předem stanovené hypotézy. 
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3. HÁZENÁ 
 

3.1 Vznik a vývoj házené ve světě 

 

O vzniku a vývoji házené se můžeme dočíst na internetových stránkách Českého 

svazu házené. Informace týkající se této kapitoly jsem čerpala z těchto stránek. 

 

V roce 1898 zavedl dánský učitel Holger Nielsen pro žáky ordrupského 

gymnázia hru zvanou Haandbold, a právě tato hra je považována za první formu házené. 

V haandboldu proti sobě nastupovala dvě sedmičlenná družstva – šest hráčů v poli, kteří 

nesměli vstoupit do brankoviště a jeden brankář. Haandbold se hrál na hřišti o 

rozměrech 30 m x 45 m a brankoviště nemělo tvar půlkruhu, jako tomu je dnes, ale 

obdélníku o rozměrech 5m x 7m. Pravidla byla v mnohém podobná pravidlům 

současným. O tom, že Haandbold byl v Dánsku velmi populární, svědčí i to, že již 

v roce 1904 byl založen první Haandboldový svaz, který organizoval pravidelné 

soutěže.  

 

Klíčovým rokem pro rozvoj házené byl rok 1934, kdy se ve Stockholmu konal 

III. Kongres IAHF, a který uznal skandinávská pravidla. Dalším klíčovým mezníkem se 

stal zakládající kongres IHF (International Handball Federation) v Kodani. Sídlem IHF 

bylo až do roku 1950 Švédsko, a to z důvodu, že čtyři z osmi zakládajících členů IHF, 

byly ze Skandinávie. Od roku 1950 je sídlem sekretariátu IHF švýcarská Basilej.  

 

Od konce padesátých let se mistroství světa mužů i žen konají v tříletých 

cyklech. Házená mužů byla poprvé na programu letních olympijských her v roce 1972 

v Mnichově, ženská házená se na olympiádu dostala o 4 roky později v Montrealu
1
. 

 

 

 

 

1TÁBORSKÝ, František. Historie házené: Vývoj házené. [online]. [cit. 2014-05-11]. DOI: 

http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=2693.  

http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=2693
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3.2 Vznik a vývoj házené v českých zemích 

 

První oficiální klubové utkání v házené na našem území bylo odehráno 30. 

listopadu 1947, a to mezi kluby ZJŠ Sparta Bratrství a Sokolem Úvaly. Iniciátorem 

tohoto utkání byl Jan Radotínský, který se s házenou dostal do kontaktu v létě roku 

1947 na vysokoškolském zájezdu do Francie.  

 

V roce 1948 vznikl Přípravný výbor pro mezinárodní házenou a již v roce 1950 

se uskutečnila první mistrovská soutěž jak mužů, tak žen.  Již v roce 1951 ale vzniklo 

společné ústředí pro házenou (7 hráčů), handball (11 hráčů) a národní házenou a ještě 

téhož roku byl vydán zákaz hraní házené v letním období. Házená se směla hrát pouze 

v tělocvičnách, a to pouze v zimě a jako doplňkový sport.  Ještě téhož roku byla zrušena 

mistrovská soutěž mužů i žen a oddíly musely přihlásit svá družstva do soutěží národní 

házené. V této době však měla házená mnoho příznivců, kteří zákaz hraní házené 

neakceptovali, a proto již v roce 1952 vznikla Ústřední sekce házené. V padesátých a 

šedesátých letech jsme patřili mezi světovou házenkářskou špičku. 

 

Ženský a mužský národní tým dosáhl na světové zlato. Ženy vyhrály mistrovství 

světa v roce 1957, muži o deset let později.  

 

V roce 1968 vznikl Český svaz házené (ČSH), který byl společně se Slovenským 

zväzom hádzanej (SZH) zastřešen Československým svazem házené (ČSSH).  V roce 

1968 se mělo v bývalém SSSR konat mistrovství světa žen, ale kongres IHF toto 

mistrovství zrušil na protest proti invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy na území 

Československa. 

 

Podle statistik ÚV ČSTV k 1. 1. 1987 měla házená 42 351 registrovaných členů, 

což jí řadilo na osmou příčku mezi sportovními odvětvími, která byla tehdy 

v Československu pěstována. 

 

Po rozpadu Československa se řízení mezinárodního styku ujal Český svaz házené a 

vznikla samostatná česká reprezentace. Přesto však ještě v roce 1993 na mistrovství 
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světa mužů ve Švédsku a mistrovství světa žen v Norsku byla vyslána společná 

československá družstva (pod hlavičkou UCS = Unified Team of Czech and Slovak 

Republic). 
2
 

 

3.3 Pravidla házené  

 

Házená je kolektivní sportovní hra brankového typu, ve kterém proti sobě 

nastupují dvě sedmičlenná družstva, jejichž úkolem je dopravit míč do soupeřovy 

branky. Hráči se nesmí (kromě brankaře) dotknout míče nohou (myšleno od kolene 

dolu). Cílem je vstřelit co nejvíce gólů.  

 

Pravidla jsou volně ke stažení na stánkách Českého svazu házené a jsou platná 

od 1. července 2010.  

 

3.3.1 Hrací plocha  

 

Hřiště na házenou má tvar obdélníku o rozměrech 40 m x 20 m. Hřiště je 

rozdělné na dvě poloviny.  

 

V každé polovině je brankoviště, které je vyznačené půlkruhem o poloměru 6 m, 

do kterého smí vstoupit pouze brankař.  

Postranní čáry vymezují hrací plochu na delší straně hřiště. 

Brankové čáry vymezují hrací plochu na kratší straně hřiště. 

Čára volného hodu (9m čára) se vyznačuje přerušovanou čarou ve vzdálenosti 3 metry 

před čarou brankoviště (souběžně s ní). 

Sedmimetrová čára (7m čára) je jeden metr dlouhá značka přímo před středem branky.  

Je vyznačena rovnoměrně s brankovou čarou ve vzdálenosti 7 metrů.  

 

 

 

2  [online]. [cit. 2014-11-01]. DOI: http://www.svaz.chf.cz/content.aspx?contentid=2693. 
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Čára brankoviště opisuje tvar půlkruhu s poloměrem 6 metrů.   

Čára hranice brankaře (4m čára) je patnácticentimetrová čára přímo před brankou. Je 

vyznačena rovnoměrně s brankovou čarou ve vzdálenosti 4 metry. 

Středová čára rozděluje hřiště na dvě poloviny.  

Všechny čáry jsou součástí hrací plochy.  

 

Obrázek č 1: hřiště na házenou 

 

Zdroj: TÁBORSKÝ, František. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0872 

 

3.3.2 Branka 

 

Branky stojí ve středu brankové čáry, vždy musí být pevně ukotveny. Rozměry 

branky jsou 2m na výšku a 3m na šířku. Každá branka musí být zaopatřena sítí a to tak, 

aby vhozený míč normálně zůstal v brance. 

 

3.3.3 Míč  

 

Míč, který je zhotoven buď z kůže, nebo syntetického materiálu, musí být 

kulatý.  Obvod a váha míče se liší podle věkové kategorie a podle pohlaví. 

 58 – 60cm, 425 – 475 g, je určen pro muže a dorostence (16 let a více) 

 54 – 56 cm, 325 – 375 g, je určen pro ženy, dorostenky (14 – 18 let), a žáky (12 

– 16 let) 
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 50 – 52 cm, 290 – 320 g, je určen pro žákyně (8 – 14 let) a pro žáky (8 – 12 let)  

3.3.4 Hrací doba 

 

Házená se hraje na dva poločasy.  Pro všechna družstva s hráči nad 16 let je 

normální hrací doba 30 minut. Mezi poločasy je desetiminutová přestávka. 

 

Pokud je po základní hrací době stav nerozhodný a je nutné určit vítěze, pak 

následuje prodloužení v délce 2 krát 5 minut. Pokud i po prodloužení je stav 

nerozhodný, následuje druhé prodloužení ve stejné délce. Pokud i po druhém 

prodloužení není zápas rozhodnutý, musí o vítězi rozhodnout střelba sedmimetrových 

hodů. 

 

Pro družstva mládeže ve věku od 12 do 16 let je normální hrací doba 2 krát 25 minut. 

Pro družstva mládeže ve věku od 8 do 12 let je hrací doba 2 krát 20 minut.  

 

Každé družstvo si může vyžádat tři time – outy v délce trvání jedné minuty. 

 

3.3.5 Družstvo 

 

Družstvo se smí skládat nejvýše ze 14 hráčů, přičemž na hřišti se v jednu chvíli 

může objevit pouze 7 hráčů, a ostatní hráči jsou střídající. Jeden z hráčů musí být vždy 

označen jako brankař. Hráč označený jako brankař, může kdykoliv zaujmout roli hráče 

v poli. Když brankař zaujme roli hráče v poli, automaticky se na něj vztahují stejná 

pravidla, jako na ostatní hráče – nesmí se míče dotknout nohou, smí udělat pouze tři 

kroky atd. Stejně tak může hráč z pole kdykoliv zaujmout roli brankaře, pokud bude 

správně označen. Střídání je dovoleno kdykoliv v průběhu celého zápasu, tzn. 

hokejovým způsobem, ale na plochu smí hráč vstoupit až poté, co opustí hřiště hráč, 

kterého střídá. Pokud dojde ke špatnému střídání, a na hřišti se objeví, byť na jednu 

sekundu, 8 hráčů, tak rozhodčí udělí dvouminutový trest hráči, který špatně střídal.  

Většinou se hráči zapojují jak do útočné, tak do obranné fáze hry, což znamená, 

že každý může dát gól. Existují ale i případy, převážně ve vrcholových soutěží, kdy jsou 
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obránci specialisté, kteří se do útoku střídají s útočníky specialisty. Posty: levé křídlo, 

levá spojka, střední spojka, pravá spojka, pravé křídlo, pivot, brankař. 

 

„Nejčastěji jsou rozlišovány útočné funkce spojky (levá, střední, pravá) s výchozím 

postavením asi 12 -15 metrů od branky soupeře, křídla (levé, pravé) se základním 

postavením v rohu útočného prostoru a pivota v blízkosti brankoviště. V obraně jsou 

v převážné míře uplatňovány systémy územního bránění (každému z obránců je přidělen 

určitý prostor). Podle základního postavení obránců je můžeme dělit na krajní, středové 

a vysunuté. Méně často se lze setkat s tím, že jeden nebo dva, výjimečně všichni, obránci 

brání soupeře osobně (obsahují stále stejného soupeře v kterémkoliv prostoru hřiště)“
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TÁBORSKÝ, František. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0872  
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3.3.6 Brankoviště 

 

Do brankoviště smí vstoupit pouze brankař. Za vstup do brankoviště se považuje 

už samotný kontakt jakékoliv části těla hráče s čárou brankoviště. 

 

3.3.7 Hraní s míčem 

 

Hráč v poli se může míče dotknout jakoukoliv částí těla, vyjma nohy (od kolene 

dolu). Brankař se smí míče, pokud je v brankovišti, dotknout i nohou. Pokud ale brankař 

opustí brankoviště, vztahují se na něj stejná pravidla jako na hráče v poli.  

Hráč smí držet míč 3 sekundy a má povoleno s míčem udělat pouze tři kroky. Pokud 

však hráč dribluje, může udělat kroků kolik chce, nesmí se však provinit proti 

pravidlům (přerušovaný driblink, nesený míč).  

 

3.3.8 Druhy trestů  

 

Fauly, při kterých zákrok směřuje převážně nebo výlučně proti tělu soupeře, 

musí být vyřešeny osobním trestem, tzn., že navíc k nařízení volného, nebo 7 - m hodu 

takový faul musí být progresivně potrestán – nejprve napomenutím (žlutá karta), poté 

vyloučením na 2 minuty, a diskvalifikací (červená karta). 

 

Určité fauly jsou trestány dvouminutovým trestem. Jedná se především o fauly, 

které jsou vedeny na krk nebo hlavu soupeře, při tahání za dres, při dlouhém svírání 

nebo pokud hráč spáchá faul s vysokou intenzitou nebo v rychlém běhu. 

 

Při dvouminutovém vyloučení však nemusí jít pouze o fauly. Dvouminutový 

trest může být udělen například i trenérovi nebo funkcionáři při nesportovním chování – 

nadávky, vstup do hřiště atd. 

Pokud hráč napadne soupeře způsobem, který může ohrozit jeho zdraví, pak 

dostane červenou kartu, tzn., že je diskvalifikován a musí opustit nejen hřiště, ale i 

prostor střídaček. Jedná se o fauly, které vychází z vysoké intenzity faulu, nebo když 
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hráč na faul není připraven a proto se nemůže vůbec bránit (zákeřné fauly zezadu). 

Červenou kartu ale hráč nedostane jen při zvlášť zákeřném faulu, ale i po druhém 

dvouminutovém trestu. 

 

3.3.9 Hody 

 

Hod brankaře se provádí tehdy, když: 

1) soupeřův hráč šlápne do brankoviště 

2) míč leží volně bez pohybu v brankovišti 

3) se soupeřův hráč dotkne míče kutálejícího/ležícího v brankovišti 

4) míč přejde za vnější brankovou čáru poté, co se ho jako poslední dotkl brankař nebo 

hráč soupeře 

 

Volný hod se provádí tehdy, když:   

1) dojde k chybnému střídání 

2) když se brankař, který stojí v brankovišti, dotkne míče, který leží nebo se kutálí 

mimo brankoviště 

3) pokud se brankař vrátí s míčem z pole do brankoviště 

4) hráč zahraje míč do vlastního brankoviště a míč poté zůstane ležet v brankovišti 

5) hráč drží míč déle jak tři sekundy 

6) hráč udělá s míčem více jak tři kroky 

7) se hráč dotkne míče nohou (myšleno od kolene dolů) 

8) přeruší driblink a poté začne znovu driblovat 

9) hráč vstoupí alespoň jednou nohou mimo hrací plochu 

10) se družstvo proviní pasivní hrou 

 

Sedmimetrový hod (7m) se provádí, pokud je hráč faulován zezadu při střelbě 

z brankoviště. 

 

 

4 TÁBORSKÝ, František. Sportovní hry: sporty známé i neznámé. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0875-2. 
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3.4 Český svaz házené  

 

Statutárním orgánem Českého svazu házené je prezident Českého svazu házené, 

pan magistr Aleš Pospíšil. Prezident zastupuje svaz a jedná jeho jménem, a zároveň 

předsedá Exekutivě Českého svazu házené a Radě Českého svazu házené. Volební 

období prezidenta je čtyři roky. 

 

Nejvyšším orgánem Českého svazu házené je Rada Českého svazu házené, která 

je složena z prezidenta ČSH, zástupců jednotlivých krajských svazů a ze zástupců 

Extraligy a WHIL. Rada ČSH se schází minimálně 2 krát ročně.  Rada ČSH projednává 

a schvaluje rozpočet a projednává a schvaluje úpravy legislativních předpisů. 

 

Výkonným orgánem Českého svazu házené je Exekutiva ČSH skládající se 

z devíti členů volených na čtyři roky. Exekutiva organizuje a řídí činnost Českého svazu 

házené mezi jednotlivými zasedáními Rady ČSH a Konferencemi ČSH. Exekutiva má 

9, kteří jsou voleni na 4 roky. Exekutiva se schází zpravidla jednou za měsíc, sejít se 

může ale i na mimořádných jednáních.  

 

Český svaz házené se skládá i z osmi odborných komisí: Komise pro soutěž, 

pravidla a rozhodčí, Legislativně – Právní komise, Reprezentační komise, Komise pro 

podporu a rozvoj regionů, Trenérsko – metodická komise, Komise mládeže, 

Disciplinární komise, Kontrolní a revizní komise ČSH. 

 

V současné době je v Českém svazu házené sdruženo 173 klubů a v nich 

registrováno 19 965 členů.  

 

Počet klubů v jednotlivých krajích: 

 Praha 19 

 Jihočeský kraj 10 

 Karlovarský kraj 1 

 Královéhradecký kraj 4 

 Liberecký kraj 7 
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 Pardubický kraj 3 

 Plzeňský kraj 14 

 Středočeský kraj 12 

 Ústecký kraj 11 

 Vysočina kraj 9 

 Jihomoravský kraj 23 

 Moravskoslezský kraj 23 

 Olomoucký kraj 19 

 Zlínský kraj 18 

 

3.5 Systém soutěží házené v České republice 

 

3.5.1 Muži 

 

Nejvyšší soutěží mužů v České republice je Extraliga, kterou hraje dvanáct 

družstev napříč celou Českou republikou. Extraliga je složená ze dvou částí – základní a 

nadstavbové. V základní části se hraje systémem každý s každým (doma, venku), 

podzim/jaro, což znamená, že celkově se v základní části odehraje 22 kol. Po základní 

části se podle počtu bodů v tabulce týmy rozdělí na dvě skupiny. Družstva, umístěná na 

1. – 8. místě po dlouhodobé části pak sehrají Play – off Extraligy. Play –off se hraje 

systémem vyřazovacích sérií.  

 

a) čtvrtfinále se hraje na tři vítězná utkání, kdy proti sobě hrají mužstva, která jsou po 

dlouhodobé části umístěna takto: 1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5. První dvě utkání se hrají 

na půdě soupeře, který je v tabulce po dlouhodobé části umístěn výše. Třetí a případné 

čtvrté utkání se hraje na půdě soupeře, který je v tabulce umístěn hůře 

 

b) vítězové čtvrtfinálových sérií pak sehrají semifinále, kde proti sobě nastoupí 1. a 4., 

2. a 3. Tato série se opět hraje na tři vítězná utkání stejným způsobem jako čtvrtfinálová 

série 
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c) vítězové čtvrtfinálových sérií pak sehrají finále. Opět se hraje na 3 vítězná utkání a 

výhodu domácího utkání prvních dvou zápasů a případného pátého má družstvo, které 

je po základní části umístěno v tabulce lépe. 

 

d) družstva poražená ve čtvrtfinále spolu sehrají zkrácené série o celkové umístění na 5. 

– 8. místě. Tato série se hraje pohárovým způsobem, tzn. na dvě utkání a rozhodující je 

počet bodů získaných v obou utkáních, popřípadě rozdíl skóre obou utkání. Série se 

začíná hrát na půdě slabšího soupeře. 

 

Družstva, která jsou po základní části umístěná na 9. až 12. místě spolu sehrají 

play – out Extraligy o umístění na konečném 9. Až 12. místě a o sestup z Extraligy. 

Play – out se hraje stejným systémem jako play – off. 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 extraligu (pořadí podle tabulky po 12. kole):  

 Talent M. A. T. Plzeň 

 HC Gumárny Zubří  

 HC Dukla Praha  

 SKP Frýdek  - Místek  

 Handball KP Brno  

 HCB OKD Karviná  

 TJ Cement Hranice 

 HK. A. S. A. Město Lovosice  

 HBC Ronal Jičín 

 Tatran Litovel 

 HC Zlín 

 Sokol Přerov HC  

 

Druhou nejvyšší soutěží mužů v České republice je 1. liga. I první ligu hraje 12 

družstev z celé České republiky, i zde se hraje systémem každý s každým (doma, 

venku). Vítěze tedy určí konečný počet bodů v tabulce po 22. odehraných kolech. Vítěz 
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první ligy automaticky postupuje do extraligy. Družstva, která se umístí na 11. a 12. 

místě spadají do 2. ligy a to podle územní příslušnosti.   

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 první ligu (pořadí podle tabulky po 10. kole):  

 ČZ HBC Strakonice 1921  

 KH Kopřivnice  

 Sokol Nové Veselí 

 TJ Bystřice pod Hostýnem 

 HC TJ Náchod 

 Talent Plzeň B 

 HCB OKD Karviná „B“ 

 1. HK Dvůr Králové 

 TJ JM Chodov  

 HBC Ronal Jičín „B“ 

 Tatran Bohunice 

 TJ STM Olomouc 

 

Třetí nejvyšší soutěž je již rozdělená na čtyři skupiny podle teritoria – jihozápad 

Čech, severovýchod Čech, jih Moravy, sever Moravy. Všechny čtyři skupiny mají po 

dvanácti družstvech a hrají se stejným systémem – 22 kol, podzim/jaro, každý 

s každým. Vítězové teritoria JZ Čech a SV Čech proti sobě sehrají dvě utkání o postup 

do 1. ligy. Stejně tak i vítězové J Moravy a S Moravy. Do krajských soutěží pak spadá 

družstvo z každé skupiny, které má na konci soutěže nejméně bodů. 

 

Dále se v České republice hrají ještě krajské soutěže. 

 

3.5.2 Ženy 

 

Nejvyšší ženskou házenkářskou soutěží v České republice je WHIL (Women´s 

Handball International League).  Jedná se o mezinárodní soutěž hranou společně se 

Slovenskem. WHIL hraje celkově 12 družstev – sedm družstev z České republiky a pět 
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družstva ze Slovenska. V základní části se hraje systémem každý s každým, 

podzim/jaro, to znamená 22 kol. Po základní části začíná play - off, hrané na tři vítězná 

utkání, která mezi sebou hrají slovenská a česká družstva zvlášť. České play – off mezi 

sebou hrají družstva, která se v základní části umístila na 1. – 4. místě. Družstva, která 

se v základní části umístila na 5. - 8. místě pak hrají stejným systémem play – out. 

Poražený z play – out automaticky sestupuje do první ligy. 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 WHIL (pořadí podle tabulky po 9. kole): 

 Iuventa Michalovce 

 DHC Slavia Praha 

 DHK Baník Most 

 HK Slovan Duslo Šal´a 

 HC Britterm Veselí n. M. 

 Sokol Poruba 

 HC Zlín 

 Sokol Písek 

 DHK Zora Olomouc  

 HC DANLOG Partizánské 

 BEMACO Prešov 

 ŠKP Bratislava 

 

Druhou nejvyšší soutěží žen v České republice je 1. liga, kterou hraje 13 

družstev. Systém soutěže je stejný jako u 1. ligy mužů, tzn. každý s každým, 

podzim/jaro, 22 kol. I v této soutěži automaticky postupuje ten, kdo má po posledním 

kole v tabulce nejvíce bodů. Družstva, která se po posledním kole, umístí na 11. a 12. 

místě automaticky sestupují do 2. ligy podle územní příslušnosti.  

 

Družstva hrající v sezóně 2014/201 1.ligu (pořadí podle tabulky po 9. kole):  

 HC Zlín B 

 HC Plzeň 

 Házená Jindřichův Hradec 
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 DHC Slavia Praha „B“ 

 Sokol II Kobylisy 

 DHK Zora Olomouc B  

 Jiskra Havlíčkův Brod 

 SHK Kunovice 

 TJ Jiskra Otrokovice 

 Sokol Poruba „B“ 

 Sokol Vršovice 

 DHK Baník Most B  

 LOKO České Budějovice 

 

Třetí nejvyšší soutěží žen v ČR je 2. liga, která je rozdělena podle teritoria na 

Čechy a Moravu. Českou část hraje 12 družstev, moravskou 6 družstev. Systém je opět 

stejný – každý s každým, podzim/jaro. Vítězové moravské a české části automaticky 

postupují do 1. ligy. Družstvo z Čech, které má po posledním odehraném kole nejnižší 

počet bodů, automaticky spadá do krajské soutěže, podle územní příslušnosti. Z důvodu 

malého počtu družstev se na Moravě nesestupuje. 

 

V České republice se pak dále hrají ještě krajské soutěže.  

 

3.5.3 Český pohár 

 

Český pohár se hraje v obou kategoriích. Český pohár je vícekolová, krátkodobá 

soutěž, která se hraje na jedno vítězné utkání.  

 

Český pohár hrají všechna družstva České republiky. První dvě kola mezi sebou 

hrají družstva z nižších ligových a krajských soutěží, od třetího kola jsou již nasazena i 

družstva z nejvyšší soutěže. Od druhého kola až po čtvrtfinále, se vždy hraje na hřišti 

slabšího soupeře. Místo konání finále se určuje losem.  
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Obrázek č. 2: Struktura soutěží házené v ČR 
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4. NÁRODNÍ HÁZENÁ 
 

4.1 Vznik a vývoj národní házené 

 

V této kapitole budu vycházet především z informací, které lze najít na stránkách 

Svazu národní házené. 

 

Počátky národní házené jsou spjaty s výnosem rakouského ministerstva školství 

z roku 1890. Všem školám bylo tímto výnosem nařízeno, aby se ve výuce věnovaly také 

tělovýchově. U kolébky národní házené stáli tři učitelé tělocviku. 

 

Prvním z těchto tří učitelů zakladatelů, byl pražský profesor Václav Karas, který 

hru, již s dětmi ve škole hrál, nazval, Vrhaná s přenášením. V červnu roku 1905 ji 

popsal v brněnském časopise Výchova tělesná. Vrhanou hrálo devět hráčů na hřišti, 

které bylo křížem rozděleno na čtvrtiny. Každý hráč se směl pohybovat pouze ve své 

čtvrtině. Družstvo se skládalo ze dvou trojic útočníků, dvou pomezních obránců a 

jednoho brankaře.  Cílem bylo dopravit míč do zmenšených branek na fotbal. 

 

Josef Klenka, další z trojice učitelů, zavedl místo fotbalových branek terče.  

Terče byly kruhy o průměru 1 m a byly upevněné na tyči 1,5 m od země.  Hrálo se na 

hřišti o délce 50 metrů a šířce mezi 25 – 30 metry. Tuto formu házené, které se říkalo 

cílová, hrála dvě šestičlenná družstva a bylo zavedeno driblování neboli řečeno jazykem 

té doby - „míč se směl honit rukama“. Cílová se dokonce objevila v roce 1907 na V. 

Všesokolském sletu v Praze. 

 

4.1.1 Národní házená po první světové válce 

 

O konečnou úpravu pravidel házené se postaral poslední z trojice učitelů 

tělocviku Antonín Krištof. Hra byla směsicí cílové od Klenky a vrhané od Karase. 

Později se ale pravidla vrátila od terčů k brankám a hra dostala název Házená. Házená 

se hrála na hřišti obdélníkového tvaru, rozděleného na třetiny, o rozměrech 25 krát 40 
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metrů. Branky byly 2 metry široké a 2,5 metru vysoké. Brankoviště, do kterého nesměl 

vstoupit hráč druhého družstva, mělo tvar obdélníku o rozměrech 4 krát 6 metru. 
5
 

 

Proti sobě nastupovala dvě sedmičlenná družstva. Zajímavostí však je, že pokud 

bylo hřiště větší nebo naopak menší, než stanovené rozměry, upravil se i počet hráčů. 

Samozřejmostí tehdy byla i smíšená družstva. Pokud šlo o smíšené družstvo, pak se 

hrálo v devíti lidech – 4 muži, zbytek ženy. Role v týmu byly rozděleny na – útočníky, 

záložníky, náhradníky a brankaře. Útočníci se mohli pohybovat pouze ve středním a 

nepřátelském území, kdy za nepřátelské území se považovala útočná třetina, náhradníci 

se směli pohybovat pouze ve středním poli a vlastním poli, a záložník s brankařem 

pouze v poli vlastním (pole = třetina) a ve vlastním brankovišti. S míčem se směly 

udělat pouze tři kroky. 

 

Tehdejší cílová byla převážně společenskou událostí. Ženy ji hrály v dlouhých 

sukních a muži ve svátečních oblecích. Až poslední úprava pravidel od Antonína 

Krištofa dala házené ráz sportovní hry. V roce 1907 založil Krištof první házenkářský 

klub – Kroužek házené Praha – který byl určen pouze pro dívky. O dva roky později 

vznikla první tištěná verze oficiálních pravidel házené, díky čemuž došlo k postupnému 

šíření házené po celé ČR. V roce 1911 ji dokonce Český olympijský výbor zařadil do 

sportovních slavností a o rok později byla házená zařazena i do programu VI. 

Všesokolského sletu. První české kluby házené byly založeny v Praze – Kroužek házené 

Vinohrady, KH Karlín a KH Smíchov. Díky cizincům/vysokoškolákům, kteří studovali 

v Praze se, národní házená dostala do i Jugoslávie a Ruska, a zejména v Jugoslávii se 

těšila národní házená velké oblibě, a to ještě v meziválečném období. 

 

Druhá světová válka znamenala přerušení veškeré sportovní činnosti. O rozšíření 

národní házené do podvědomí občanů Československa po druhé světové válce, se 

zasloužil J. Tratina. V roce 1920 vznikl Československý svaz házené a ženských sportů, 

ve kterém bylo nahlášeno 167 klubů s 2520 hráči a hráčkami. V této době se házená 

hrála v sedmičlenných, devítičlenných a devítičlenných smíšených družstvech. 

 

5 Historie národní házené. [online]. [cit. 2014-11-05]. DOI: http://svaznarodnihazene.cz/18-historie-nh. 
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V roce 1921 byla založena Mezinárodní federace ženských sportů, mezi jejíž 

členy patřilo 

 

Československo, Francie, Amerika, Anglie, Itálie, Švýcarsko a Švédsko. Tato 

federace uznala českou házenou jako mezinárodní hru a česká pravidla byla převzata 

jako pravidla oficiální. V této době se národní házená těšila velké popularitě i 

v Rumunsku a Rakousku, dostala se však ještě dále, a to až do Ameriky, kde ji hráli naši 

krajané, kteří tam žili. Díky rostoucí popularitě národní házené docházelo i k prvním 

mezinárodním a mezistátním utkáním. V roce 1923 sehrály naše ženy první 

mezinárodní utkání s Francií a hned vyhrály 9:2.  Aby se národní házená dostala do 

širšího podvědomí veřejnosti i v jiných zemích, bylo sehráno i propagační utkání, kdy 

proti sobě nastoupil tým Švédska a kombinované družstvo Čechoslovaček a Belgičanek. 

 

V roce 1930 bylo první mistrovství světa v házené žen, které vyhrály 

reprezentantky Československa, před reprezentací Jugoslávie a Polska. Druhé 

mistrovství světa se konalo v Londýně.  

 

K další změně pravidel došlo roku 1936. Největší změna se týkala brankoviště – 

došlo k zavedení brankoviště podle jugoslávského vzoru, tzn. půlkruhové brankoviště o 

poloměru 6 metrů, čímž se házená stala zajímavější. 

 

Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl nucen Československý svaz házené 

změnit svůj název na Český svaz házené. V této době došlo i k nevětšímu rozmachu 

národní házené. V roce 1944 byla vytvořena národní liga, které se účastnilo 6 družstev 

mužů z Čech a 6 družstev mužů z Moravy, a zároveň ještě byly vytvořeny 4 skupiny 

divize. Ženy hrály ligu ve dvou skupinách. V této době bylo ve svazu registrováno 

22 156 hráčů. 

 

V listopadu roku 1944 došlo k velkým změnám v úpravě pravidel házené. K těm 

největším změnám patřilo to, že byly zavedeny troje rozměry hřiště – 45 krát 30 metrů, 

51 krát 34 metrů a 48 krát 32 metrů, přičemž velikost střední třetiny byla pohyblivá 
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podle rozměrů hřiště. Došlo i k úpravě všech hodů. Pravidla byla opatřena 

vysvětlivkami, aby rozhodování bylo pokud možno co nejjednoznačnější. 

 

4.1.2 Národní házená po druhé světové válce 

 

V Československu se začali objevovat propagátoři národní házené. K další 

úpravě pravidel došlo již v roce 1949. Úpravy se tentokráte týkaly především obrany, 

která byla povětšinou velmi statická. Proto bylo zavedeno pravidlo, že jakmile míč 

přejde z pole středního do pole útočného, musí záložníci opustit vlastní obranou 

polovinu. 
6 

 

Co se týče největšího rozmachu, můžeme mluvit o roce 1954, kdy v sekci české 

házené při SVTV bylo organizováno 447 oddílů s 26 125 hráči. Postupem času ale 

zájem o českou házenou klesl, a to zejména v důsledku vzniku sekce pro házenou. 

Členové rady sekce pro českou házenou se dokonce snažili zavést nadhoz do 

mezinárodní házené. Technická komise IHF však tento návrh nepřijala. 

 

Vrcholnými zápasy národní házené byly zápasy mezi Čechy a Moravou. První 

utkání žen tohoto druhu bylo sehráno v roce 1922 v Prostějově a vyhrálo ho družstvo 

z Moravy v poměru 5:1. Muži sehráli první mezi zemské utkání v roce 1942 v Praze a 

skončilo výhrou družstva z Čech 13:6. Tato utkání byla a jsou velmi populární dodnes. 

 

Od roku 1941 se začaly hrát ligové soutěže mužů a žen a hrají se dodnes.  

 

4.2 Pravidla národní házené  

 

I národní házená je kolektivní sport, ve kterém proti sobě nastupují dvě 

sedmičlenná družstva s cílem dopravit míč do soupeřovy branky, ovšem zde jsou jisté 

rozdíly jak v pravidlech, tak v hrací ploše. 

 

6 Historie národní házené. [online]. [cit. 2014-11-05]. DOI: http://svaznarodnihazene.cz/18-historie-nh. 
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Pravidla národní házené jsou volně ke stažení na stránkách Svazu národní 

házené. 

 

4.2.1 Hrací plocha  

 

Hřiště na národní házenou má tvar obdélníku o rozměrech 45 krát 30 metrů. Na 

rozdíl od házené, kde hřiště má striktně předepsané rozměry, u národní házené je 

povolená tolerance +-5%. Plocha je buď z umělých materiálů (tartan atd.) nebo, protože 

se primárně hraje národní házená venku, z přírodních materiálů. 

 

Hřiště je čarami rozděleno na stejně velké třetiny – útočná, střední a obranná. 

Obranná třetina je současně útočnou třetinou druhého družstva. 

 

Rovnoběžně, 4 metry od půlící čáry, jsou tzv. pomocné čáry, které určují přesné 

postavení hráčů při výhozu.  

Postranní čáry vymezují hrací plochu na delší straně hřiště. 

Brankové čáry vymezují hrací plochu na kratší straně hřiště. 

Čára brankoviště opisuje tvar půlkruhu s poloměrem 6 metrů. 

 

Obrázek č. 3: hřiště na národní házenou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TÁBORSKÝ, František. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0872 
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4.2.2 Branka 

 

Branka má rozměry dva metry na šířku a 2,40 metru na výšku. Tyče i břevno by 

měly být natřeny na bílo. I zde je nutné, aby každá brána byla opatřena sítí. 

 

4.2.3 Míč 

 

Míč je stejný pro všechny kategorie. Obvod míče však nesmí být menší než 

580mm a větší než 605mm. Hmotnost míče je nejméně 290g a nejvýše 420g. 

 

4.2.4 Hrací doba 

 

Národní házená se hraje na dva poločasy, které jsou odděleny desetiminutovou 

přestávkou.  

V dospělé a dorostenecké kategorii se hraje 2 krát 30 minut. U žákovských 

kategorií je hrací doba 2 krát 25 minut. 

 

4.2.5 Družstvo 

 

Ve všech kategoriích může být na soupisce družstva napsáno 15 hráčů, a to 13 

hráčů v poli a 2 brankaři, přičemž v jednu dobu může být na hřišti maximálně 7 hráčů – 

brankař, obránce, dva záložníci a tři útočníci. Oproti házené je zde tedy změna v tom, že 

obránce nemůže dát gól, protože se nesmí pohybovat v útočné třetině. Kdežto v házené 

může dát gól kterýkoliv hráč, který se zrovna pohybuje na hřišti. Střídání je stejné jako 

v házené – kdykoliv za kohokoliv (kromě vyloučeného hráče), tzn. hokejovým 

způsobem. 

Posty: útočníci, záložníci, obránce, brankař.  

 

Útočník se smí pohybovat pouze v útočné a střední třetině a může vstoupit do 

brankoviště soupeře, nesmí v něm však stát při střelbě. Jeho hlavním úkolem je vstřelit 

gól. 
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Záložník se smí pohybovat ve střední a obranné třetině, ale nemůže vstoupit do 

brankoviště. 

 

Obránce se smí stejně jako záložník pohybovat ve střední a obranné třetině, na 

rozdíl ale od záložníka smí vstoupit do brankoviště. Obránci i záložník mají stejnou 

úlohu, a to zbránit soupeři ve střelbě. 

 

Brankař se smí pohybovat ve střední a obranné třetině a v brankovišti. 

 

4.2.6 Brankoviště 

 

V brankovišti se může kromě brankaře a záložníka pohybovat i soupeřův 

útočník. Při střelbě však útočník v brankovišti stát nesmí, může jím pouze probíhat. 

 

4.2.7 Hraní s míčem 

 

Hráči se smí míče dotknout jakoukoliv částí těla, vyjma nohy (myšleno od 

kolene dolu). Každý hráč může nést míč 2 sekundy, během kterých smí udělat libovolný 

počet kroků, poté si musí s míčem klepnout o zem nebo si ho nadhodit nad hlavu. 

Nadhoz a klepnutí o zem však smí provést pouze dvakrát. Celkově tedy smí hráč držet 

míč až 6 vteřin, během kterých smí urazit jakoukoliv vzdálenost s libovolným počtem 

kroků.  

 

4.2.8 Druhy trestů 

 

Napomínání, žlutá karta, pětiminutový trest, desetiminutový trest, červená karta. 

I zde platí, že tresty nejsou pouze za fauly, ale stejně jako v házené, i za nesportovní 

chování vůči soupeři, rozhodčímu, vedení družstva, fanouškům atd. 
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4.2.9 Hody 

 

Volný hod se nařizuje tehdy, když: 

1) hráč drží míč déle jak dvě vteřiny 

2) hráč provede nedostatečný nadhoz nad hlavu 

3) hráč vystřelí na branku z brankoviště 

4) hráč úmyslně hodí míč na soupeřovy nohy 

5) hráč hraje neúmyslně nohou  

6) hráč úmyslně zdržuje hru 

7) dojde ke špatnému střídání 

 

Trestný hod se nařizuje za: 

1) úmyslné odkopnutí míče mimo vlastní brankoviště 

2) vytržení nebo vyrážení míče soupeři z rukou 

3) prorážení 

4) hrubou a nečistou hru 

5) nesportovní chování vůči soupeři, rozhodčímu, vedení družstev, divákům 

6) hru záložníků v brankovišti 

7) postavení mimo hru 

 

Pokutový hod se nařizuje za: 

1) úmyslné odkopnutí, zarážení a vykopnutí míče nohou v brankovišti obráncem 

nebo záložníkem 

 2) vyrážení míče soupeři zezadu z ruky v okamžiku střelby 

 3) opakované držení soupeře tělem a rukama kolem jeho těla, krku, za ruce 

 4) hrubé vrážení, strkání, kopání, podrážení atd. 

5) úmyslný vstup hráče do herně zakázaného území za účelem získání 

nesportovní výhody 

 6) zalehnutí útočníka bránícím hráčem 

 

Při pokutovém hodu, se smí hráč rozběhnout a vystřelit na bránu (nejméně ze 

vzdálenosti čtyř metrů). Při provádění pokutového hodu stojí v brance pouze brankař. 
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Trestný hod je v podstatě to samé jako v mezinárodní házené sedmimetrový hod, 

jen s tím rozdílem, že se provádí ze vzdálenosti šesti metrů a v brance smí kromě 

brankaře stát i jeden obránce.   

 

4.3 Svaz národní házené 

 

V čele Svazu národní házené je předseda Svazu národní házené, který je volen 

valnou hromadou. Současným předsedou je pan Jiří Cedidlo. 

 

Statutárním orgánem Svazu národní házené je devítičlenný Výkonný Výbor.  

 

Řídícími orgány Svazu národní házené jsou Valná hromada SNH, Výkonný 

výbor SNH, oblastní soutěžní komise a krajské soutěžní komise. 

  

Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Svaz národní házené se skládá ze sedmi 

odborných komisí: Hospodářská komise, Sportovně – technická komise, Komise 

rozhodčích, Komise mládeže, Organizační komise, Marketingová komise, Zdravotní 

komise.  

 

V současné době je na Svazu národní házené sdruženo 76 klubů, v nichž je 

registrováno 8 116 členů.  

Počet klubů v jednotlivých oblastech: 

 Středočeská oblast 10 

 Severočeská oblast 9 

 Východočeská oblast 9 

 Jihomoravská oblast 10 

 Západočeská oblast 26 

 Severomoravská oblast 13 
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4.4. Systém soutěží národní házené v České republice 

 

4.4.1 Muži 

 

Nejvyšší soutěží národní házené mužů v České republice je 1. liga, kterou hraje 

12 družstev z celé České republiky. 

 

Svaz národní házené se snaží o co nejekonomičtější rozložení pořadí zápasů, 

tudíž družstva, která jsou od sebe nejdále vzdálena, odehrají své zápasy ve dvoukolech, 

aby tak odpadla jedna cesta. Jedná se o družstva ze západu Čech a severní Moravy.   

 

Základní část se hraje systémem každý s každým dvoukolově.  

 

Nadstavbová část se hraje systémem play – off. Play- off se účastní družstva, 

která jsou v tabulce po základní části, umístěná na prvním až šestém místě. První dvě 

družstva ze základní části postupují automaticky do semifinále, družstva, která se 

umístila na 3. – 6. místě musí sehrát čtvrtfinále. Čtvrtfinále i semifinále se hraje na 

jedno vítězné utkání, přičemž se hraje na hřišti lépe umístěného družstva ze základní 

části. Finálová série se pak hraje na dvě vítězná utkání, kdy první utkání se hraje na 

hřišti hůře umístěného družstva v tabulce základní části, a druhé a popřípadě i třetí 

utkání se hraje na hřišti družstva lépe umístěného v tabulce základní části. 

 

Družstva na 11. a 12. místě automaticky spadají do 2. ligy  

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 1.ligu mužů (pořadí podle tabulky k 26. 10. 2014):  

 TJ Sokol Nezvěstice 

 TJ Plzeň - Újezd 

  Sokol Krčín  

 SK Studénka 

  TJ Sokol Rokytnice 

  Sokol Tymákov 
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  TJ Přeštice 

  TJ DIOSS Nýřany 

  TJ Sokol Podlázky 

  1. NH Brno  

  TJ Sokol Opatovice nad Labem 

  Draken Brno  

 

Druhou nejvyšší soutěží mužů národní házené v České republice je 2. liga, která 

je dle regionů rozdělena na dvě skupiny – A a B.   V každé skupině je 12 družstev a 

hraje se stejným systémem – každý s každým, dvou kolově, podzim/jaro. Družstva, 

která se po posledním kole, ve skupině A i B, umístí na 10. – 12. místě, automaticky 

sestupují do příslušných oblastních soutěží.  Do druhé ligy postupují vítězové oblastních 

soutěží. 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 2. ligu mužů, skupina A (pořadí podle tabulky k 19. 

10. 2014): 

 TJ Sokol Ejpovice 

 TJ Šroubárna Žatec  

 TJ Vřeskovice 

 TJ Všenice 

 TJ Příchovice 

 TJ Sokol Záluží  

 TJ Sokol Kyšice 

 TJ Avia Čakovice  

 NH Řevnice 

 TJ Litohlavy 

 Baník Most NH 

 KNH Chomutov 
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Družstva hrající v sezóně 2014/2015 2. ligu mužů, skupina B (pořadí podle tabulky k 19. 

10. 2014) 

 Sokol Svinov 

 TJ Jiskra Humpolec 

 SSK Vítkovice 

 SK NH Veselí nad Moravou 

 TJ Sokol Podhorní Újezd  

 KH Moravská Slavia Brno 

 TJ Sokol Kokory  

 Sokol Dobruška  

 TJ Stará Ves nad Ondřejnicí 

 Sokol Albrechtičky 

 TJ Sokol Osek nad Bečvou 

 TJ Sokol Ostopovice 

 

Nižší soutěže v České republice se nazývají oblastní. 

 

4.4.2 Ženy 

 

1. liga je nejvyšší ženskou soutěží národní házené v České republice. Hraje ji 10 

družstev z celé České republiky, proto je soutěž nalosována tak, aby došlo k co 

největším ekonomickým úsporám, tzn. stejně jako u mužů, že družstva, která jsou od 

sebe nejdále vzdálena, mohou sehrát svá utkání během jednoho víkendu, aby odpadlo 

cestování.  

 

Základní část ligy se hraje klasicky dvoukolově, každý s každým. Nadstavbovou 

část hrají všechna družstva 1. ligy, která jsou po posledním kole rozdělena na dvě 

skupiny podle umístění v tabulce po základní části – 1. - 5. místo, 6. - 10. místo. V 

jednotlivých skupinách nadstavbové části se hraje systémem každý s každým 

(dvoukolově)  
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Z první ligy sestupují družstva, která se po posledním kole, ocitnou na 

posledních dvou místech. Tyto týmy spadají automaticky 2. ligy. Druhá liga žen se 

hraje systémem každý s každým čtyřkolově. Do první ligy nepostupují vítězové 

oblastních soutěží, ale družstva, která mezi sebou sehrají kvalifikaci o postup do 1. ligy 

žen. 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 1.ligu žen (pořadí podle tabulky k 26. 10. 2014)  

 TJ Přeštice  

 Sokol Dobruška  

 Sokol Tymákov  

 TJ Sokol Rokycany 

 TJ Příchovice  

 HK Hlinsko v Čechách  

 SK Chomutov NH 

 Sokol Krčín  

 TJ Sokol Blovice  

 SK Studénka 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 2.ligu žen, skupina A (pořadí podle tabulky k 26. 

10. 2014)  

 TJ Šroubárna Žatec 

 TJ Plzeň – Újezd 

 TJ Přeštice B 

 TJ Sokol Bakov 

 Jiskra Raspenava 

 SK Chomutov  NH B 

 

Družstva hrající v sezóně 2014/2015 2.ligu žen, skupina B (pořadí podle tabulky k 26. 

10. 2014) 

 SPORT Klub Náchod 

 TJ Spartak Modřany 
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 Draken Brno 

 TJ Sokol Opatovice nad Labem 

 TJ Sokol Vracov 

 Sokol Svinov 

 

4.4.3 Český pohár 

 

Český pohár je nejvyšší halová soutěž dospělých – mužů i žen. Protože všechny 

soutěže národní házené se hrají venku, tudíž jsou odkázány na počasí, hraje se pouze 

září – říjen, duben – červen. V pauze mezi podzimní a jarní částí se proto hraje halový 

Český pohár. Účast je povinná pro všechna ligová družstva, pro ostatní družstva je účast 

dobrovolná. 

 

Všechna hrací kola se hrají turnajovým způsobem, kdy v jednotlivých skupinách 

hraje každý s každým. Zápasy se hrají 2 krát 15 minut. Finálová skupina je složena ze 4 

účastníků a hrací doba se prodlužuje na 2 krát 30 minut. Systém je stejný jak u mužů, 

tak u žen.  

 

Obrázek č. 4: Struktura soutěží národné házené 
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5. ROZDÍLY MEZI HÁZENOU A NÁRODNÍ HÁZENOU  
 

5.1 Hřiště 

 

Jeden z hlavních rozdílů jsou rozměry hřiště. Hřiště na házenou má tvar 

obdélníku o rozměrech 40 krát 20 metrů, kdežto hřiště na národní házenou, je jak širší 

(30 metrů), tak delší (45 metrů). Navíc v pravidlech NH je povolená tolerance 

v rozměrech až 5 %. 

 

Další z rozdílů, které se hřiště týkají, je povrch. Házená se hraje v halách a 

tělocvičnách, takže převažují parkety nebo umělé materiály, kdežto národní házená se 

hraje venku (výjimkou je halový Český pohár), takže kromě umělých materiálů se 

můžeme setkat i s povrchy přírodními – tráva – popřípadě s antukou. 

 

Hřiště na národní házenou je specifické také v tom, že je lajnami rozdělené na 

třetiny – obranná, střední a útočná. 

 

5.2 Branka 

 

Velké rozdíly se týkají i branek, a to nejen v rozměrech, ale i co se barev týká. 

Branka na národní házenou je vyšší, než širší. Na výšku má 2, 40 metru a na šířku 

pouze 2 metry. Kdežto branka na házenou má na výšku 2 metry a na délku metry tři. 

Odlišností je i to, že v brance na národní házenou může stát při provádění trestného 

hodu kromě brankaře i jeden obránce. Branky, respektive branková konstrukce musí být 

natřena na bílo. Oproti tomu branky na házenou mají vždy barvy dvě – červenou 

s bílou, černou s bílou, modrou s bílou. 

 

5.3 Míč 

 

V národní házené existuje pouze jedna velikost míče. Každý si ho ale může 

přifouknout nebo vyfouknout podle svého. Oproti tomu míče na házenou jsou 



35 

 

očíslovány 1 – 3 podle hmotnosti a obvodu a míče. Každá kategorie pak musí hrát s tím 

míčem, který je mu podle pravidel přidělen. S míčem souvisí i další rozdíl a to ten, že 

v národní házené je zakázáno používání lepidla. Oproti tomu v házené se v dnešní době 

lepidlo používá již od dorosteneckých kategorií. 

 

Míče na národní házenou pochází všechny od jednoho výrobce, takže jsou 

v podstatě všechny stejné, liší se pouze barvou (dvě barevné provedení). Kdežto 

v mezinárodní házené najdete míčů spoustu. Rozdíly jsou jak v barvě, tak ve velikosti, 

materiálu. 

 

5.4 Družstvo 

 

Co se týče družstva, zde vidím jeden z největších rozdílů. Na soupisku k zápasu 

v národní házené může být napsáno 15 hráčů, v házené 14. V tom až tak velký rozdíl 

není. Hlavní rozdíl je totiž v postech. Národní házená má posty rozdělené na obránce, 

záložníky, útočníky a brankaře. Každý z hráčů však má pouze omezený pohyb. Útočník 

nesmí do obranné třetiny, záložník a obránce nesmí vstoupit do útočné třetiny.  

 

Oproti tomu mezinárodní házenkáři, kde jsou posty rozdělené na křídla, spojky, 

pivota a brankaře, se smí pohybovat libovolně po celém hřišti (s výjimkou brankoviště). 

Gól v národní házené tak dávají pouze útočníci, kdežto v mezinárodní házené jej může 

dát kdokoliv, kdo je právě na hřišti. 

 

5.5 Brankoviště  

 

Brankoviště v mezinárodní házené i národní házené mají stejný tvar i velikost. 

V mezinárodní házené se může v brankovišti pohybovat pouze brankař, kdežto 

v národní házené se v brankovišti kromě brankaře, může objevit i útočník a obránce. 

Během střelby se tak v brankovišti můžou objevit až čtyři lidi – brankař, dva 

obránci a útočník. Útočník, který střílí, však musí stát vně brankoviště. Rozdíl je i 
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v provedení střelby – v házené se můžete odrazit před šestkou, ale dopadnout můžete do 

brankoviště. V národní házené však do brankoviště nesmíte dopadnout ani po střelbě. 

 

5.6 Hraní s míčem 

 

Velmi velké jsou rozdíly ve hře s míčem. Jak již bylo popsáno v kapitole 

s pravidly, v házené smíte udělat s míčem pouze tři kroky (pokud nedriblujete) a smíte 

ho držet maximálně 3 sekundy. V národní házené smíte kroků udělat kolik chcete, 

musíte to ale stihnout do časového limitu 2 sekund. Poté si můžete míč nadhodit nad 

hlavu nebo s ním klepnout o zem, pokračovat v běhu a to celé můžete dvakrát 

zopakovat. V národní házené tak při kličce nejste limitováni počtem kroků, což pohyb a 

uvolnění podstatně zjednodušuje. Stejně tak jiná je i střelba – v mezinárodní házené 

můžete střílet s pádem, z náskoku, podstřelem, výklonem. V národní házené však 

málokdo vystřelí podstřelem a střelba z náskoku je dokonce zakázaná. 

 

5.7 Hody  

 

Velké rozdíly jsou i v hodech. V národní házené existují dva druhy hodů po 

provinění, a to hod trestný a pokutový. Tyto dva hody jsou naprosto odlišné od hodu 

devítimetrového a sedmimetrového v házené. Při sedmimetrovém hodu v mezinárodní 

házené stojí hráč na značce sedmi metrů, vystřelit musí s místa, což znamená, že přední 

nohou, kterou stojí na značce, nesmí hnout, jinak bude hod považován za neplatný.  

 

Obdobou sedmimetrového hodu je v národní házené hod trestný.  Také se 

provádí z místa, ale ze vzdálenosti 6ti metrů a v brance smí kromě brankaře stát i jeden 

obránce, což dost stěžuje útočníkovu šanci na to, aby vstřelil gól. V národní házené pak 

existuje ještě hod pokutový, při kterém se hráč rozběhne a z minimální vzdálenosti čtyř 

metrů musí zakončit. Při tomto hodu v brance stojí pouze brankař. 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST  
 

6.1 Hypotézy 

 

Na základě určených cílů výzkumu a s ohledem na veškerá teoretická 

východiska, popsaná v teoretické části diplomové práce, byly stanoveny následující 

čtyři hypotézy, na něž pomocí dotazníkového šetření a pomocí metody testování získám 

konkrétní a daty podložené odpovědi. 

 

Hypotéza č. 1:  

Předpokládám, že hráčky národní házené se orientují lépe v pravidlech mezinárodní 

házené, než hráčky mezinárodní házené v pravidlech házené národní. 

 

Hypotéza č. 2:  

Předpokládám, že laická veřejnost má větší povědomí o házené mezinárodní, než o 

házené národní. 

 

Hypotéza č. 3:  

Předpokládám, že družstva mezinárodní házené mají minimálně o jednu tréninkovou 

jednotku týdně více, než družstva národní házené.  

 

Hypotéza č. 4:  

Předpokládám, že družstva národní házené do tréninkových jednotek nezařazují 

teoretickou složku (např. video rozbor, výklad trenéra apod.) jako jednu z pěti 

nejčastějších činností. 

 

Hypotéza č. 5:  

Předpokládám, že hráčky národní házené budou mít ve všech naměřených hodnotách 

v testovaných disciplínách horší průměrné výsledky, než hráčky mezinárodní házené. 
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6.2 Metody a postup výzkumu 

 

6.2.1 Metody 

 

 Dotazníková 

 Testování 

 

6.2.2 Postup výzkumu  

 

V praktické části diplomové práce se zabývám konkrétními otázkami, 

zaměřenými na rozdíly mezi národní a mezinárodní házenou, na povědomí laické 

veřejnosti o těchto sportech, a dále zjišťováním rozdílů ve výkonnostní úrovni u hráček 

jednotlivých druhů házené. Pro zhodnocení znalostních rozdílů (jak u laické veřejnosti, 

tak u házenkářek) jsem zvolila kvantitativní empirickou metodu, konkrétně metodu 

dotazníkového šetření.  

 

Dotazníky byly účelně sestaveny pro každou hypotézu zvlášť. 

 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy č. 1 byly sestaveny dva dotazníky (s názvem 

„Orientace házenkářek v pravidlech národní házené“ a „Orientace národních 

házenkářek v pravidlech mezinárodní házené“), s otázkami zaměřenými na pravidla 

národní/mezinárodní házené. Dotazníky obsahují celkem 9 otázek, z toho 7 uzavřených 

otázek zjišťovacího charakteru (s možností volby jedné z uvedených možností 

odpovědi) a otevřené doplňující otázky (s možností vlastní odpovědi). Dotazníky byly 

určeny pro hráčky házené (národní i mezinárodní, jak je z názvu dotazníků patrné) – 

dotazník určený pro mezinárodní házenkářky zodpovědělo 53 respondentek, a dotazník 

určený pro národní házenkářky zodpovědělo 52 respondentek.  

 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy č. 2 byl sestaven dotazník (s názvem 

„Orientace v pravidlech mezinárodní a národní házené“) s otázkami zaměřenými na 
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znalost rozdílů mezi oběma druhy házené. Obsahuje 16 otázek, z toho 3 uzavřené 

otázky informativního charakteru (věková kategorie respondenta, osobní vztah ke 

sportu a k házené), 11 uzavřených otázek zjišťovacího charakteru (s možností volby 

jedné z uvedených možností odpovědi) a 2 otázky s možností vlastní odpovědi. 

Dotazník byl určen pro laickou veřejnost, zodpovědělo jej 55 respondentů při 

návratnosti 91,8 %. 

 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz č. 3 a 4 byl sestaven dotazník (s názvem 

„Náročnost fyzické přípravy hráček národní a mezinárodní házené“) s otázkami 

zaměřenými na obsah a rozsah tréninkových jednotek ženských týmů národní a 

mezinárodní házené. Obsahuje 10 uzavřených otázek zjišťovacího charakteru (s 

možností volby jedné z uvedených možností odpovědi). Dotazník byl určen pro 

zástupce ženských týmů nejvyšších soutěží národní a mezinárodní házené (viz kapitoly 

3.5.1 a 4.4.1 v teoretické části této diplomové práce) a zodpovědělo jej 6 zástupců týmů 

mezinárodní házené a 6 zástupců týmů národní házené při návratnosti 100 %. 

 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy č. 5 bylo uskutečněno testování pohybové 

výkonnosti. Testová baterie se skládá z šesti disciplín. Konkrétně je to běh na 2 krát 15 

metrů, běh na 30 metrů driblink, pětiskok, hod míčem do dálky, běh na 10 krát 20 metrů 

a 12-ti minutový běh (Cooper).  Měření výkonnostních parametrů probíhalo v rámci 

tréninkové jednotky u třech týmů hráček národní házené a u třech týmů hráček 

mezinárodní házené. Výsledné hodnoty byly zprůměrovány a následně vzájemně 

porovnány. 
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6.2.3 Postup práce 

 

1. Vypracované dotazníky rozeslat hráčkám národní a mezinárodní házené nejvyšší 

soutěže v České republice 

 

2. Vypracované dotazníky rozeslat laické veřejnosti 

 

3. Pomocí dotazníků zmapovat orientaci národních házenkářek v pravidlech 

mezinárodní házené, a mezinárodních házenkářek  v pravidlech národní házené 

 

4. Pomocí dotazníků zmapovat orientaci laické veřejnosti v pravidlech národní a 

mezinárodní házené 

 

5. Pomocí dotazníku zmapovat obsah a rozsah tréninkových jednotek družstev 

národní a mezinárodní házené 

 

6. Pomocí testování zjistit pohybové výkonností rozdíly mezi národními a 

mezinárodními házenkářkami 

 

7. Interpretovat a vyhodnotit výsledky dotazníku 
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6.3 Výsledky dotazníkové metody  

 

6.3.1 Dotazník „Orientace mezinárodních házenkářek v pravidlech národní 

házené“ 

 

Otázka č. 1: Jak velké je hřiště na národní házenou? 

 

 

 

26 respondentek odpovědělo, že hřiště na národní házenou má rozměry 20m x 40m, 15 

respondentek odpovědělo, že hřiště na národní házenou 30m x 45m a 12 respondentek 

si myslí, že hřiště na národní házenou má rozměry 25m x 50m. 

  

49% 

28% 

23% 

Jak velké je hřiště na národní házenou? 

20m x 40m

30m x 45m

25m x 50m
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Otázka č. 2: Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte udělat podle pravidel 

národní házené? 

 

 

 

26 respondentek si myslí, že v národní házené smíte udělat s míčem (bez driblinku) 3 

kroky, 25 respondentek zvolilo možnost, že smíte udělat kolik kroků chcete, ale musíte 

se vejít do časového limitu 2 sekundy a podle dvou respondentek smíte udělat kroky 2. 

 

Otázka č. 3: Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel národní házené? 

 

 

 

Podle 24 respondentek smíte držet míč 3 sekundy, podle 22 respondentek smíte držet 

míč 2 sekundy a podle 7 respondentek čtyři sekundy 

49% 

47% 

4% 

Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte 

udělat podle pravidel národní házené? 
3 kroky

kolik chcete, ale

musíte se vejít do

časového limitu

2 sec
3 kroky

45% 

42% 

13% 

Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel 

národní házené? 

3 sec

2 sec

4 sec
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Otázka č. 4: Hraje se nejvyšší soutěž mužů a žen národní házené pouze v krytých 

prostorách? 

 

 

 

45 respondentek zvolilo možnost ANO, 8 respondentek zvolilo možnost NE. 

 

Otázka č. 5: Kolik hráčů jednoho družstva národní házené smí být v jednu chvíli 

na hřišti? 

                 

 

37 respondentek si myslí, že v národní házené smí být v jednu chvíli na hřišti 7 hráčů 

jednoho družstva, 9 respondentek zvolilo možnost b) tj., 8 hráčů a 7 respondentek 

zvolilo možnost c) tj. 6 hráčů. 

 

15% 

85% 

0% 

Hraje se nejvyšší soutěž mužů a žen národní 

házené pouze v krytých prostorách? 

ANO

NE

70% 

17% 

13% 

Kolik hráčů jednoho družstva národní 

házené smí být v jednu chvíli na hřišti? 

7

8

6
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Otázka č. 6: Víte, jak se nazývá nejvyšší soutěž národní házené žen v České 

republice? 

 

 

Název 1. liga uvedlo 12 respondentek, 4 respondentky uvedly název WHIL a 37 

respondentek neví, jak se jmenuje nejvyšší soutěž národní házené žen v ČR 

 

Otázka č. 7: Může, dle pravidel národní házené, vstoupit hráč z pole do 

brankoviště? 

 

 

 

Podle 13 respondentek nesmí hráč z pole vstoupit do brankoviště, podle 40 

respondentek ano. 

 

23% 

7% 

70% 

Víte, jak se nazývá nejvyšší soutěž národní 

házené žen v České republice? 

1. liga

WHIL

nevím

75% 

25% 

Může, dle pravidel národní házené, vstoupit 

hráč z pole do brankoviště? 

ANO

NE
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Otázka č. 8: Jaká je hrací doba mistrovského utkání dospělých kategorií národní 

házené? 

 

 

Možnost 2 x 30 minut jako délku hrací doby uvedlo 36 respondentek, 10 respondentek 

uvedlo možnost 2 x 25 minut a 7 respondentek si vybralo možnost 3 x 20 minut. 

 

Otázka č. 9: Dokázaly byste napsat alespoň tři družstva, která hrají nejvyšší soutěž 

národní házené žen v České republice? 

 

 

 

44 respondentek neuvedlo ani jedno družstvo, 4 respondentky si vzpomněly na jedno 

družstvo, 2 respondentky uvedly tři družstva a 3 respondentky uvedly dvě družstva, 

která hrají nejvyšší soutěž národní házené žen v České republice 

68% 

19% 

13% 

Jaká je hrací doba mistrovského utkání 

dospělých kategorií národní házené? 

2 x 30 min

2 x 25 min

3 x 20 min

4% 6% 

7% 

83% 

Dokázaly byste napsat alespoň tři 

družstva, která hrají nejvyšší soutěž 

národní házené žen v České republice? 

zná 3 družstva

zná 2 družstva

zná 1 družstvo

nezná žádné

družstvo



46 

 

6.3.2 Dotazník „Orientace národních házenkářek v pravidlech mezinárodní 

házené“  

 

Otázka č. 1: Jak velké je hřiště na mezinárodní házenou? 

 

 

 

36 respondentek si myslí, že hřiště na mezinárodní házenou má rozměry 20m x 40m, 16 

respondentek uvedlo možnost 30m x 45m. Ani jedna z respondentek nevybrala možnost 

25m x 50m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69% 

31% 

0% 

Jak velké je hřiště na mezinárodní házenou? 

20m x 40m

30m x 45m

25m x 50m
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Otázka č. 2: Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte udělat podle pravidel 

mezinárodní házené? 

 

 

 

27 respondentek vybralo možnost 3 kroky, podle 17 respondentek smíte udělat kolik 

kroků chcete (časový limit 2sec) a 8 respondentek vybralo možnost 2 kroky. 

 

Otázka č. 3: Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel mezinárodní házené? 

 

 

Možnost držení míče 3sec vybralo 29 respondentek, 18 respondentek vybralo možnost 

2sec a pouze 5 respondentek si myslí, že podle pravidel mezinárodní házené smíte držet 

míč v ruce 4 sekundy 

52% 
33% 

15% 

Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte 

udělat podle pravidel mezinárodní házené? 

3

Kolik chcete,

pokud to stihnete

do časového limitu

2 sec

2

34% 

56% 

10% 

Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel 

mezinárodní házené? 

2 sec

3 sec

4 sec
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Otázka č. 4: Hraje se nejvyšší soutěž mužů a žen mezinárodní házené v ČR pouze 

v krytých prostorách? 

 

 

 

45 respondentek si vybralo možnost ANO, 7 respondentek vybralo možnost NE.  

 

Otázka č. 5: Kolik hráčů jednoho družstva mezinárodní házené smí být v jednu 

chvíli na hřišti? 

 

 

 

Na otázku, kolik hráčů jednoho družstva mezinárodní házené smí být v jednu chvíli na 

hřišti, odpovědělo 49 dotázaných, že 7, 3 dotázané vybraly možnost 6. Poslední 

možnost, tj. 8 hráčů, nevybrala žádná z dotazovaných. 

87% 

13% 

Hraje se nejvyšší soutěž mužu a žen 

mezinárodní házené v ČR pouze v krytých 

prostorách? 

ANO

NE

94% 

6% 

0% 

Kolik hráčů jednoho družstva mezinárodní 

házené smí být v jednu chvíli na hřišti? 

7

8

6
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Otázka č. 6: Víte, jak se nazývá nejvyšší soutěž mezinárodní házené žen v České 

republice? 

 

 

 

30 respondentek uvedlo jako název nejvyšší soutěže mezinárodní házené žen  v ČR 

WHIL, 16 dotázaných Interligu, 3 respondentky neuvedly žádný název, 2 respondentky 

jako název uvedly 1. ligu a jedna z dotázaných si myslí, že soutěž nese název Extraliga. 

 

Otázka č. 7: Může, dle pravidel mezinárodní házené, vstoupit hráč z pole do 

brankoviště? 

 

Možnost ANO jako odpověď na otázku, jestli podle pravidel mezinárodní házené smí 

hráč z pole vstoupit do brankoviště, vybralo 44 respondentek, 8 respondentek vybralo 

možnost NE 

31% 

57% 

2% 
6% 4% 

Víte jak se jmenuje nejvyšší  soutěž 

mezinárodní házené žen v České republice? 

Interliga

WHIL

Extraliga

nevím

1. liga

15% 

85% 

Může, dle pravidel, mezinárodní házené, 

vstoupit hráč z pole do brankoviště? 

ANO

NE
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Otázka č. 8: Jaká je hrací doba mistrovského utkání dospělých kategorií 

mezinárodní házené? 

 

 

 

Hrací dobu 2 x 30 minut vybralo 50 dotázaných, zbylé dvě dotázané vybraly délku hrací 

doby 2 x 25min. Žádná z dotazovaných nevybrala možnost c) tj. 3 x 20min. 

 

Otázka č. 9: Dokázaly byste napsat alespoň tři družstva, která hrají nejvyšší soutěž 

mezinárodní házené žen v České republice? 

 

 

 

27 respondentek vypsalo 3 a více družstev, 8 respondentek uvedlo jedno družstvo, 7 

respondentek uvedlo dvě družstva, a 10 respondentek uvedlo, že neznají ani jedno 

družstvo hrající nejvyšší soutěž mezinárodní házené žen v České republice 

96% 

4% 0% 

Jaká je hrací doba mistrovského utkání 

dospělch kategorií mezinárodní házené? 

2 x 30min

2 x 25min

3 x 20 min

48% 

12% 

14% 

26% 

Dokázaly byste napsat ale tři družstva, 

která hrají nejvyšší soutěž mezinárodní 

házené žen v České republice? 

zná 3 družstva

zná 2 družstva

zná 1 družstvo

nezná žádné

družstvo
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6.3.3 Dotazník „Orientace v pravidlech mezinárodní a národní házené“ 

 

Otázka č. 1: Jste aktivní sportovec/sportovkyně? 

 

 

 

28 otázaných nejsou aktivními sportovci, 27 z dotázaných jsou aktivními sportovci. 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie spadáte? 

 

 

 

Do věkové kategorie 19 – 34 let spadá 27 respondentů, 12 respondentů spadá do věkové 

kategorie 35 -50 let, devíti respondentům je do 18 ti let a zbylí tři respondenti spadají do 

věkové kategorie 50 a více.  

 

49% 

51% 

Jste aktivní sportovec/sportovkyně? 

ANO

NE

18% 

53% 

23% 

6% 

Do jaké věkové kategorie spadáte? 

do 18 let

19 - 34

35 - 50

50 a více
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Otázka č. 3: Hraje ve Vašem okolí někdo národní nebo mezinárodní házenou? 

 

 

 

20 respondentů má ve svém okolí někoho, kdo hraje národní nebo mezinárodní házenou 

V okolí 35 respondentů nehraje házenou nikdo. 

 

Otázka č. 4: Myslíte, že existují rozdíly v pravidlech mezinárodní a národní 

házené? 

 

 

39 respondentů si myslí, že existují rozdíly v pravidlech národní a mezinárodní házené, 

podle šestnácti respondentů neexistují rozdíly v pravidlech národní a mezinárodní 

házené.  

 

 

36% 

64% 

Hraje ve Vašem okolí někdo národní nebo 

mezinárodní házenou? 

ANO

NE

71% 

29% 

Myslíte, že existují rozdíly v pravidlech 

mezinárodní a národní házené? 

ANO

NE
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Otázka č. 5: Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na národní házenou? 

 

 

 

Nejvíce z dotazovaných (21) si myslí, že hřiště na národní házenou má rozměr 25 x 50 

metrů. 18 dotazovaných si myslím, že hřiště na národní házenou má rozměr 20 x 40 

metrů, a 16 dotazovaných zvolilo variantu 30 x 45 metrů. 

 

Otázka č. 6: Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na mezinárodní házenou? 

 

 

 

22 respondentů uvedlo rozměry hřiště na mezinárodní házenou 25 x 50 metrů, 17 

respondentů vybralo možnost 20 x 40 metrů a 16 respondentů vybralo možnost 30 x 45 

metrů. 

 

33% 

29% 

38% 

Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na 

národní házenou? 

20 x 40m

30 x 45m

25 x 50m

31% 

40% 

29% 

Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na 

mezinárodní házenou? 

20 x 40m

25 x 50m

30 x 45m
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Otázka č. 7: Kolik myslíte, že smíte udělat kroků s míčem (bez driblinku) podle 

pravidel národní házené? 

 

 

 

27 dotazovaných se domnívá, že podle pravidel národní házené smíte s míčem (bez 

driblinku) udělat 2 kroky, 20 dotazovaných se domnívá, že smíte udělat 3 kroky a pouze 

8 dotazovaných si myslí, že smíte udělat kolik kroků chcete, ale musíte to stihnout do 

časového limitu. 

 

Otázka č. 8: Kolik myslíte, že smíte udělat kroků s míčem (bez driblinku) podle 

pravidel mezinárodní házené? 

 

 

39 respondentů vybralo možnost tří kroků, 14 respondentů možnost dvou kroků a dva 

respondenti vybrali možnost libovolného počtu kroků v rámci časového limitu 

36% 

49% 

15% 

Kolik myslíte, že smíte udělat kroků s míčem 

(bez driblinku) podle pravidel národní házené? 

3

2

kolik chcete, musíte

to ale stihnout do

časového limitu 2 sec

71% 

25% 

4% 

Kolik myslíte, že smíte udělat kroků s míčem 

(bez driblinku) podle pravidel mezinárodní 

házené? 

3

2

kolik chcete, musíte

to ale stihnout do

časového limitu 2 sec
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Otázka č. 9: Myslíte si, že jsou rozměry branek u národní házené stejné jako u 

házené mezinárodní? 

 

 

40 respondentů si myslí, že rozměry branek na národní a mezinárodní házenou nejsou 

stejné, 15 respondentů si myslí, že branky na národní a mezinárodní házenou jsou 

stejné. 

 

Otázka č. 10: Myslíte si, že je hrací doba mistrovských utkání v dospělých 

kategoriích u národní a mezinárodní házené stejná? 

 

 

 

39 respondentů se domnívá, že hrací doba v národní házené je stejně dlouhá jako hrací 

doba v mezinárodní házené. 16 respondentů se domnívá, že délka hrací doby se liší. 

 

27% 

73% 

Myslíte si, že jsou rozměry branek u 

národní házené stejné jako u házené 

mezinárodní? 

ANO

NE

71% 

29% 

Myslíte si, že je hrací doba v dospělých 

kategoriích u národní a mezinárodní 

hízené stejná? 

ANO

NE
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Otázka č. 11: Kde myslíte, že najdeme rozdělení postů na obránce, záložníky a 

útočníky? 

 

 

37 respondentů uvedlo, že si myslí, že posty rozdělené na obránce, záložníky a útočníky 

najdeme u národní házené. 18 respondentů toto rozdělení přiřklo házené mezinárodní.  

 

Otázka č. 12: Jakou házenou myslíte, že hraje Filip Jícha? 

 

 

 

51 dotázaných si myslí, že Filip Jícha hraje mezinárodní házenou, pouze 4 respondenti 

si myslí, že Filip Jícha hraje házenou národní. 

 

 

 

33% 

67% 

Kde myslíte, že najdeme rozdělení postů na 

obránce, záložníky a útočníky? 

mezinárodní

házená

národní házená

7% 

93% 

Jakou házenou myslíte, že hraje Filip 

Jícha? 

národní házenou

mezinárodní

házenou
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Otázka č. 13: Která ze sportovních soutěží si myslíte, že se hraje venku? 

 

 

 

49 respondentů si myslí, že sportovní soutěž národní házené se hraje venku. 

 

Otázka č. 14: Jaká házená je podle Vás v České republice populárnější? 

 

 

 

Podle 39 respondentů je v České republice populárnější mezinárodní házená více, než 

házená národní. 

 

 

 

94% 

6% 

Která ze sportovních soutěži si myslíte, že 

se hraje venku? 

národní házená

mezinárodní

házená

29% 

71% 

Jaká házená je podle Vás v České 

republice populárnější? 

národní házená

mezinárodní

házená
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Otázka č. 15: Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, které v uplynulých 10 

letech vyhrálo titul MISTR ČR v národní házené žen? 

 

 

 

53 dotazovaných neuvedlo správně, popřípadě neuvedlo vůbec, žádné družstvo, 2 

respondenti uvedli jedno družstvo. 

 

Otázka č. 16: Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, které v uplynulých 10 

letech vyhrálo titul MISTR ČR v mezinárodní házené žen?  

 

 

 

43 respondentů správně uvedlo alespoň jedno družstvo. Pouze 12 respondentů nezná ani 

jedno družstvo, které v posledních 10ti letech vyhrálo titul MISTR ČR v mezinárodní 

házené žen.  

93% 

7% 

Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, 

které v uplynulých 10 letech vyhrálo titul 

MISTR ČR v národní házené žen? 

žádné družstvo

jedno družstvo

22% 

78% 

Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, 

které v uplynulých 10 letech vyhrálo titul 

MISTR ČR v mezinárodní házené žen? 

žádné družstvo

jedno družstvo
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6.3.4 Dotazník „Náročnost fyzické přípravy hráček národní a mezinárodní 

házené“ 

 

Otázka č. 1: Jakou házenou hrajete? 

 

 

6 respondentek je z řad mezinárodní házené, 6 respondentek z řad národní házené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Jaký druh házené hrajete? 

mezinárodní
házenou

národní ázenou
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Otázka č. 2: Jaký je název sportovního klubu, ve kterém působíte? 

 

 

 

Zástupci klubů: DHC Slavia Praha, DHK Baník Most, Sokol Písek, Sokol Poruba, DHK 

Zora Olomouc, HC Veselí n. M., TJ Přeštice, Sokol Dobruška, SK Studénka, Sokol 

Tymákov, SK Chomutov NH a TJ Příchovice. 

Otázka č. 3: V jaké soutěži aktuálně působíte? 

 

 

Všechny respondentky působí v nejvyšší soutěži, která se hraje v České republice 

9% 

9% 

9% 

9% 

8% 

8% 8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

Jaký je název sportovního klubu, ve kterém 

působíte? 

DHC Slavia Praha

DHK Baník Most

Sokol Písek

Sokol Poruba

DHK Zora Olomouc

HC Veselí n. M.

TJ Přeštice

Sokol Dobruška

SK Studénka

Sokol Tymákov

SK Chomutov NH

TJ Příchovice

100% 

0% 0% 

V jaké soutěži aktuálně působíte? 

nejvyšší v ČR

druhá nejvyšší v
ČR

nižsší, než
uvedené
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Otázka č. 4: Kolik tréninkových jednotek v týdnu absolvujete? 

 

 

 

4 hráčky mezinárodní házené uvedly, že s jejich týmem absolvují v týdnu 4 -5 

tréninkových jednotek. Jedna hráčka uvedla více jak 6 tréninkových jednotek týdně a 

jedna hráčka mezinárodní házené uvedla počet tréninkových jednotek za týden  2- 3. 

5 hráček národní házené uvedlo, že jejich družstvo trénuje 2 -3 krát za týden, pouze 1 

hráčka národní házené uvedla, že trénují maximálně jednou. 

 

 Otázka č. 5: Jak dlouho trvá v průměru jedna tréninková jednotka? 

 

 

Všechny hráčky mezinárodní házené uvedly, že jedna tréninková jednotka jejich 

družstva trvá průměrně 1,5 až 2 hodiny.  

Všechny hráčky národní házené uvedly, že jedna tréninková jednotka jejich družstva 

trvá průměrně 1 až 1,5 hodiny.  

0% 16% 

67% 

17% 

Kolik tréninkových jednotek v 

týdnu absoluvujete? 

(mezinárodní házená) 

0 -1

2 až 3

4 až 5

více jak 6

17% 

83% 

0% 0% 

Kolik tréninkových jednotek v 

týdnu absolvujete? (národní 

házená) 

0 -1

2 až 3

4 až 5

více jak 6

0% 

100% 

0% 

Jak dlouho trvá v průměru 

jedna tréninková jednotka? 

(mezinárodní házená) 

1 - 1,5 hod

1,5 -2 hod

více jak 2

hod

100% 

0% 0% 

Jak dlouho trvá v průměru 

jedna tréninková jednotka? 

(národní házená) 

1 - 1,5 hod

1,5 - 2hod

více jak 2
hod
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Otázka č. 6: Kolik hráček se v průměru účastní jedné tréninkové jednotky? 

 

 

 

Více jak 16 hráček, které se účastní tréninkové jednotky, vybraly jako svou možnost 4 

hráčky mezinárodní házené, zbylé dvě uvedly, že tréninkových jednotek se účastní 

v průměru 11 až 15 hráček. 

Průměrný počet 6-10 hráček, které se účastní tréninkové jednotky, vybralo jako 

možnost 5 národních házenkářek. 1 hráčka zvolila jako průměrný počet hráček počet 

11-15.  

Otázka č. 7: Pořádá váš klub pravidelná soustředění (přípravu)? 

 

Všechny respondentky z řad mezinárodních házenkářek uvedlo, že jejich klub pořádá 

pravidelná soustředění. 3 z nich uvedly, že klub pořádá jak letní, tak i zimní soustředění, 

3 další, že klub pořádá pouze letní soustředění. 

2 hráčky národní házené uvedly, že jejich klub nepořádá žádná soustředění, dvě hráčky 

uvedly, že jejich klub pořádá pouze letní soustředění a 2 hráčky, že jejich klub pořádá i 

letní i zimní soustředění 

0% 0% 

33% 

67% 

Kolik hráček se v průměru 

účastní tréninkové jednotky? 

(mezinárodní házená)  

1 až 5

6 až 10

11 až 15

více jak 16

0% 

83% 

17% 0% 

Kolik hráček v průměru se 

účastní tréninkové jednotky? 

(národní házená) 

1 až 5

6 až 10

11 až 15

více jak 16

50% 50% 

0% 

Pořádá váš klub pravidelná 

soustředění (přípravu)? 

(mezinárodní házená)   
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zimní

ano - pouze
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34% 

33% 
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(národní házená)  
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ne
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Otázka č. 8: Kolik přípravných (přátelských) utkání před sezonou a během ní 

průměrně sehrajete? 

 

 

 

4 hráčky mezinárodní házené uvedly, že jejich družstvo sehraje průměrně více jak 16 

přípravných utkání, 2 uvedly, že družstvo sehraje v přípravě nebo v průběhu sezony 11 

až 15 utkání.  

5 hráček národní házené uvedlo jako počet přípravných utkání 6 -10, jedna hráčka 

uvedla, že jejich družstvo sehraje 11 -15 přátelských utkání. 

 

Otázka č. 9: Provozují hráčky vašeho sportovního klubu házenou jako výdělečnou 

činnost? 

 

 

Všechny hráčky mezinárodní házené uvedly, že za házenou jsou od svého klubu 

finančně ohodnoceny. 2 hráčky uvedly, že se házenou živí, 4 hráčky mají házenou jako 

částečný přivýdělek. Hráčky národní házené nejsou za házenou finančně odměněny 

0% 0% 

67% 

33% 
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průměrně sehrajete? (národní 

házená) 

0 až 4

5 až 10

11 až 15

více jak 16

33% 

67% 
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100% 
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ČINNOST
POČET RESPONDETEK 

MEZINÁRODNÍ HÁZENÁ

POČET RESPONDETEK 

NÁRODNÍ HÁZENÁ

rychlost 3 0

vytrvalost 2 0

rychlostní vytrvalost 2 0

síla (silová cvičení, 

posilování)
3 6

teoretická příprava (video, 

výklad trenéra apod.)
5 0

střelba 2 6

obranné činnosti 5 6

individuální herní činnosti 3 6

souhra (signály/systémy) 5 6

vlastní odpověď 0 0

Otázka č. 10: Na které z uvedených činností jsou tréninkové jednotky vašeho 

družstva nejčastěji zaměřené? Vyberte 5 činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlost, sílu (silová cvičení, posilování) a individuální herní činnosti jako jednu z pěti 

nejčastějších činností tréninkové jednotky uvedly 3hráčky mezinárodní házené, 

vytrvalost, rychlostní vytrvalost a střelbu 2 hráčky z řad mezinárodní házené. 5 hráček 

mezinárodní házené vybralo jako jednu z nejčastějších činností jejich družstva 

mezinárodní házené teoretickou přípravu (video, výklad trenéra apod.), obranné 

činnosti, souhra. 

 

Zástupkyně družstev národní házené odpověděly všechny stejně. Všech 6 hráček uvedlo 

jako 5 nejčastějších činností silu (silová cvičení, posilování), střelbu, obranné činnosti, 

individuální herní činnosti a souhru (signály/systémy). 
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6.4 Testování družstev mezinárodní házené 

 

 

 

Průměrné hodnota v běhu na 2 x 15 metrů je u hráček družstva DHC Slavia Praha je 

6,05 sec, v běhu na 1 x 30 m s driblinkem je průměrná hodnota 4,82 sec. Průměrná 

hodnota třetí disciplíny, tj. pětiskoku, je 10,92m. V hodu míčem do dálky dosáhlo 

družstvo průměrné hodnoty 38,90m. V běhu na 10 x 20 metru je průměrná hodnota 

45,22 sec a v běhu na 12 minut naběhalo družstvo v průměru 2418,30 m. 

  

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 5,87 4,52 11,00 40,00 44,89 2210

Hráčka č. 2 6,26 5,06 10,90 36, 50 44,36 2540

Hráčka č. 3 6,00 4,79 10,40 39,00 45,55 2510

Hráčka č. 4 6,03 4,93 11,70 36,00 45,09 2230

Hráčka č. 5 6,05 4,70 10,90 39,50 45,55 2520

Hráčka č. 6 6,07 4,90 10,60 40,00 45,90 2500

Průměr 6,05 4,82 10,92 38,90 45,22 2418,3

DHC SLAVIA PRAHA 
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Družstvo DHK Baník Most dosáhlo v běhu na 2 x 15m průměrné hodnoty 5,80 sec, 

v běhu na 1 x 30 m s driblinkem 4,85 sec. Ve skokanské disciplíně pak družstvo 

dosáhlo průměrné hodnoty 11,08 m. Průměrná hodnota 4. disciplíny, hod míčem do 

dálky, je 37,25m. V běhu na 10 x 20 m dosáhlo družstvo DHK Baník Most na 

průměrnou hodnotu 44,07 sec. V běhu na 12 minut hráčky naběhaly v průměru 2585 m.   

 

 

 

Družstvo TJ Sokol Písek dosáhlo v běhu na 2 x 15 m průměrné hodnoty 5,93 sec, 

v běhu na 1 x 30 m s driblinkem 4,76 sec a v pětiskoku 10,83 m. V hodu míčem do 

dálky dosáhlo družstvo na průměrnou hodnotu 36,58, v běhu na 10 x 20 m hodnoty 

44,64 sec. Ve dvanáctiminutovém běhu naběhalo družstvo v průměru 2493,30 m. 

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 5,84 5,03 10,00 33,00 43,62 2150

Hráčka č. 2 5,63 4,78 12,10 41,00 43,33 2870

Hráčka č. 3 5,57 4,59 12,45 41,80 42,62 2530

Hráčka č. 4 5,80 4,81 10,90 36,50 45,24 2580

Hráčka č. 5 6,03 4,95 10,50 33,70 44,37 2550

Hráčka č. 6 5,95 4,96 10,50 37,50 45,23 2830

Průměr 5,80 4,85 11,08 37,25 44,07 2585

DHK BANÍK MOST 

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 5,85 4,58 10,80 35,50 43,86 2460

Hráčka č. 2 5,85 4,69 11,20 38,00 44,13 2340

Hráčka č. 3 5,91 4,77 10,50 33,00 44,82 2430

Hráčka č. 4 5,85 4,74 11,20 39,50 44,56 2690

Hráčka č. 5 6,04 4,76 11,10 37,00 43,26 2700

Hráčka č. 6 6,09 5,04 10,20 36,50 47,23 2340

Průměr 5,93 4,76 10,83 36,58 44,64 2493,3

TJ SOKOL PÍSEK
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6.5 Testování družstev národní házené  

 

 

 

Hráčky družstva SK Chomutov NH dosáhlo v běhu na 2 x 15 m dosáhlo mužstvo 

průměrné hodnoty 6,30 sec, v běhu na 1 x 15 m s driblinkem činí průměrná hodnota 

šesti nejlepších hráček 5,03 sec. Ve skokanské disciplíně činí průměrná hodnota 10,20 

m, v hodu do dálky je pak průměrná hodnota 32,80 m. V běhu na 10 x 20 m je 

průměrná hodnota 46,04 sec a ve dvanáctiminutovém běhu naběhaly hráčky v průměru 

2206,7 m. 

 

 

 

 

Průměrná hodnota šesti nejlepších hráček družstva TJ Přeštice v běhu na 2 x 15 m je 

6,15 sec, v běhu na 1 x 30 m s driblinkem je průměrná hodnota 4, 99 sec. V pětiskoku 

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 6,73 5,01 9,90 29,80 47,58 2110

Hráčka č. 2 6,56 5,48 10,65 34, 00 46,01 2050

Hráčka č. 3 6,21 4,88 10,00 34,50 45,55 2220

Hráčka č. 4 6,06 5,09 9,95 34,50 45,45 2050

Hráčka č. 5 5,97 4,92 10,50 29,80 46,42 2340

Hráčka č. 6 6,25 4,79 10,20 35,40 45,22 2470

Průměr 6,30 5,03 10,20 32,80 46,04 2206,7

SK CHOMUTOV NH  

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 6,29 5,09 10,20 34,70 46,34 1680

Hráčka č. 2 6,25 4,93 9,75 32, 90 45,94 2380

Hráčka č. 3 6,23 5,16 9,80 38,30 47,43 2380

Hráčka č. 4 5,99 4,95 10,30 29,40 46,05 2420

Hráčka č. 5 6,05 4,92 10,15 31,50 45,55 2390

Hráčka č. 6 6,07 4,90 10,60 35,00 45,90 2220

Průměr 6,15 4,99 10,13 33,78 46,20 2245,0

TJ PŘEŠTICE  
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činí průměrná hodnota 10,13 m, v hodu míčem do dálky je průměrná hodnota 33,78m, 

v běhu na 10 x 20 m 46,20 sec a ve dvanáctiminutovém běhu naběhaly hráčky 

v průměru 2245,0 m.  

 

 

 

V běhu na 10 x 20 dosáhly hráčky družstva SK Studénka průměrné hodnoty 6,35 sec, 

v běhu na 1 x 30 m s driblinkem 5,24 sec a v pětiskoku činí průměrná hodnota 10,35m. 

V hodu míčem do dálky dosáhly hráčky průměrné hodnoty 32,38 m a v běhu na 10 x 20 

m je průměrná hodnota 46,88 sec. V běhu na 12 minut naběhaly hráčky v průměru 2120 

m.  

  

HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD míčem 

do dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min BĚH 

(m)

Hráčka č. 1 6,27 5,04 9,80 31,50 47,23 2190

Hráčka č. 2 6,24 4,97 10,40 26, 50 46,35 2400

Hráčka č. 3 6,14 5,05 9,90 36,00 48,47 2050

Hráčka č. 4 6,96 6,19 11,10 34,00 47,47 1520

Hráčka č. 5 6,35 5,22 10,45 32,90 45,88 2250

Hráčka č. 6 6,11 4,97 10,45 32,50 45,88 2310

Průměr 6,35 5,24 10,35 33,38 46,88 2120,0

SK STUDÉNKA
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HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKO K 

(m)

HO D 

míčem do 

dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min 

BĚH (m)
HRÁČKA

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKO K 

(m)

HO D 

míčem do 

dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min 

BĚH (m)

Hráčka č. 1 5,85 4,58 10,80 35,50 43,86 2460 Hráčka č. 1 6,73 5,01 9,90 29,80 47,58 2110

Hráčka č. 2 5,85 4,69 11,20 38,00 44,13 2340 Hráčka č. 2 6,56 5,48 10,65 34, 00 46,01 2050

Hráčka č. 3 5,91 4,77 10,50 33,00 44,82 2430 Hráčka č. 3 6,21 4,88 10,00 34,50 45,55 2220

Hráčka č. 4 5,85 4,74 11,20 39,50 44,56 2690 Hráčka č. 4 6,06 5,09 9,95 34,50 45,45 2050

Hráčka č. 5 6,04 4,76 11,10 37,00 43,26 2700 Hráčka č. 5 5,97 4,92 10,50 29,80 46,42 2340

Hráčka č. 6 6,09 5,04 10,20 36,50 47,23 2340 Hráčka č. 6 6,25 4,79 10,20 35,40 45,22 2470

Průměr 5,93 4,76 10,83 36,58 44,64 2493,3 Průměr 6,30 5,03 10,20 32,80 46,04 2206,7

Hráčka č. 1 5,84 5,03 10,00 33,00 43,62 2150 Hráčka č. 1 6,29 5,09 10,20 34,70 46,34 1680

Hráčka č. 2 5,63 4,78 12,10 41,00 43,33 2870 Hráčka č. 2 6,25 4,93 9,75 32, 90 45,94 2380

Hráčka č. 3 5,57 4,59 12,45 41,80 42,62 2530 Hráčka č. 3 6,23 5,16 9,80 38,30 47,43 2380

Hráčka č. 4 5,80 4,81 10,90 36,50 45,24 2580 Hráčka č. 4 5,99 4,95 10,30 29,40 46,05 2420

Hráčka č. 5 6,03 4,95 10,50 33,70 44,37 2550 Hráčka č. 5 6,05 4,92 10,15 31,50 45,55 2390

Hráčka č. 6 5,95 4,96 10,50 37,50 45,23 2830 Hráčka č. 6 6,07 4,90 10,60 35,00 45,90 2220

Průměr 5,80 4,85 11,08 37,25 44,07 2585 Průměr 6,15 4,99 10,13 33,78 46,20 2245,0

Hráčka č. 1 5,87 4,52 11,00 40,00 44,89 2210 Hráčka č. 1 6,27 5,04 9,80 31,50 47,23 2190

Hráčka č. 2 6,26 5,06 10,90 36, 50 44,36 2540 Hráčka č. 2 6,24 4,97 10,40 26, 50 46,35 2400

Hráčka č. 3 6,00 4,79 10,40 39,00 45,55 2510 Hráčka č. 3 6,14 5,05 9,90 36,00 48,47 2050

Hráčka č. 4 6,03 4,93 11,70 36,00 45,09 2230 Hráčka č. 4 6,96 6,19 11,10 34,00 47,47 1520

Hráčka č. 5 6,05 4,70 10,90 39,50 45,55 2520 Hráčka č. 5 6,35 5,22 10,45 32,90 45,88 2250

Hráčka č. 6 6,07 4,90 10,60 40,00 45,90 2500 Hráčka č. 6 6,11 4,97 10,45 32,50 45,88 2310

Průměr 6,05 4,82 10,92 38,90 45,22 2418,3 Průměr 6,35 5,24 10,35 33,38 46,88 2120,0

Celkový 

průměr
5,93 4,81 10,94 37,58 44,65 2498,9

Celkový 

průměr
6,26 5,09 10,23 33,32 46,37 2190,6

TJ SO KO L PÍSEK

DHK BANÍK MO ST 

DHC SLAVIA PRAHA 

SK CHO MUTO V NH  

TJ PŘEŠTICE  

SK STUDÉNKA

6.6 Porovnání výsledků testování  

 

 

Celkový průměr družstev mezinárodní házené v první disciplíně, běhu na 2 x 15 m, je 

5,93 sec. V běhu na 30 m s driblinkem je celkový průměr 4,81 sec. V pětiskoku je 

průměrná hodnota testovaných družstev mezinárodní házené 10,94 m a v hodu míčem 

do dálky 37,58 m. V běhu 10 x 20 m je celková průměrná hodnota 44,65 sec a ve 

dvanáctiminutovém běhu 2498,9 m. 

 

Celkový průměr družstev národní házené v první disciplíně je 6,26 sec, ve druhé 

disciplíně, běhu na 30 m s driblinkem je celková průměrná hodnota 5,09 sec. Ve třetí 

disciplíně je celková průměrná hodnota testovaných hráček národní házené 10,23 m a 

v hodu míčem do dálky 33,23 m. V předposlední disciplíně, běhu na 10 x 20 m, je 

celková průměrná hodnota hráček 46,37 sec a v běhu na 12 minut 2190,6 m.  
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V běhu na 2 x 15 m jsou hráčky mezinárodní házené v průměru o 0,34 sec rychlejší, než 

hráčky národní házené. 

 

V běhu na 30 m s driblinkem jsou hráčky mezinárodní házené v průměru o 0,28 sec 

rychlejší, než hráčky národní házené.  

 

V pětiskoku jsou hráčky mezinárodní házené v průměru o 0,71 m lepší, než národní 

házenkářky. 

 

Mezinárodní házenkářky hodí v průměru o 4,26 m dále, než národní házenkářky. 

V disciplíně běhu na 10 x 20 m jsou hráčky mezinárodní házené v průměru o 1,73 sec 

rychlejší, než hráčky národní házené. 

 

A v časovém limitu 12 minut uběhnou mezinárodní házenkářky v průměru o 308,3 m 

více, než národní házenkářky. 

  

BĚH na 

2x15 m 

(sec)

DRIBLINK 

1x30 m 

(sec)

PĚTISKOK 

(m)

HOD 

míčem do 

dálky (m)

BĚH na 

10x20 m 

(sec)

12 min 

BĚH (m)

Celkový průměr 

(mezinárodní házená)
5,93 4,81 10,94 37,58 44,65 2498,9

Celkový průměr 

(národní házená
6,26 5,09 10,23 33,32 46,37 2190,6

rozdíl 0,34 0,28 -0,71 -4,26 1,73 -308,3
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7. ZÁVĚREČNÁ ČÁST   
 

7.1 Dotazníková metoda  

 

7.1.1 Výsledky dotazníků pro házenkářky 

 

První dotazník byl určen hráčkám mezinárodní házené v České republice bez 

ohledu na to, jestli hrají nejvyšší nebo druhou nejvyšší soutěž. Cílem dotazníku bylo 

zmapovat orientaci házenkářek v pravidlech národní házené. Dotazník jsem rozeslala do 

cca 15 klubů v České republice, zpět se mi vrátilo 53 dotazníků. 

 

V první otázce jsem se zaměřila na rozměry hřiště na národní házenou. Téměř 

polovina (49 %) z 53 hráček si myslí, že hřiště na národní házenou má stejné rozměry 

jako hřiště na mezinárodní házenou, tzn. 40 x 20m. 15 hráček (28 %) správně uvedlo, že 

hřiště na národní házenou má rozměry 30 x 45m a 12 hráček (23 %) uvedlo rozměry 25 

x 50m. Druhá otázka se týkala počtu kroků bez driblinku, který mohou hráči/hráčky 

národní házené udělat, aniž by porušili pravidla. Správnou odpověď, tedy libovolný 

počet kroků, který stihnete udělat do časového limitu 2 sekund, zvolilo 25 hráček (47 

%). 26 hráček, tedy skoro polovina (49 %), zvolila možnost tří kroků, a podle pouze 

dvou hráček smíte udělat v národní házené dva kroky. Podle pravidel národní házené 

smíte držet míč 4 sekundy, a právě tuto možnost správně zvolila 22 hráček (42 %). 24 

hráček (45 %) zvolilo možnost délky držení míče 3 sekundy, tedy stejně jako podle 

pravidel mezinárodní házené, a pouze čtyři hráčky označily možnost držení míče 4 

sekundy. V otázce č. 4 jsem se zaměřila na prostory, kde se hraje nejvyšší soutěž mužů 

a žen v národní házené. 45 z 53 hráček (85 %) chybně uvedlo, že nevyšší soutěž se hraje 

pouze v krytých prostorách. Správnou odpověď na tuto otázku zvolilo jenom 8 hráček 

(15 %). Na otázku č. 5, kolik hráčů jednoho družstva národní házené smí být v jednu 

chvíli na hřišti, správně odpovědělo 37 hráček (70 %). Možnost osmi hráčů uvedlo jako 

správnou 9 hráček (17 %) a 7 hráček (13 %) se domnívá, že v národní házené smí být 

jednu chvíli na hřišti 6 hráčů. Otázka č. 6 byla otevřená. Hráčky měly napsat, jak se 

nazývá nejvyšší soutěž národní házené žen v České republice. 70 % dotazovaných 



72 

 

uvedlo, že netuší, jak se tato soutěž nazývá. 12 hráček (23 %) správně uvedlo, že 

nejvyšší soutěž žen národní házené v České republice se jmenuje 1. liga. 4 hráčky (7 %) 

uvedly jako název WHIL – tedy stejný název jako nese nejvyšší soutěž žen 

v mezinárodní házené v České republice.  40 hráček (75 %) správně odpovědělo na 

otázku č. 7, že hráč z pole smí, podle pravidel národní házené, vstoupit do brankoviště. 

Pouze 13 hráček (25 %) se domnívá, že hráč z pole do brankoviště vstoupit nemůže. Na 

délku hrací doby mistrovského utkání dospělých kategorií v národní házené byla 

zaměřena otázka č. 8. Správnou odpověď (2 x 30 min) zvolilo 36 hráček (68 %). 10 

hráček (19 %) uvedlo jako správnou odpověď možnost 2 x 25 minut a 7 hráček 3 x 20. 

Poslední, tedy devátá otázka, byla opět otevřená. Hráčky měly napsat 3 družstva, o 

kterých se domnívají, že hrají nejvyšší soutěž žen národní házené. 44 hráček (83 %) 

neuvedlo ani jedno družstvo, popřípadě družstva, která napsala, byla družstva, která 

nehrají národní, ale mezinárodní házenou. Na jedno družstvo si vzpomněly 4 hráčky (7 

%), 2 hráčky (6 %) uvedly 3 družstva a 2 hráčky (4 %) napsaly družstva 2. Přičemž 

nejčastější zastoupení v uvedených družstvech měla SK Studénka a SK Chomutov NH. 

 

7.1.2 Výsledky dotazníků pro národní házenkářky  

 

Druhý dotazník byl koncipován stejně jako dotazník první, jen s tím rozdílem, že 

byl určen hráčkám národní házené, tudíž otázky byly směřovány ne k pravidlům 

národní, ale mezinárodní házené. Dotazník byl stejně jako první dotazník rozeslán do 

klubů v České republice napříč dvěma nejvyššími soutěžemi. Zpět se mi vrátilo 52 

dotazníků. 

 

První otázka byla směřována na rozměry hřiště na mezinárodní házenou. 

Správnou odpověď, tedy 20 x 40m, vybralo 36 hráček (69 %), 16 hráček (31 %) uvedlo 

jako rozměry hřiště na národní házenou rozměry 30 x 45m, tedy rozměry hřiště na 

národní házenou. Možnost 25 x 50m nevybrala žádná z hráček. V mezinárodní házené 

smíme s míčem bez driblinku udělat tři kroky, tuto možnost jako správnou zvolilo 27 

hráček (52 %). Libovolný počet kroků, který je ohraničen časovým limitem, zvolilo 17 

hráček (33 %) a 8 hráček (15 %) vybralo jako správnou odpověď 2 kroky. Více jak 
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polovina hráček správně odpověděla na otázku č. 3, tedy jako dlouhou smíte podle 

pravidel mezinárodní házené držet míč. Správnou odpověď, 3 sekundy, vybralo 29 

hráček (56 %), 18 hráček (34 %) vybralo možnost 2 sekundy, tedy časový limit, který 

povoluje držení míče podle pravidel národní házené, a pouze 5 hráček (10 %) vybralo 

možnost 4 sekundy. 45 hráček (87 %) správně odpovědělo na otázku, jestli se nejvyšší 

soutěž mužů a žen v České republice hraje pouze v krytých prostorách. Pouze 7 hráček 

odpovědělo chybně. Podle pravidel mezinárodní házené smí být v jednu chvíli na hřišti 

7 hráčů jednoho družstva. Tuto možnost správně zvolila 49 hráček (94 %), pouze 3 

hráčky (6 %) se chybně domnívá, že v jednu chvíli smí být na hřišti 6 hráčů jednoho 

družstva. Poslední možnost, tedy 8 hráčů, nevybrala žádná z hráček.  Otázka č. 5 byla 

otevřená. Zde měly hráčky napsat, jaký název nese nejvyšší soutěž mezinárodní házené 

žen, která se hraje v České republice. Oficiální název nejvyšší soutěže je WHIL, toto 

označení napsalo 30 hráček (57 %). Za správný název lze považovat i označení 

Interliga, který používá většina házenkářské komunity v České republice. Toto označení 

uvedlo 16 hráček (31 %). Tři hráčky (6 %) neuvedly žádný název, 2 hráčky (4 %) se 

domnívají, že nejvyšší soutěž se nazývá 1. liga a jedna hráčka (2 %) uvedla jako název 

Extraliga. Na rozdíl od národní házené nesmí hráč z pole podle pravidel mezinárodní 

házené vstoupit do brankoviště. Správně na tuto otázku, tedy otázku č. 7 odpovědělo 44 

hráček (85 %). Zbylých 8 hráček (15%) se domnívá, že hráč z pole smí vstoupit do 

brankoviště. Otázka č. 8 se týká délky hrací doby. Zde odpovědělo správně téměř 100 % 

hráček. Pouze 2 hráčky (4 %) odpovědělo chybně, tedy, že hrací doba mistrovského 

utkání dospělých kategorií v mezinárodní házené se hraje 2 x 25 min. V poslední otázce 

měly hráčky napsat 3 družstva hrající nejvyšší soutěž žen mezinárodní házené. Přičemž 

27 hráček (48 %) uvedlo správně 3 a více družstev. 8 hráček (14 %) uvedlo správně 1 

družstvo, 7 hráček (12 %) uvedlo 2 družstva hrající nejvyšší soutěž a 10 hráček 

nenapsalo žádné družstvo. Největší zastoupení ve vypsaných družstvech měla DHC 

Slavia Praha, DHK Baník Most a Sokol Poruba.  
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7.1.3 Výsledky dotazníků pro laickou veřejnost  

 

Třetí dotazník byl určen široké laické veřejnosti. Dotazník s názvem „Orientace 

v pravidlech mezinárodní a národní házené“ zodpovědělo 55 respondentů z návratností 

91,8%. Dotazník byl rozeslán laické veřejnosti bez ohledu na pohlaví a věk. V tomto 

dotazníku bylo k zodpovězení určeno 16 otázek. 

28 respondentů (51 %) není aktivními sportovci, 27 (49 %) jsou aktivními 

sportovci. Ve druhé otázce jsem zjišťovala věk respondentů. 27 respondentů (49 %) 

spadá do věkové kategorie 19 -34 let. 12 respondentů (22 %) spadá do věkové kategorie 

35 -50 let. Do věkové kategorie do 18ti let spadá 9 respondentů (16%) a věkové 

kategorie 50 a více let spadá 7 respondentů (13 %). Třetí otázkou jsem zjišťovala, jestli 

mají respondenti ve svém okolí někoho, kdo hraje národní nebo mezinárodní házenou. 

Z této otázky vyplývá, že v okolí 20 respondentů (64 %) hraje někdo národní nebo 

mezinárodní házenou. V okolí 35 respondentů (36 %) není nikdo, kdo by hrál národní 

nebo mezinárodní házenou. Podle 39 respondentů (71 %) existují rozdíly v pravidlech 

národní a mezinárodní házené. 16 respondentů (29 %) se domnívá, že rozdíly 

v pravidlech mezi národní a mezinárodní házené nejsou. Otázka č.5 se zaměřila na 

rozměry hřiště na národní házenou. Správně, tedy že hřiště na národní házenou má 

rozměr 30 x 45 m, odpovědělo 16 respondentů (29 %). 21 respondentů (38%) si myslí, 

že hřiště na národní házenou má rozměr 25 x 50m. Rozměr 20 x 40 m uvedlo 18 

respondentů (33 %). Podle 22 respondentů (40 %) má hřiště na mezinárodní házenou 

rozměr 25 x 50 m. 17 respondentů (31 %) správně uvedlo, že hřiště na mezinárodní 

házenou má rozměr 20 x 40 m. poslední možnost (30 x 45 m) vybralo 16 respondentů 

(29 %). Otázky č. 7 a 8 jsou zaměřeny na počet kroků, který je podle pravidel dovolen 

v obou typech házené. Pouze 8 respondentů (15 %) správně uvedlo, že podle pravidel 

národní házené smíte s míčem (bez driblinku) udělat tolik kroků, kolik stihnete 

v časovém limitu 2 sekund. Téměř polovina respondentů (49 %) se domnívá, že v 

národní házené smíte udělat 2 kroky a 20 respondentů (36 %) si myslí, že v národní 

házené smíte s míčem udělat 3 kroky. Oproti národní házené smíte v mezinárodní 

házené udělat pouze tři kroky s míčem (bez driblinku). Tuto odpověď správně uvedlo 

39 respondentů (71 %). 14 (25 %) vybralo za správnou odpověď 2 korky a pouze 2 

respondenti (4 %) se domnívají, že v mezinárodní házené je počet kroků s míčem (bez 
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driblinku) omezen časovým limitem dvou sekund. Na rozměry branek u národní a 

mezinárodní házené je zaměřená otázka č. 9. 40 respondentů (73 %) správně uvedlo, že 

branky na národní a mezinárodní házenou nemají stejné rozměry. 15 respondentů (27 

%) se však chybně domnívá, že branky mají stejné rozměry. Podle 39 respondentů (71 

%) je hrací doba mistrovských utkání v dospělých kategoriích u národní a mezinárodní 

házené stejná. Oproti tomu 16 respondentů (29 %) se domnívá, že hrací doba se liší. 

V další otázce se ptám, v které házené najdeme rozdělení postů na útočníky, obránce a 

záložníky. 37 respondentů (67 %) správně uvedlo, že rozdělení postů na záložníky, 

obránce a útočníky nalezneme u národní házené. 18 respondentů (33 %) se chybně 

domnívá, že toto rozdělení je platné v mezinárodní házené. Z otázky č. 12 vyplynulo, že 

téměř 100 % (51 respondentů) zná Filipa Jíchu. 51 respondentů (97 %) správně uvedlo, 

že hraje mezinárodní házenou. V další otázce odpovědělo správně na dotaz, který druh 

házené se hraje na venkovních hřištích, 49 respondentů (94 %). Pouze 6 respondentů (6 

%) se domnívá, že na venkovních hracích plochách se hraje házená mezinárodní. 

Popularitu mezinárodní a národní házené v České republice zjišťovala otázka č. 14. 

Podle 39 respondentů (71 %) je v České republice populárnější mezinárodní házená. 

Národní házená je v České republice populárnější podle 16 respondentů (29 %). 

Posledními dvěma otázkami jsem zjišťovala povědomí laické veřejnosti o družstvech, 

která v uplynulých 10 letech vyhrála mistrovské tituly ČR jak v národní, tak 

mezinárodní házené. 53 dotazovaných (93 %) neuvedlo správně, popřípadě neuvedlo 

vůbec, žádné družstvo, které v posledních letech vyhrálo titul MISTR ČR v národní 

házené žen. 2 dotazovaní (7 %) uvedli jedno družstvo. U mezinárodní házené byly 

výsledky lepší, 43 respondentů (78 %) správně uvedlo alespoň jedno družstvo, které 

v posledním desetiletí vyhrálo ženský mistrovský titul v mezinárodní házené. 12 

respondentů (22 %) neuvedlo žádné družstvo, popřípadě neuvedlo družstvo správně. 

 

7.1.4 Výsledky dotazníků pro národní a mezinárodní házenkářky 

 

Čtvrtý dotazník byl zaměřený na obsah a rozsah tréninkových jednotek ženských 

družstev hrající nejvyšší soutěž žen jak národní, tak mezinárodní házené. Dotazník byl 

rozeslán zástupcům šesti družstev hrajících nejvyšší ženskou soutěž národní a 
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mezinárodní házené žen. Návratnost tohoto dotazníku byla 100 %. Dotazník obsahuje 

10 otázek zjišťovacího charakteru. 

 

První otázka zjišťuje, který druh házené hráčky hrají. Logicky jsou odpovědi ve 

shodném poměru, tedy 6 hráček (50 %) hraje házenou národní a 6 hráček (50 %) 

házenou mezinárodní. Druhá otázka se týká klubu, v kterém hráčky hrají. Dotazníky 

vyplňovaly hráčky těchto klubů: DHC Slavia Praha, DHK Baník Most, Sokol Písek, 

Sokol Poruba, DHK Zora Olomouc a HC Veselí nad Moravou, jakožto zástupci týmu 

hrajících mezinárodní házenou. Za národní házenou byly vybrány týmy TJ Přeštice, 

Sokol Dobruška, SK Studénka, Sokol Tymákov, SK Chomutov NH, TJ Příchovice. 

Všechny oslovené zástupkyně týmů aktuálně působí se svým týmem v nejvyšší soutěži 

hrané na území České republiky. Čtvrtá otázka je zaměřená na počet tréninkových 

jednotek v týdnu. 6 respondentek (50 %) uvedlo, že se počet tréninkových jednotek 

pohybuje v rozmezí 2-3  TJ za týden. Z těchto 6 respondentek byla jedna zástupkyně 

družstva hrajícího mezinárodní házenou a 5 zástupkyň družstev hrajících házenou 

národní. 4 respondentky (34 %) uvedly jako počet TJ za týden 2-3 (všechny 4 

respondentky hrají mezinárodní házenou). Jedna respondentka (8 %) uvedla, že jejich 

družstvo trénuje více jak 6 krát týdně. Tato zástupkyně je hráčkou mezinárodní házené.  

Jedna respondentka uvedla, že její družstvo trénuje maximálně jednou za týden – tato 

respondentka hraje národní házenou. Otázka č. 5 zjišťuje, jak dlouho trvá v průměru 

jedna tréninková jednotka. Zde byly odpovědi 50 % na 50 %. 6 respondentek (50 %) 

uvedlo, že tréninková jednotka jejich družstva trvá v průměru 1 – 1,5 hod. Všech šest 

respondentek působí v družstvu hrající národní házenou. Druhá polovina respondentek, 

všechny hrající mezinárodní házenou, uvedly, že tréninková jednotka trvá v průměru 

1,5 – 2 hodiny. I průměrný počet hráček, jež se účastní tréninkové jednotky, je odvislý 

od druhu házené. 6 -10 hráček v průměru se účastní tréninkové jednotky národní házené 

podle 5 respondentek (42 %). Více jak 16 hráček v průměru se účastní tréninkových 

jednotek u 4 družstev (33 %), přičemž všechna 4 družstva jsou zástupci mezinárodní 

házené. 3 respondentky (25 %) uvedly, že jejich tréninkových jednotek se účastní 

v průměru 11 - 15 hráček, přičemž jedna respondentka je hráčka národní házené a dvě 

respondentky hrají házenou mezinárodní. Pravidelná letní i zimní soustředění pořádá 

pro své hráčky 5 klubů (42 %), kdy 3 kluby jsou účastníky nejvyšší soutěže 
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mezinárodní házené a dva kluby národní házené. Pouze letní soustředění pořádá 5 klubů 

(41 %), kdy tři kluby jsou zástupci mezinárodní házené a 2 kluby hrají národní házenou. 

Dva kluby (17 %), obě jsou zástupci národní házené, nepořádají pravidelná soustředění. 

Otázka č. 8 je zaměřená na počet přípravných utkání jak před sezonou, tak i v jejím 

průběhu. 5 respondentek (41 %) uvedlo, že počet přípravných utkání je 11 – 15, přičemž 

4 družstva hrají mezinárodní házenou a jedno družstvo házenou národní. Tři družstva 

(25%) podle respondentek sehrají 0 – 4 přípravná utkání, kdy všechna tři družstva hrají 

národní házenou. 2 družstva (17 %) sehrají v přibližně 5 – 10 přátelských utkání, obě 

družstva hrají národní házenou. A dvě družstva (17 %) hrají více jak 16 přátelských 

utkání. Obě družstva, která během sezóny sehrají více než 16 přípravných utkání, hrají 

mezinárodní házenou. Devátá otázka se zabývala finančním ohodnocováním hráček, 

jestli hráčky jsou v průběhu sezony nějak peněžitě odměněny. 6 respondentek (50 %) - 

všechny hráčky národní házené - uvedlo, že za házenou nejsou nijak finančně 

ohodnoceny. 4 hráčky (33 %) uvedly, že hráčkám jejich družstva přináší házená 

(mezinárodní) částečný přivýdělek. 2 hráčky mezinárodní házené uvedly, že hráčky 

jejich družstva se házenou živí. V poslední otázce jsem se zajímala o činnosti, na něž 

jsou zaměřené tréninkově jednotky. Hráčky měly vybrat 5 činností, kterým je 

v tréninkových jednotkách věnováno nejvíce času. Souhru jakožto jednu z hlavních 

náplní tréninkových jednotek si vybralo 11 respondentek. Souhra se objevila u všech 

zástupců družstev hrajících národní házenou a u 5 družstev hrajících házenou 

mezinárodní. 11 respondentek vybralo jako jednu z náplní tréninkových jednotek 

obranné činnosti. Těmto činnostem se věnuje 6 družstev hrajících národní házenou a 5 

družstev hrajících mezinárodní házenou. 9 družstev má jako součást tréninku posilování 

a posilovací cvičení. Jedná se o všechna družstva národní házené a tři družstva házené 

mezinárodní. Individuálním herním činnostem se věnuje 9 družstev, 6 družstev národní 

házené a 3 družstva házené mezinárodní. Rychlost zařazují do svých tréninkových 

jednotek tři družstva, přičemž všechna tři družstva hrají mezinárodní házenou. 

Vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti se věnují dvě družstva mezinárodní házené. 
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7.2 Výsledky testování družstev mezinárodní házené  

 

Testování se účastnila 3 družstva, konkrétně družstva:  DHC Slavia Praha, DHK 

Baník Most a TJ Sokol Písek. Testování probíhalo v rámci tréninkové jednotky, a 

protože se testování neúčastnil vždy stejný počet hráček, je tabulka sestavena vždy 

z výsledku šesti hráček, které v rámci tohoto testování dosáhly nejlepších výsledků. 

 

Družstvo DHC Slavia Praha dosáhlo průměrní hodnoty 6,05 sec, přičemž 

nejlepší výsledek zaznamenala hráčka č. 1 s časem 5,87 sec a naopak nejpomalejší 

v této disciplíně byla hráčka č. 2 s časem 6,26 sec. Ve druhé disciplíně, běhu na 1 x 30 

m s driblinkem, zaznamenaly hráčky průměrnou hodnotu 4,82 sec. Nejlepší čas 

zaznamenala opět hráčka č. 1, která tuto trať zaběhla v čase 4,52 sec, nejpomalejší čas i 

v této disciplíně měla hráčka č. 2, s časem 5,06 sec. Ve skokanské disciplíně činí 

průměrná hodnota hráček družstva DHC Slavia Praha průměrnou hodnotu 10,92 m, 

přičemž nejdelší skok předvedla hráčka č. 4, která skočila do vzdálenosti 11,70 m. 

Nejkratší skok byl zaznamenán u hráčky č. 3, jejíž skok má hodnotu 10,40 m. 

V disciplíně hodu míčem do dálky dosáhly hráčky na průměrnou hodnotu 10,92 m. 

Nejdelší hody předvedly hned dvě hráčky, a to hráčka č. 1 a hráčka č. 6, které obě 

shodně hodily do vzdálenosti 40 m. Naopak nejkratší hod předvedla hráčka č. 2, jejíž 

hod měřil 36,50 m. V předposlední disciplíně, tedy v běhu na 10 x 20 m dosáhly hráčky 

na průměrnou hodnotu 45,22 sec. Nejrychlejší čas byl zaznamenán u hráčky č. 2, která 

tento běh zdolala v čase 44,36 sec, naopak nejpomalejší čas byl zaznamenán u hráčky č. 

6 (45,90 sec). V poslední disciplíně, dvanáctiminutovém běhu, dosáhlo družstvo 

průměrné hodnoty 2418,3 m. Nejvíce metrů v časovém limitu 12 minut naběhala hráčka 

č. 2, která uběhal 2540 m, naopak nejméně uběhla hráčka č. 1, která zdolala 2210 m. 

 

Šest nejúspěšnějších hráček družstva DHK Baník Most dosáhlo v disciplíně 

běhu na 2 x 15 m průměrné hodnoty 5,80 sec. Nejrychlejší čas v této disciplíně 

předvedla hráčka č. 3, která tuto trať zdolala v čase 5,57 sec, naopak nejpomalejší byla 

hráčka č. 5, u které byl naměřen čas 6,03 sec. Ve druhé disciplíně, tedy v běhu na 1 x 30 

m s driblinkem je průměrná hodnota hráček 4,85 sec, přičemž nejrychlejší hráčkou je 

opět hráčka č. 3 s časem 4,59 sec, naopak nejpomalejší běh byl zaznamenán u hráčky č. 
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1, jež tuto disciplínu zdolala v čase 5,03 sec. V pětiskoku je průměrná hodnota hráček 

družstva DHK Baník Most 11,08 m. Nejdále doskočila hráčka č. 3, u které byl naměřen 

skok do vzdálenosti 12,45 m, naopak nejkratší skok předvedla hráčka č. 1, která skočila 

do vzdálenosti 10 m. Průměrná hodnota ve čtvrté disciplíně, tedy v hodu míčem do 

dálky, je průměrná hodnota hráček 37,25 m. nejdále hodila opět hráčka č. 3, jejíž hod 

byl dlouhý 41,80 m, naopak nejkratší hod byl zaznamenán u hráčky č. 1, a to hod ve 

vzdálenosti 33,0 m. V předposlední disciplíně, běhu na 10 x 20 m, činí průměrná 

hodnota hráček 44,07 sec. Nejrychlejší čas byl zaznamenán opět u hráčky č. 3, která 

tuto trať zdolala v čase 42,62 sec, naopak nejpomalejší čas byl zaznamenán u hráčky č. 

6, která tuto disciplínu zdolala v čase 45,23 sec. Za dvanáct minut naběhaly hráčky 

družstva DHK Baník Most v průměru 2585 m, přičemž nejdelší vzdálenost urazila 

hráčka č. 2, která uběhla 2870 m, naopak nejkratší vzdálenost zdolala hráčka č. 1, která 

uběhla pouze 2150 m. 

 

Šest nejúspěšnějších hráček družstva TJ Sokol Písek dosáhlo v první disciplíně, 

tedy běhu na 2 x 15 m průměrné hodnoty 5,93 sec. V této disciplíně byly naměřeny 

hned tři stejné časy, a to 5,85 sec u hráček č. 1, 2 a 4. Nejpomalejší čas byl naměřen u 

hráčky č. 6 (6,09 sec). Druhou disciplínu vyhrála hráčka č. 1, která trať ve vzdálenosti 

30 m s driblinkem zdolala v čase 4,58 sec, naopak nejpomalejší byla hráčka č. 6 s časem 

5,04 sec. Ve skokanské disciplíně je průměrná hodnota hráček TJ Sokol Písek 10,83, 

přičemž nejúspěšnější byla hráčky č. 2 a 4, které obě shodně skočily do vzdálenosti 

11,20 m, naopak nejkratší skok (10,20 m) byl naměřen hráčce č. 6. V hodu míčem do 

dálky činí průměrná hodnota hráček 36,58 m. Nejdelší hod byl zaznamenán u hráčky č. 

4, jejíž hod měl hodnotu 39,50 m, naopak nejkratší hod (33,0 m) byl naměřen hráčce č. 

3. V předposlední disciplíně, běhu na 10 x 20 m je průměrná hodnota hráček tohoto 

družstva 44,64 sec. Trať v nejkratším čase (43,26 sec) zdolala hráčka č. 5, naopak 

nejdelší čas (47,23 sec) byl naměřen hráčce č. 6. Ve dvanáctiminutovém běhu naběhalo 

šest nejlepších hráček družstva TJ Sokol Písek v průměru 2493,3 m, přičemž nejdelší 

(2700 m) vzdálenost urazila hráčka č. 5, naopak nejméně metrů (2340 m) shodně uběhly 

hráčky č. 2 a 6. 
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7.3 Výsledky testování družstev národní házené 

 

Testování se účastnila družstva SK Chomutov NH, TJ Přeštice a Sokol 

Studénka. Stejně jako u družstev mezinárodní házené se testování provádělo v průběhu 

tréninkové jednotky a tabulka byla sestavena pro šest nejúspěšnějších hráček každého 

družstva, které se testování účastnily. 

 

Prvním testovaným družstvem národní házené je družstvo SK Chomutov NH. 

V první disciplíně, běhu na 2 x 15m dosáhlo družstvo průměrné hodnoty 6,30 sec. 

Nejúspěšnější hráčkou tohoto družstva v této disciplíně byla hráčka č. 5, která uběhla 

trať v čase 5,97 sec, naopak hráčka č. 1 si připsala nejslabší výkon v čase 6,73 sec. 

V běhu na 30 m s driblinkem činí průměrná hodnota hráček 5,03 sec, přičemž hráčka č. 

6 zaznamenala nejrychlejší čas v této disciplíně, konkrétně je to čas 4,79 sec, naopak 

nejpomalejší byla hráčka č. 2 s časem 5,48 sec. Ve třetí disciplíně, pětiskoku, je 

průměrná hodnota šesti nejúspěšnějších testovaných hráček tohoto družstva 10,20 m, 

přičemž hráčka č. 2 skočila do vzdálenosti 10,65 m, hráčka č. 1 do vzdálenosti 9,90 m. 

Průměrná hodnota hodů míčem do dálky činí 32,80 m. nejdelší hod byl zaznamenán u 

hráčky č. 6, jejíž hod dolétl do vzdálenosti 35,40 m, naopak nejslabší výkon (29,80 m) 

podaly hned dvě hráčky - č. 1 a 5. V předposlední disciplíně, tedy v běhu na 10 x 20 m 

byla naměřena průměrná hodnota hráček 46,04 sec. Nejlépe se s touto disciplínou 

poprala hráčka č. 6, jež ji zdolala v nejrychlejším čase (45,22 sec), naopak nejpomalejší 

(47,58 sec) hráčkou byla hráčka č. 1. V běhu na 12 minut naběhaly hráčky družstva SK 

Chomutov NH v průměru 2206,7 m. Nejvíce metrů (2470 m) uběhla hráčka č. 6, 

nejméně pak dvě hráčky – č. 2 a 4 – které uběhly v časovém limitu 12 minut vzdálenost 

2050m. 

 

Druhým testovaným družstvem národní házené je družstvo TJ Přeštice. V první 

disciplíně, tedy v běhu na 2 x 15 m je průměrná hodnota hráček 6,15 sec. V této 

disciplíně byla nejúspěšnější hráčka č. 4 za výkon v čase 5,99 sec. Nejslabší výkon byl 

zaznamenán u hráčky č. 1, u které byl naměřen čas 6,29 sec. Ve druhé disciplíně, tedy 

v běhu na 30 m s driblinkem je průměrná hodnota družstva 4,99 sec, přičemž nejrychleji 

(4,90 sec) tento běh zaběhla hráčka č. 6 a naopak nejpomalejší byla hráčka č. 1, u které 
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byl naměřen čas 5,09 sec. Šest nejúspěšnějších testovaných hráček družstva TJ Přeštice 

dosáhlo ve třetí disciplíně, pětiskoku, průměrní hodnoty 10,13 m. Nejdále doskočila 

hráčka č. 6, jejíž skok nese hodnotu 10,60 m, naopak nejkratší skok předvedla hráčka 2, 

jejíž skok měřil 9,75 m. V hodu míčem do dálky činí průměrná hodnota hráček 33,78 m. 

Nejdelší hod, ve vzdálenosti 35,0 předvedla hráčka č. 6. Nejkratší hod (29,40 m) byl 

naměřen u hráčky č. 4. V předposlední disciplíně, běhu na 10 x 20 m je průměrná 

hodnota hráček tohoto družstva 46,20 sec. Nejúspěšněji zvládla tuto disciplínu hráčka č. 

5, která běh na 10 x 20 m zvládla v čase 45,55 sec. Nejpomalejší čas (47,43 sec) byl 

naměřen u hráčky č. 3. Šest nejúspěšnějších hráček družstva TJ Přeštice uběhlo 

v časovém limitu dvanáct minut v průměru 2245,0 m. Přičemž hráčka č. 4 uběhla 2420 

m a hráčka č. 1 pouze 1680 m. 

 

Posledním testovaným družstvem národní házené je družstvo SK Studénka. 

Hráčky tohoto družstva zdolaly první disciplínu v průměrném čase 6,35 sec. Nejlepší 

čas (6,11 sec) byl naměřen u hráčky č. 6, nejpomalejší čas (6,96 sec) pak byl naměřen 

hráčce č. 4. Ve druhé disciplíně, v běhu na třicet metrů s driblinkem je průměrná 

hodnota šesti nejúspěšnějších hráček 5,24 sec, přičemž nejlépe tuto disciplínu zvládla 

hráčka č. 2, u které byl naměřen čas 4,97 sec, nejpomalejší čas (6,19 sec) byl naměřen 

hráčce č. 1. Ve třetí disciplíně, pětiskoku, naskákaly hráčky v průměru 10,35 m, kdy 

nejdelší zaznamenaný skok byl 11,10 m, který předvedla hráčka č. 4. Nejkratší skok byl 

zaznamenán u hráčky č. 1, jejíž skok byl dlouhý 9,80 m. V hodu míčem do dálky 

dosáhly hráčky na průměrnou hodnotu 33,38 m. Nejdelší hod ve vzdálenosti 36,0 m 

předvedla hráčka č. 3, naopak nejkratší hod (26,50 m) byl naměřen hráčce č. 2. 

V předposlední disciplíně, běhu na 10 x 20 m dosáhly hráčky družstva SK Studénka 

průměrného času 46,88 sec. Nejúspěšnější v této disciplíně byly hráčky č. 5 a 6, se 

shodným časem 45,88 sec. S časem 48,47 sec pak byla nejpomalejší hráčka č. 3. 

V časovém limitu 12 minut zdolaly hráčky v průměru vzdálenost 2120,0 m. Nejdelší 

vzdálenost v tomto časovém limitu zaběhla hráčka č. 2, která zdolala 2400 m. Nejkratší 

vzdálenost (1520 m) uběhla hráčka č. 4. 

 

Mezinárodní házenkářky jsou ve všech testovaných disciplínách úspěšnější, než 

hráčky házené národní. Celkový průměr družstev mezinárodní házené v první disciplíně 
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je 5,93 sec, národní házenkářky dosáhly průměru 6,26, ve výsledku jsou pak 

mezinárodní házenkářky o 0,34 sec rychlejší. Ve druhé disciplíně je průměr družstev 

národních házenkářek 4,81sec národních házenkářek 5,09 sec rozdíl je 0,28 sec ve 

prospěch mezinárodních házenkářek. V pětiskoku činí průměr testovaných družstev 

mezinárodní házené 10,94 m, národní házené 10,23 sec, mezinárodní házenkářky jsou 

tak úspěšnější o 0,71 m. V hodu míčem do dálky činí průměr družstev mezinárodní 

házené 35,78 m, průměr národních házenkářek je 33,32m, což znamená, že mezinárodní 

házenkářky dohodí v průměru o 4,26 m dále, než národní házenkářky. V předposlední 

disciplíně, tedy běhu na 10 x 20 m je průměr mezinárodních házenkářek 44,65 sec, 

národních házenkářek 46,37 sec, z čehož vyplývá, že v této disciplíně jsou národní 

házenkářky v průměru o 1,73 sec pomalejší, než mezinárodní házenkářky. V poslední 

disciplíně, dvanáctiminutového běhu, dosáhly mezinárodní házenkářky průměrné 

hodnoty 2498,9 m, národní házenkářky pak 2190,6 m, což znamená, že národní 

házenkářky uběhnou ve dvanáctiminutovém limitu v průměru o 308,3 m méně, než 

mezinárodní házenkářky. 

 

8. DISKUZE 
 

Výsledky jak dotazníků, jež byly rozeslány hráčkám národní házené, 

mezinárodní házené a laické veřejnosti, tak i výsledky testování, které bylo prováděno 

v rámci tréninkových jednotek u tří družstev národní a tří družstev mezinárodní házené, 

přinesly řadu zajímavých poznatků. 

 

V prvním dotazníku jsem se zaměřila na to, jak se hráčky mezinárodní házené 

orientují v pravidlech národní házené. Na dotazníky odpovídaly hráčky mezinárodní 

házené, které aktuálně působí v nejvyšší nebo druhé nejvyšší soutěži hrané v České 

republice. Z dotazníku jasně vyplynulo, že mezinárodní házenkářky nemají o národní 

házené velké povědomí. Téměř 90 % mezinárodních házenkářek si nevzpomněla, 

popřípadě nezná, ani jedno družstvo, které aktuálně hraje nejvyšší soutěž národní 

házené žen v České republice. 70 % hráček pak nezná ani název nejvyšší soutěže. 
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Téměř polovina hráček mezinárodní házené udala, že v národní házené smíte udělat 3 

kroky, což si myslím, že odvozovaly od házené mezinárodní. Mezinárodní házenkářky 

znaly správnou odpověď pouze na otázky, které se týkaly pravidel, jež jsou shodná jak 

pro národní, tak mezinárodní házenou, čili na otázky týkající se počtu hráčů na hřišti a 

hrací doby. 

 

Ve druhém dotazníku jsem se zaměřila na to, jaké znalosti mají národní 

házenkářky o mezinárodní házené. Předpokládala jsem, že se budou v mezinárodní 

házené orientovat lépe, než mezinárodní házenkářky v pravidlech národní házené, což 

se mi potvrdilo. Žádná otázka nebyla z více jak poloviny zodpovězena špatně, právě 

naopak. Národní házenkářky mají nejen velké povědomí o pravidlech mezinárodní 

házené, zároveň mají i rozhled co se družstev, jež hrají nejvyšší soutěž mezinárodní 

házené na našem území, týče.  Téměř polovina národních házenkářek zná 3 družstva, 

jež u nás hrají nejvyšší soutěž. Něco málo přes polovinu dotazovaných pak správně 

uvedlo, že nejvyšší soutěž mezinárodní házené žen v České republice se jmenuje 

WHIL. Jako chybnou odpověď nemůžeme brát tu odpověď, kterou uvedlo 31% 

dotazovaných - Interliga. Interliga je totiž vžitý název, který používá široká házenkářská 

společnost. 

 

Třetí dotazník byl určen pro laickou veřejnost bez ohledu na pohlaví a věk. 

Z těchto dotazníků vyplynulo, že laická veřejnost má větší povědomí o házené 

mezinárodní, než házené národní. Myslím, že to celé je dané tím, že mezinárodní 

házená má větší prostor ve veřejných sdělovacích prostředcích, kdežto o národní házené 

se z těchto prostředků téměř nic nedozvíme. Co se týče pravidel, zde ani tak markantní 

rozdíly v odpovědích nebyly. Markantní rozdíly se však objevily ve chvíli, kdy měli 

respondenti napsat alespoň jedno družstvo národní a mezinárodní házené, které 

v současné době hraje nejvyšší soutěž v České republice. Pouze dva respondenti 

dokázali napsat alespoň jednoho zástupce národní házené. Oproti tomu alespoň jedno 

družstvo mezinárodní házené uvedlo 43, tedy nadpoloviční většina, respondentů. 

 

Výsledky posledního dotazníku slouží k porovnání obsahu a rozsahu 

tréninkových jednotek národních a mezinárodních družstev, které hrají v současné době 
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nejvyšší soutěž v České republice. Dotazníky byly rozeslány zástupkyním šesti družstev 

národní házené a šesti družstev mezinárodní házené. Z těchto dotazníků vyplynula řada 

zajímavých poznatků. Velký rozdíl mezi národní a mezinárodní házenou je nejen 

v délce tréninkové jednotky, kdy mezinárodní házenkářky trénují v průměru o půl 

hodiny déle, než národní házenkářky, ale i třeba v počtu hráček, které se tréninkové 

jednotky účastní. Jestliže tréninkových jednotek čtyř družstev mezinárodní házené se 

účastní více jak 16 hráček, pak u pěti družstev národní házené se účastní tréninkových 

jednotek pouze šest až deset hráček. Podstatný rozdíl je i ve finančním ohodnocení jak 

národní, tak mezinárodní házené. Národní házenkářky nejsou za házenou (tréninky, 

zápasy) nijak finančně odměněny, naopak mezinárodní házenkářky zpravidla finančně 

ohodnoceny jsou. 

 

Ze všech stanovených hypotéz se mi všechny potvrdily. 

 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že hráčky národní házené se orientují lépe 

v pravidlech mezinárodní házené, než hráčky mezinárodní házené v pravidlech 

házené národní. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Na všechny otázky odpověděla správně vždy více jak 

polovina dotazovaných národních házenkářek, zatímco hráčky mezinárodní házené 

odpověděly správně v nadpoloviční většině jen u tří otázek - z toho u dvou otázek se 

jednalo o pravidlo shodné jak pro národní, tak pro mezinárodní házenou (počet hráčů na 

hřišti a hrací doba). Téměř 70 % národních házenkářek zná rozměry hřiště na 

mezinárodní házenou, zatímco rozměry hřiště na národní házenou uvedlo správně pouze 

12 hráček mezinárodní házené. Pouze 6 z 52 dotazovaných národních házenkářek neví, 

jaký název nese nejvyšší ženská soutěž mezinárodní házené žen v České republice. 

Oproti tomu až 70 % mezinárodních házenkářek netuší, jak se jmenuje nejvyšší soutěž 

národní házené žen na našem území. 
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Hypotéza č. 2: Předpokládám, že laická veřejnost má větší povědomí o házené 

mezinárodní, než o házené národní. 

Tato hypotéza byla rovněž potvrzena. 71 % dotazovaných považuje mezinárodní 

házenou v rámci ČR za populárnější. Správný rozměr hřiště zvolilo u mezinárodní 

házené 31 % respondentů, u národní házené jen 29 % respondentů. Otázku zaměřenou 

na povolený počet kroků bez driblinku zodpovědělo správně u mezinárodní házené 71 

% dotazovaných, zatímco u národní házené pouze 15 %dotazovaných. Nejmarkantnější 

rozdíl nastal u otázky zaměřené na uvedení alespoň jednoho týmu národní a 

mezinárodní házené, který v posledních deseti letech získal mistrovský titul. 78 

%dotazovaných uvedlo správně alespoň jedno družstvo hrající mezinárodní házenou, 

avšak pouze 7% respondentů dokázalo uvést alespoň jeden tým národní házené. 

 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že družstva mezinárodní házené mají minimálně o 

jednu tréninkovou jednotku týdně více, než družstva národní házené.  

Tato hypotéza byla potvrzena. Z šesti oslovených hráček mezinárodní házené absolvují 

4 hráčky se svým týmem 4 – 5 tréninkových jednotek za týden, jedna dokonce více než 

6 tréninkových jednotek za týden. Pouze 1 hráčka uvedla, že její tým trénuje 2 – 3krát 

týdně. Oproti tomu hráčky národní házené zvolily 5krát možnost 2 – 3 tréninkové 

jednotky týdně, a pouze jedna hráčka trénuje se svým družstvem maximálně 1krát 

týdně. 

 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že družstva národní házené do tréninkových 

jednotek nezařazují teoretickou složku (např. video rozbor, výklad trenéra apod.) 

jako jednu z pěti nejčastějších činností.  

Tato hypotéza se mi také potvrdila. Ani jedno družstvo národní házené nevybralo mezi 

pět nejčastějších tréninkových činností možnost teoretické přípravy. Všech šest 

oslovených zástupkyň svých družstev se shodlo na pěti jiných nejčastěji aplikovaných 

tréninkových činnostech. Vzhledem k méně častému tréninkovému vytížení oproti 

mezinárodním házenkářkám nemají zřejmě hráčky národní házené na tréninkových 

jednotkách pro teoretickou přípravu prostor. Pro porovnání uvádím, že hráčky 

mezinárodní házené v pěti ze šesti případů zahrnuly teoretickou část mezi 5 

nejdůležitějších činností v rámci tréninkové jednotky. 
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Hypotéza č. 5: Předpokládám, že hráčky národní házené budou mít ve všech 

naměřených hodnotách v testovaných disciplínách horší průměrné výsledky, než 

hráčky mezinárodní házené. 

Tato hypotéza byla rovněž potvrzena. Hráčky národní házené měly ve všech šesti 

měřených disciplínách horší průměrné výsledky. Ve třech časových disciplínách (běh 

2x15m, driblink a běh 10x20m) byly hráčky národní házené v průměru vždy o něco 

pomalejší než hráčky mezinárodní házené, v dalších třech disciplínách, měřících 

vzdálenost (pětiskok, hod, Cooper), bylo u hráček národní házené dosaženo nižších 

průměrných hodnot než u mezinárodních házenkářek. I přesto, že vybraná družstva hrají 

nejvyšší soutěže národní a mezinárodní házené v ČR, vyplývá z výsledků rozdílná 

fyzická výkonnost mezi hráčkami obou druhů házené.  
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9. ZÁVĚRY  
 

Cílem této diplomové práce bylo mimo jiné zjistit orientaci hráček mezinárodní 

házené v pravidlech národní házené a naopak, a zároveň zjistit, jak vnímá laická 

veřejnost rozdíly mezi těmito sportovními hrami. Pro splnění tohoto cíle jsem zvolila 

dotazníkovou metodu. Otázky byly koncipovány tak, aby mi pomohly získat potřebné 

informace, díky nimž jsem pak zároveň mohla potvrdit či vyvrátit jednotlivé hypotézy. 

Jak se ukázalo, lépe se orientují hráčky národní házené v pravidlech mezinárodní 

házené, než naopak. Stejně tak z dotazníků vyplynulo i to, že laická veřejnost má větší 

povědomí o mezinárodní házené. Laická veřejnost má vyšší povědomí o házené 

mezinárodní už jen třeba z toho důvodu, že mezinárodní házená hraje skoro ve všech 

velkých městech např. Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Zlín atd., kdežto národní 

házená se hraje převážně na malých městech. Nemalou roli pak hrají i sdělovací 

prostředky. Čím dál více se můžeme setkat s krátkými reportážemi ze zápasů 

(kvalifikace atd.) nejen v rádiu, ale i v televizi. 

 

Dále jsem pomocí dotazníků zmapovala obsah a rozsah tréninků ženských týmů 

jak národní, tak mezinárodní házené. Z dotazníků vyplynulo, že mezinárodní 

házenkářky nejen, že trénují častěji, že tréninková jednotka jejich družstva je v průměru 

o půl hodiny delší, než tréninková jednotka družstev národní házené, ale zároveň se na 

trénincích sházejí ve větším počtu. 

 

Díky testování jsem mohla ověřit výkonnostní rozdíly národních a 

mezinárodních házenkářek v určitých sportovních disciplínách jako je běh, skok a hod. 

Z testování jasně vyplynulo, že mezinárodní házenkářky jsou na tom výkonnostně 

(aspoň tedy v těchto disciplínách) lepší, než národní házenkářky. Lepší fyzická 

výkonnost je dána třeba i tím, že mezinárodní házená je dynamičtější, než národní 

házená. Zároveň jsou na hráčky mezinárodní házené kladeny vyšší nároky, co se běhání 

týče, což je dáno tím, že se všechny hráčky zapojují jak do útoku, tak do obrany a jsou 

tak „nuceny“ více běhat. Kdežto v národní házené pohyb do jisté míry omezuje pravidlo 

o pohybu hráčů v jednotlivých třetinách, kdy třeba obránce nesmí do útočné třetiny 

svého družstva a je tak odkázán pouze na prostor obranné třetiny.  
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Všech pět předem stanovených hypotéz se mi potvrdilo. 

Diplomová práce poskytuje kompletní přehled o historii, pravidlech a systému 

soutěží v České republice jak mezinárodní, tak národní házené. V případě národní 

házené se nesetkáme téměř s žádnou odbornou literaturou, proto může tato práce 

případným zájemcům poskytnout souhrnné informace o tomto sportu. Další přínos 

práce spatřuji v upozornění veřejnosti na „nepopularitu“ národní házené v České 

republice.  Jelikož se pohybuji v oblasti mezinárodní házené a dlouhodobě spatřuji 

vzrůstající popularitu a všeobecný zájem právě o tento sport, v porovnání s touto 

skutečností a i na základě odpovědí oslovených respondentů je stav zájmu o národní 

házenou opačný. Diplomová práce by tedy mohla tento sport, který má v České 

republice dokonce dlouhodobější tradici, připomenout veřejnosti a vzbudit v ní o 

národní házenou zájem. 
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11.1 Dotazník „Orientace mezinárodních házenkářek v pravidlech 

národní házené“ 

 

Vážení sportovci, 

prosím o zodpovězení uvedených otázek. Otázky jsou součástí dotazníku, který slouží 

pouze pro účely zpracování diplomové práce. Je anonymní a odpovědi budou 

považovány za důvěrné. 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda se hráči mezinárodní házené  orientují v 

pravidlech národní házené a naopak, zda se hráči národní házené orientují v pravidlech 

házené mezinárodní. 

 

1. Jak velké je hřiště na národní házenou? 

a) 20 x 40 m 

b) 30 x 45 m 

c) 25 x 50 m 

 

2. Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte udělat podle pravidel národní házené? 

a) 30 x 45 m 

b) Kolik chcete, musíte se ale vejít do časového limitu 2 sec 

c) 3 kroky 

d) 2 kroky 

 

3. Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel národní házené? 

a) 3 sec 

b) 2 sec 

c) 4 sec 

 

4. Hraje se nejvyšší soutěž mužů a žen národní házené pouze v krytých prostorách? 

a) ANO 

b) NE 
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5. Kolik hráčů jednoho družstva národní házené smí být v jednu chvíli na hřišti? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

 

6. Víte, jak se nazývá nejvyšší soutěž národní házené žen v České republice 

 

7. Může, dle pravidel národní házené, vstoupit hráč z pole do brankoviště? 

a) ANO 

b) NE 

 

8. Jaká je hrací doba mistrovského utkání dospělých kategorií národní házené? 

a) 2 x 30 min 

b) 2 x 25 min 

c) 3 x 20 min 

 

9. Dokázaly byste napsat alespoň tři družstva, která hrají nejvyšší soutěž národní 

házené žen v České republice? 
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11.2 Dotazník „Orientace národních házenkářek v pravidlech 

mezinárodní házené“ 

 

Vážení sportovci, 

prosím o zodpovězení uvedených otázek. Otázky jsou součástí dotazníku, který slouží 

pouze pro účely zpracování diplomové práce. Je anonymní a odpovědi budou 

považovány za důvěrné. 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda se hráči mezinárodní házené  orientují v 

pravidlech národní házené a naopak, zda se hráči národní házené orientují v pravidlech 

házené mezinárodní. 

 

1. Jak velké je hřiště na mezinárodní házenou? 

a) 20 x 40 m 

b) 30 x 45 m 

c) 25 x 50 m 

 

2. Kolik kroků s míčem (bez driblinku) smíte udělat podle pravidel mezinárodní 

házené? 

a) Kolik chcete, musíte to ale stihnout do časového limitu 2 sec 

b) 2 kroky 

c) 3 kroky 

 

3. Jak dlouho smíte držet míč podle pravidel mezinárodní házené? 

a) 3 sec 

b) 2 sec 

c) 4 sec 

 

4. Hraje se nejvyšší soutěž mužů a žen mezinárodní házené pouze v krytých 

prostorách? 

a) ANO 

b) NE 
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5. Kolik hráčů jednoho družstva mezinárodní házené smí být v jednu chvíli na hřišti? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

 

6. Víte, jak se nazývá nejvyšší soutěž mezinárodní házené žen v České republice 

 

7. Může, dle pravidel mezinárodní házené, vstoupit hráč z pole do brankoviště? 

a) ANO 

b) NE 

 

8. Jaká je hrací doba mistrovského utkání dospělých kategorií mezinárodní házené? 

a) 2 x 30 min 

b) 2 x 25 min 

c) 3 x 20 min 

 

9. Dokázaly byste napsat alespoň tři družstva, která hrají nejvyšší soutěž mezinárodní 

házené žen v České republice? 
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11.3 Dotazník „Orientace v pravidlech mezinárodní a národní házené“ 

 

Dobrý den, 

prosím o zodpovězení níže uvedených otázek. Otázky jsou součástí dotazníku, který 

slouží pouze pro účely zpracování diplomové práce. Je anonymní a  odpovědi budou 

považovány za důvěrné. Správné odpovědi zaškrtněte nebo doplňte svoji. 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda se laická veřejnost orientuje v pravidlech 

národní a mezinárodní házené. 

 

1. Jste aktivní sportovec? 

a) ANO 

b) NE 

 

2. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a) do 18 let 

b) 19 – 34 let 

c) 35 – 50 let 

d) 50 let a více 

 

3. Hraje ve vašem okolí někdo národní nebo mezinárodní házenou? 

a) ANO 

b) NE 

 

4. Myslíte, že existují rozdíly v pravidlech mezinárodní a národní házené? 

a) ANO 

b) NE 

 

5. Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na národní házenou? 

a) 20 x 40 m 

b) 30 x 45 m 

c) 25 x 50 m 
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6. Jaký myslíte, že má rozměr hřiště na mezinárodní házenou? 

a) 20 X 40 m 

b) 30 x 45 m 

c) 25 x 50 m 

 

7. Kolik myslíte, že smíte udělat kroku (bez driblinku) podle pravidel národní házené? 

a) 3 kroky 

b) 2 kroky 

c) Kolik chcete, musíte to ale stihnout do časového limitu 2 sec 

 

8. Kolik myslíte, že smíte udělat kroku (bez driblinku) podle pravidel mezinárodní 

házené? 

a) 3 kroky 

b) 2 kroky 

c) Kolik chcete, musíte to ale stihnout do časového limitu 2 sec  

 

9. Myslíte si, že jsou rozměry branek národní házené stejné jako u házené 

mezinárodní?  

a) ANO 

b) NE 

 

10. Myslíte si, že je hrací doba mistrovských utkání v dospělých kategoriích u národní 

a mezinárodní házené stejná?  

a) ANO 

b) NE 

 

11. Kde myslíte, že najdeme rozdělení postů na obránce, záložníky a útočníky? 

a) mezinárodní házená 

b) národní házená 
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12. Jakou házenou myslíte, že hraje Filip Jícha? 

a) mezinárodní házenou 

b) národní házenou 

 

13. Která ze sportovních soutěží si myslíte, že se hraje venku?  

a) mezinárodní házená 

b) národní házená 

 

14. Jaká házená je podle Vás v České republice populárnější? 

a) mezinárodní házená 

b) národní házená 

 

15. Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, které v uplynulých 10 letech vyhrálo 

titul MISTR ČR v národní házené žen? 

 

16. Vzpomenete si alespoň na jedno družstvo, které v uplynulých 10 letech vyhrálo 

titul MISTR ČR v mezinárodní házené žen? 
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11.4 Dotazník „Náročnost fyzické přípravy hráček národní a 

mezinárodní házené „ 

 

Vážené sportovkyně, 

prosím o zodpovězení níže uvedených otázek. Otázky jsou součástí dotazníku, který 

slouží pouze pro účely zpracování diplomové práce. Je anonymní a odpovědi budou 

považovány za důvěrné. Správné odpovědi zaškrtněte nebo doplňte svoji.  

 

1. Jaký druh házené hrajete? 

a) národní 

b) mezinárodní 

 

2. Jaký je název sportovního klubu, ve kterém působíte? 

 

3. V jaké soutěži aktuálně působíte? 

a) nejvyšší v ČR 

b) druhá nejvyšší v ČR 

c) nižší, než uvedené 

 

4. Kolik tréninkových jednotek v týdnu absolvujete? 

a) 0 -1 

b) 2 -3 

c) 4 -5 

d) 6 a více 

 

5. Jak dlouho trvá v průměru jedna tréninková jednotka? 

a) 1,0 – 1,5 hod 

b) 1,5 – 2,0 hod 

c) více jak 2 hod 
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         souhra (signály/systémy)          rychlost

         obranné činnosti          vytrvalost

         střelba          rychlostní vytrvalost

         individuální herní činnosti (přihrávky, uvolnění, rozhodovací procesy atd.)          taktická příprava (signály a styl soupeřů)

         teoretická příprava (video, výklad trenéra)          od každého trochu

         síla (silová cvičení, posilování)

6. Kolik hráček se průměrně účastní tréninkové jednotky? 

a) 1 -5 hráček 

b) 6 – 10 hráček 

c) 11 – 15 hráček 

d) více jak 16 hráček 

 

7. Pořádá váš klub pravidelná soustředění (přípravu)? 

a) ANO – pouze letní 

b) ANO – letní i zimní 

c) NE – přípravy jako takové nepořádáme 

 

8. Kolik přípravných (přátelských) utkání před sezonou a během ní průměrně 

sehrajete? (pozn. přípravný turnaj s účastí 5ti družstev = 4 přátelská utkání) 

a) 0 – 4 utkání 

b) 5 – 10 utkání 

c) 11 – 15 utkání 

d) více jak 16 utkání 

 

9. Provozují hráčky vašeho sportovního klubu házenou jako výdělečnou činnost? 

a) ANO – částečný přivýdělek 

b) ANO – živí se tím 

c) NE 

 

10. Na které z uvedených činností jsou tréninkové jednotky vašeho týmu nejčastěji 

zaměřeny? (vyberte 5 činností) 

 

 

 


