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Abstrakt  

 

Název: Nácvik střelby z prostoru křídla v házené 

 

Cíle: Cílem práce bylo sestavení a ověření tréninkového modelu pro nácvik a 

zdokonalování techniky střelby z prostoru křídla v házené. Na základě porovnání a 

vyhodnocení jednotlivých videozáznamů (před intervencí a po ní) pěti testovaných 

hráčů jsme zjistili, zda je tento tréninkový model účinný.  

 

Metody: Pět oslovených hráčů bude natočeno při střelbě z prostoru křídla, poté hráči 

absolvují v průběhu měsíců června a července sedm tréninkových jednotek, v délce 

třiceti minut, zaměřených na rozvoj techniky. Po absolvování těchto tréninkových 

jednotek budou hráči opět natočení a videozáznamy budou porovnány s původním 

hodnocením. 

 

Výsledky: U sledované skupiny, námi vytvořený program, způsobil kvalitativní 

zlepšení dovedností u všech hráčů. 

 

Klíčová slova: Křídlo, trénink, výkon, intervenční program 



 
 

 

Abstract 

 

Title: Rehearsal of shooting from the wing position in handball 

 

Objectives: The aim of the work was to build and verify the training model for 

practicing and perfecting the shooting technique from the the wing position in handball. 

Based on the comparison and evaluation of each videoclip (before and after the 

intervention) five players tested, we found that this training model is effective. 

 

Methods: Five respondents players will be filmed during the shooting from the wing 

position, then the players go through during the months June and July seven training 

units, in the length thirty minutes, focusing on the progress of technique. After the 

completion of the training units, players will be filmed again and the videoclips will be 

compared with the original assessman. 

 

Results: In monitored group, a programme we have created caused a qualitative 

improvement the skills of all players. 

 

Key words: Wing, training, performance, intervention programme 
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1. ÚVOD 
 

Pro začátek své bakalářské práce bych si dovolil citovat pár vět. 

„Házená patří dlouhodobě k těm sportovním hrám, ve kterých byli čeští sportovci 

mezinárodně úspěšní. Naši házenkáři a házenkářky by rádi na dosažené výsledky 

navázali i v budoucnosti. Splnění takového cíle mohou dosáhnout společným úsilím 

hráči a trenéři, kteří mají k házené nejen hluboký vztah, ale disponují i dostatkem 

poznatků o hře jako takové a o tom, jak se jí naučit.“  

Tůma, Tkadlec (2002) 

 

1.1 Výběr tématu 

 

Házené se věnuji od předškolního věku. S aktivním trénováním jsem začal ve věku 17 

let v oddílu HC Zubří. Téma týkající se střelby z křídla jsem si vybral, protože sám hraji 

ve funkci křídla. V poslední době často pozoruji, že hráči ve funkci křídla 

v mládežnických kategoriích nemají dostatečné schopnosti, dovednosti a v podstatě ani 

znalosti, které jsou potřebné pro správné provedení střelby z prostoru křídla. Současné 

pojetí házené vyžaduje větší podíl specializované přípravy pro hráče ve funkci křídla. 

V žádném případě nemyslím ranou specializaci, která spíše hráčům škodí, ale 

rozšířenou a speciálnější přípravu. Technika, postavení, střelby (variabilita) křídel 

prošla radikální změnou a stále se mění (např. variabilita střelby hráčů Uweho 

Gensheimera a Timura Dibirova), proto je potřeba se přizpůsobit měnícím se 

podmínkám a upravit tím i způsob, jak budeme hráče v tomto směru rozvíjet.  Za mého 

hráčského působení v mládežnických kategoriích mi téměř chyběly metodické postupy 

pro zdokonalování střelby z prostoru křídla. V současné době je potřeba se hráčům ve 

funkci křídla věnovat co nejdříve, aby byli seznámeni se správnou technikou, protože 

čím dříve se naučí správnou techniku aplikovat, adaptují se na současné trendy házené, 

tím lépe se budou moci prosazovat. Pro provedení střelby z křídla se stále zmenšuje 

střelecký úhel. Obránci se ho totiž snaží co nejvíce zmenšit, takže času na rozhodování, 

jestli zvolím střelbu v náskoku, nebo přihrávku, opravdu ubývá. 
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Dříve byly funkce křídla obsazovány hráči, kteří byli nižší postavy z důvodu toho, že na 

funkci spojek by se neprosadili. V současnosti můžeme vidět hrát ve funkci křídla 

světové házené hráče s výškou v rozmezí od 175 do 200 cm (např. Jonas Källman ze 

Švédska měřící, na křídlo neobvyklé, dva metry). Křídla by měla být skvěle rychlostně, 

dynamicky vybavená, aby mohla reagovat na zisk míče a tím ohrožovat branku soupeře 

co nejčastěji svými protiútoky a rychlými útok podle současného trendu házené. Pokud 

hráči nedisponují rychlostními schopnostmi a nemají dostatečnou anticipaci, tak se do 

samostatného protiútoku a rychlého útoku ani nedostanou. Právě tehdy přichází čas pro 

postupný útok, kde se do střelecké příležitosti křídlo nedostane až tak často. Střelecký 

úhel se zmenšuje, a pokud nedisponují skvělými odrazovými schopnostmi, tak téměř 

nemají šanci vstřelit branku. Hra křídla v postupném útoku se odvíjí od spolupráce 

s vedlejší krajní spojkou. Pokud podmínky utkání nejsou příznivé pro hráče ve funkci 

křídla, nemusí v celém utkání vystřelit na branku soupeře. 

V práci se zaměřuji na nácvik techniky střelby z křídelního prostoru, protože jsem 

přesvědčen o tom, že se v mládežnických kategoriích zanedbává. Po hráčích se 

vyžaduje úspěšná finální činnost (střelba), ale moc trenérů nevěnuje pozornost tomu, co 

samotné střelbě předchází. Správná technika může výrazně ovlivnit úspěšnost střelby z 

prostoru křídla. Chtěl bych vytvořit program, který by mohl pomoci ke zdokonalení 

správné techniky v mládežnických kategoriích, tím položit základ k dřívějšímu 

zaměření pro hráčské funkce a také zvýšit úspěšnost střelby v dané kategorii. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Herní výkon 

 

V házené, jako v každém sportu, jde především o herní výkon. 

Táborský (2007) uvádí, že dosažení maximálního výkonu je dominantním znakem 

sportu. Dosažený výkon se stává kritériem pro posouzení účinnosti tréninkového 

procesu.  

„Sportovní výkon je speciálním druhem jednání sportovce ve specifických podmínkách 

sportovní soutěže. Toto jednání je určeno dvěma množinami příčin: 

- vnitřním stavem organismu sportovce, který lze označit jako předpoklady (také 

determinanty výkonu) 

- vnějším stavem prostředí, který označíme jako podmínky.“ 

Táborský, 2007 

Střelba z prostoru křídla je jednou z charakteristik herního výkonu. Její kvalita se může 

projevit v úspěšnosti při střelbě z křídelního prostoru. O střelbě z prostoru křídla 

můžeme hovořit jako o jedné z části individuálního herního výkonu, který Dobrý a 

Semiginovský (1988) popsal jako sumu herních dovedností, realizovaných hráčem 

v utkání. Vyjadřuje vývojový stupeň způsobilosti hráče se podílet na týmovém herním 

výkonu. 



11 
 

2.2 Hráčské funkce 
 

„Hráčské funkce jsou součástí systému hry. Význam hráčských funkcí spočívá v tom, že 

zajišťují dokonalejší plnění herních úkolů a přispívají k úspěchu hry družstva. Hráčské 

funkce jsou buď určeny pravidly hry (brankář), nebo jsou dány systémem hry, který 

družstvo zvolilo. Hráčské funkce dělíme na funkce v útočném a obranném systému“  

Jančálek, Táborský, Šafaříková (1989) 

Jelikož se v práci zaměřuji na nácvik techniky střelby z prostoru křídla, což je finální 

útočná činnost, vyjmenuji jen útočné hráčské funkce. Jančálek, Táborský, Šafaříková 

(1989) je rozdělili takto: 

- levé křídlo 

- pravé křídlo 

- levá spojka 

- pravá spojka 

- střední spojka 

- pivot 

- post  

„Pro hráčské funkce jsou typické prostory, ve kterých jsou plněny herní úkoly a ze 

kterých hráči zpravidla začínají své akce.“  

 Jančálek, Táborský, Šafaříková (1989) 

 

2.2.1 Křídelní útočník 

 

Křídelní útočník by měl podle Šafaříkové (1998) svým postavením a činností s míčem 

zajišťovat šířku útoku a vázat na sebe krajního obránce. Křídelní útočníci střílejí od čáry 

brankoviště v náskoku vrchním hodem jednoruč. Pokud je hráč méně „šikovný“ 

používá střelbu ze země. Pokud křídelní hráč seběhne ke středu hřiště, posune se na 

jeho místo vedlejší spojka. 
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Křídelní útočník podle Jančálka, Táborského a Šafaříkové (1974) vyráží do protiútoku 

jako první. V postupném útoku roztahuje hru svým postavením v rohu hřiště. 

Zabíháním, přebíháním stahuje obranu soupeře. Jančálek, Táborský, Šafaříková (1974) 

uvádí, že základními předpoklady k úspěšnému plnění úkolu ve funkcí křídla je reakční 

a maximální běžecká rychlost, schopnost zpracovat míč v plné rychlosti, odrazová 

schopnost, švihová síla paží. 

Táborský (2007) udává, že úspěšnost hráčů ve funkci křídla v postupném útoku, po 

dlouhodobém sledování českého reprezentačního družstva, je 55-60 %.  

Střelba z prostoru křídla v postupném útoku tvoří 16% všech gólů. Je to druhý 

nejčastější prostor, ze kterého se podle analýzy ME 2014 v Dánsku vstřelily branky. 

V tabulce č. 1 od „European Handball Federation“ (2014) můžeme pozorovat přehled 

vstřelených branek v průběhu ME 2014 v Dánsku.  

 

Tabulka č. 1: Tabulka počtu branek z jednotlivých hráčských funkcí 

 

Zdroj: European Handball Federation, 2014 

 

Hráči ve funkci křídla mají technické schopnosti na velmi dobré úrovni. Potvrzuje to 

analýza z roku 2005, kde hráči ve funkci křídla patřili k nejlépe technicky vybaveným 

(http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2005/AUT/4/Tren

d%20Analyse.pdf 20. 8. 2015). Ve srovnání s analýzou z roku 2015 se už o hráčích ve 

funkci křídla mluví jako o nejlépe technicky kvalifikovaných hráčích. Střela s rotací 

v kombinaci s lobem jsou v repertoáru křídel naprosto nezbytné (http://ihf-

online.info/magazine/issue2015/index.html 20. 8. 2015). 

http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2005/AUT/4/Trend%20Analyse.pdf
http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2005/AUT/4/Trend%20Analyse.pdf
http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html%2020.%208
http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html%2020.%208
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2.3 Technická příprava 
 

Podle Periče a Dovalila (2010), a jejich obecného vzorce sportovního tréninku, je 

technická příprava tréninková činnost, která se soustřeďuje, v první řadě, na způsob 

provedení pohybového úkolu. Úroveň zvládnutí pohybových dovedností je informace, 

která vypovídá o způsobu provedení techniky. 

Speciálně v házené se technické přípravě věnoval také Jančálek a Táborský (1973), ti ve 

své knize zmiňují, že se přirozené pohyby opakováním formují do struktur 

házenkářských činností. Postupně se nacvičují všechny útočné a obranné činnosti 

jednotlivce, jejichž spojením a řetězením vznikají útočné nebo obranné kombinace. 

Každá herní činnost jednotlivce má několik variant provedení.  

Jančálek a Táborský (1973) hodnotí, že úkolem technické přípravy je vybudovat u hráčů 

pohybové návyky útočných i obranných činností, tak aby byly účelné, a aby je hráči 

prováděli automaticky. Dále souhlasím s Jančálkem a Táborským (1973), že hráči 

házené musí reagovat a vybrat optimální řešení situace po předchozím ohodnocení. 

Proto jsou hráči v tréninku vystavováni zjednodušeným herním situacím, ve kterých se 

naučí vnímat, vyhodnotit a řešit. Následně se tato řešení stanou automatickými. 

Czerwinski a Táborský (1997) popisují techniku jako základ každého sportu. Technika 

je nezbytná dovednost k hernímu výkonu, je podmíněna pohybovými schopnostmi 

hráčů a počtu opakováním cvičení. Opakováním cvičení se dovednosti stávají 

automatickými a vykonávají se rychleji. Pokud mají hráči dobrou techniku, mohou se 

více soustředit na týmovou práci a vykonávat lépe taktické pokyny v průběhu hry. 
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2.4 Herní činnosti 
 

„Pohybovým základem HČJ jsou přirozené pohyby:  

- hody míčem 

- údery do míče 

- tlumení míče 

- postoje 

- starty 

- běhy 

- skoky 

- pády 

- zastavování s míčem nebo bez míče. 

Které jsou formovány podle požadavků pravidel, podle biomechanických zákonitostí a 

podle požadavku bezpečnosti. Pro potřeby tréninkového procesu jsou jednotlivé ÚČJ a 

OČJ ještě rozkládány na fáze činnosti, například nápřah a hod při střelbě, nebo jsou 

rozlišeny prvky, například dvojtakt, trojtakt, driblink při uvolňování útočníka s míčem.“ 

Jančálek, Táborský (1973) 

 

Táborský (2007) rozlišuje: 

- herní činnosti jednotlivce 

- herní činnosti skupiny hráčů 

- herní činnosti celého družstva 

Podle vztahu družstva k míči se každá z těchto tří úrovní dělí na činnosti: 

- obranné 

- útočné  
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Z těchto dvou klasifikačních znaků dostáváme šest základních kategorií herních 

činností:  

- útočné jednotlivce 

- obranné jednotlivce 

- útočné kombinace 

- obranné kombinace 

- útočné systémy 

- obranné systémy 

Dále tvrdí, že herní činnosti jednotlivce jsou zaměřené na splnění základních herních 

úkolů a k plnění těchto úkolů nepotřebujeme spoluhráče. 

 

2.4.1 Střelba 

 

 „Cílem střelby je dopravit míč do branky soupeře pravidly povoleným způsobem.“ 

Jančálek, Táborský, Šafaříková (1989) 

Jančálek, Táborský (1973) popisují střelbu jako finální útočnou činnost jednotlivce, 

jejímž úkolem je dopravit míč do branky soupeře. Úspěšnost střelby je závislá 

především na rychlosti letu vystřeleného míče, umístěním míče a na tom, jestli je střela 

překvapivá. Dále Jančálek, Táborský (1973) udávají, že je úspěšnost závislá na 

obráncích a brankáři, který proti nám stojí. 

Tůma, Tkadlec (2010) dodávají, že střelba je finální činnost, která bezprostředně 

rozhoduje o výsledku utkání, protože družstvo, které vstřelí více branek, vítězí. 

Rozlišují střelbu podle prostorů (spojka, pivot, křídlo). Pro každou hráčskou funkci 

existují specifické způsoby střelby.  

Rozlišujeme: 

- střelba v letu 

- střelba v pádu 

- střelba ve výskoku 

- střelba v náskoku 

- střelba ze země 
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Pro hráče ve funkci křídla se nejčastěji používá střelba v náskoku, nebo střelba v letu. 

Ve své práci se nezaměřuji na způsob dopadu do brankoviště, protože v kategorii 

starších žáků má dopad jen velmi malý význam vzhledem k výšce a délce letu. Dalším 

důvodem je, že děti v mladším věku nemají osvojenou pádovou techniku. 

„Střelba s naskočením nad brankoviště je používána nejčastěji při zakončování útoku 

proti nezorganizované obraně. V postupném útoku je používána zvláště po uvolnění 

křídelních útočníků nebo spojek k hranici brankoviště. Při této střelbě mají obránci 

nejmenší možnost uplatnění obranného zákroku, proto je účinnost velmi vysoká (37-

50%)“  

Jančálek, Táborský (1973) 

Podle Choutky a Dovalila (1986) si každý hráč během své aktivní činnosti vytvoří svůj 

vlastní styl. Styl je individuálním provedením techniky. 
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2.4.1.1 Popis techniky střelby z křídelního prostoru 

 

Při hledání charakteristik střelby z křídla jsem vycházel z originálu od Pori, Bon, Šibila 

(2005), kteří analyzovali střelbu z výskoku. Tato tabulka se nejvíce přibližovala 

potřebným kritickým bodům sledování. V tabulce č. 2 můžeme pozorovat škálovací 

tabulku prvních dvou fází střelby ve výskoku, rozběh a odraz. 

 

Tabulka č. 2: Škálovací tabulka Pori, Bon, Šibila 2005 pro analýzu střelby z výskoku z prostoru spojky 

 1. Část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce č. 3 sledujeme škálování dalších dvou fází střelby z výskoku, let a odhod. 

  Rozběh Odraz 

5 

Optimální délka posledního 

kroku a současné snižování 

těžiště a plynulý a rytmický 

náběh 

Postavení odrazové nohy 

směrem na bránu, výskok je 

kolmo nahoru, pružný 

dynamický 

4 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od ideálního 

provedení 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky v provedení 

dynamiky odrazu 

3 

Poněkud dlouhý, nebo 

krátký poslední krok, 

provedení stále rytmické a 

plynulé 

Poněkud rozdílné postavení 

odrazové nohy směrem k 

brance, odraz příliš vpřed 

2 

Provedení není rytmické ani 

plynulé, přerušovaný 

pohyb, nekontrolované 

snižování těžiště 

Odraz znatelně orientován 

vpřed, není plastický 

1 

Znatelné odchylky délky 

posledního kroku, snižování 

těžiště neplynulé, 

nerytmické, středně rychlý 

pohyb 

Znatelné postavení 

odrazové nohy směrem od 

branky, odraz znatelně 

vpřed, není plastický 
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Tabulka č. 3: Škálovací tabulka Pori, Bon, Šibila 2005 pro analýzu střelby z výskoku z prostoru spojky 

 2. část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Let Odhod 

5 

Udržení optimálního 

otočení ramen a činnost 

švihové nohy až do fáze 

odhodu 

V odhodové fázi je loket 

vysoko a ve výšce hlavy, 

správné zapojení svalových 

skupin do odhodu, výbušné 

provedení 

4 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od 

správného provedení 

švihové nohy 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od ideálního 

provedení 

3 

Dobré provedení, ale s 

odchylkami v rozsahu 

pohybu 

V odhodové fáze se loket 

pohybuje trochu níže, 

technika a dynamika 

odhodu dobrá 

2 

Uspokojivý pohyb trupu v 

souvislosti v pohybu 

švihové nohy dopředu 

Změna výšky lokte v 

průběhu odhodu, chyby v 

technice hodu 

1 

Neuspokojivá poloha 

ramen, odrazová noha příliš 

nízko a její pohyb je pouze 

dopředu, příliš rychle 

otevření do hodu 

Loket se pohybuje příliš 

nízko, nebo pod ramenem, 

hod prováděn jen loktem, 

postrádá dynamiku 
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Na základě pozorování střelby z prostoru křídla v postupném útoku čtyř hráčů, jež byli 

nominování do „The VELUX EHF Champions League All-star team“ jako nejlepší 

křídla světa pro sezónu 2013/2014 (byli to tito hráči: Uwe Gensheimer, Anders Eggert, 

Gudjon Valur Sigurdsson, Timur Dibirov), literární rešerše a internetových zdrojů jsme 

sestavili osm základních bodů techniky, na jejichž kultivaci se zaměříme sestaveným 

programem. Techniku střelby z křídelního prostoru definuji v následujících bodech. 

 Podle poslední analýzy z mistrovství Evropy 2014 v Dánsku mají všichni 

hráči, ve funkci křídla, výchozí postavení v postupném útoku v rohu hřiště 

(http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2014/DEN/

3/11th%20EUROPEAN%20CHAMPIONSHIP%20FOR%20MEN.pdf  

20. 8. 2015). Analýza z MS 2015 potvrzuje, že hráči ve funkci křídel, 

v postupném útoku, čekají v rohu hřiště na přihrávku od krajní spojky (http://ihf-

online.info/magazine/issue2015/index.html 20. 8. 2015) 

 Když hráč přijímá míč, musí už být v pohybu 

(http://www.videojug.com/film/how-to-play-wing-in-handball 20. 8. 2015) 

 Rychlost při přijímání míče musí být maximální, aby mohl provést co nejdelší 

skok (http://www.dragoerhb.dk/english/z652.html 20. 8. 2015). 

 Při odrazu špička směřuje na prostor mezi čárou sedmimetrového hodu a čárou 

brankáře, Tůma, Tkadlec (2010) uvádí, že odraz by měl směřovat šikmo ke 

středu brankoviště, ale i co nejvýše. 

 Švihová noha a vytočení ramen jsou ve stejné pozici až do fáze odhodu. 

 Odraz je proveden tak daleko, jak je možné do středu brankoviště, nestřelecká 

paže je směrem na branku. 

 Střelecká paže se do nápřahu dostává spodním obloukem, nebo přímo, v nápřahu 

je loket výš než rameno. 

 Střelecká paže by měla být co nejvýše. 

 

Podle Tůmy, Tkadlece (2010) je při střelbě ve výskoku mezi střelcem a brankou 

obránce, proto k jeho překonání se používá právě výskok. Náskok se používá při střelbě 

v blízkosti brankoviště ke zlepšení prostorových podmínek střelce pro střelbu ze spojek, 

nebo popřípadě pro zlepšení střeleckého úhlu pro křídla. Dále Tůma a Tkadlec (2010) 

uvádí, že z biomechanického hlediska je střelba z obou způsobů stejná, liší se pouze ve 

směru odrazu.  

http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2014/DEN/3/11th%20EUROPEAN%20CHAMPIONSHIP%20FOR%20MEN.pdf
http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2014/DEN/3/11th%20EUROPEAN%20CHAMPIONSHIP%20FOR%20MEN.pdf
http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html%2020.%208
http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html%2020.%208
http://www.videojug.com/film/how-to-play-wing-in-handball%2020.%208
http://www.dragoerhb.dk/english/z652.html%2020.%208
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García (2014) popsal, že střelba z prostoru křídla je akce, která se koná ve vysoké 

rychlosti, aby jí obránce nestihl zabránit, nebo překazit. 

Tůma, Tkadlec (2010) popisují střelbu z náskoku jako skok s odrazem šikmo vzhůru, 

dráha letu je plošší a delší než střelba z výskoku. Pravák se odráží z levé nohy, levák 

z pravé. Poslední krok před odrazem je delší z důvodu částečného snížení těžiště, které 

je potřebné k intenzivnímu odrazu. Švihové koleno se vykývne do předpokládaného 

směru letu. To je nejdůležitější při střelbě v náskoku z prostoru křídla, tento pohyb 

pomáhá ke zvětšení střeleckého úhlu. 

Střelbou v náskoku se podle Zaťkové (1995) hráč odráží víc do dálky, tím si zkracuje 

vzdálenost k brance a vytváří si vyloženou příležitost vstřelit branku. Dále hovoří o 

střelbě z křídla v postupném útoku, která je specifická tím, že hráč střílí z minimálního 

střeleckého úhlu. Úhel si hráč zvětšuje odrazem do středu brankoviště. 

Clantonová, Dwightová (1997) píší, že dobří hráči, ve funkci křídla, pro zvýšení 

efektivity týmového útoku a šance na vstřelení branky, využívají celou šířku hřiště. 

Souhlasím s výrokem, že naučením správné techniky se zvyšuje procentuální úspěšnost 

střelby z nízké na vysokou. Říkají, že křídlo musí dodržovat jedno pravidlo, nestřílet 

stejnou střelu. Aby křídlo mělo šanci vstřelit branku, musí se odrazit do brankoviště, 

aby si zvětšilo střelecký úhel. Shrnují, že střelba z křídla je podobná střelbě z výskoku 

s trochou modifikací v technice. 

Ve správném provedení Tůma, Tkadlec (2010) popisují, že odhod míče začíná rotačním 

pohybem trupu, který je od dokončení nápřahu natočen ramenem nestřelecké paže 

vpřed. Vyžaduje se dopad na odrazovou nohu, nebo na obě, ale v naší sledované 

kategorii se tento klíčový bod nepovažuje za důležitý. Švihový pohyb paže probíhá 

stejně jako při vrchní střelbě jednoruč ze země. Při střelbě z křídelního prostoru na 

vzdálenější tyč je pohyb ruky veden v rovině ramen z důvodu zvětšení střeleckého úhlu. 

V České republice se křídlům nevěnuje tolik pozornosti. Zůstává pravidlem, že funkci 

křídla obsazují hráči, kteří se neprosadí na postu spojky, nebo nemají dostatečné 

dovednosti. Hráči ve funkci křídla vyžadují stejnou pozornost jako hráči ve funkci 

spojek. Do kategorie staršího žactva by si měl hráč vyzkoušet všechny hráčské funkce, 

to zaručí, aby měl minimálně základy všech hráčských funkcí. Intervenční program by 

v budoucnu mohl být jakýmsi vodítkem pro trenéry, jak se dá docílit větší specializace 
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pro hráče ve funkci křídla. Na základě získaných informací z teoretické části o technice 

střelby z prostoru křídla jsem sestavil následující intervenční program. 
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2.5 Cíle a úkoly práce 

 

Cílem práce je ověření intervenčního programu pro vybrané hráče staršího žactva HC 

Dukla Praha. Ten má za úkol najít cvičení, která pomůžou hráčům zlepšit techniku 

střelby z prostoru křídla, na základě zvolených klíčových bodů. Intervenční program by 

měl sloužit jako námět pro trenéry, kteří by chtěli do tréninku zařadit speciálnější 

přípravu pro hráče ve funkci křídla.  

Úkoly práce: 

1. Stanovit kritéria pro hodnocení dosažené úrovně zvládnutí vybrané dovednosti. 

2. Připravit tréninkový program pro nácvik uvedené dovednosti v rámci tréninkového 

procesu vybraného družstva. 

3. Program realizovat a vyhodnotit jeho účinnost. 

4. Případně se pokusit o formulaci obecnějších závěrů pro házenkářské hnutí v ČR. 

 

2.6 Hypotéza 

 

Z informací získaných v teoretické části vyvozujeme tuto hypotézu: 

 

Pracovní hypotéza: 

 U všech hráčů po aplikaci intervenčního programu dojde ke zlepšení techniky 

střelby z prostoru křídla. 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

3.1 Metoda sledování 

 

Hodnotit skupinu jsem se rozhodl na základě pořízení a analyzování videozáznamů ze 

dvou různých úhlů. Rozhodl jsem se pro videozáznam z důvodu možných konzultací 

s kolegy. Za pomoci zpomalených záběrů budu moci lépe analyzovat pohyb a tím 

přesněji budu moci intervenční program sestavit. Tréninková skupina dostala za úkol 

provést střelbu z křídelního prostoru po přihrávce o zem z prostoru spojky. Přihrávku 

prováděl stejný člověk, aby bylo zajištěno, že přihrávky budou velmi podobné. Žádné 

doplňující informace hráči nedostali. Skupinu jsem natočil při střelbě z křídelního 

prostoru, záznamy jsem pořizoval z videokamery SONY (záběr na středu brankoviště 

z čáry volného hodu) a GO Pro kamery (záběr za brankou). Tyto úhly jsem zvolil, 

abych zachytil všechny klíčové body techniky, které jsem si zvolil. Schéma zachycení 

videozáznamů vidíme na obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma pořizování videozáznamů 
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3.2 Hodnocení hráčů 

 

Záběry budeme, společně s dvěma kolegy, hodnotit na základě upravené tabulky od 

Pori, Bon, Šibila (2005). Všechny klíčové body jednotlivých hráčů budou ohodnoceny 

na škále 1 až 5, kdy 1 znamená nejhorší provedení a 5 provedení nejlepší. Hodnocení 

budeme provádět nezávisle na sobě z videozáznamů, následně z výsledných hodnot 

vytvoříme průměr. Budeme volit průměr, protože oba mé kolegy považuji za odborníky 

a nepředpokládám, že by se směrodatná odchylka lišila více než o jeden bod 

v hodnocení, průměr bude nejobjektivnějším hodnocením. Hodnotit budeme čtyři z pěti 

fází střelby z náskoku/výskoku – rozběh, odraz, let, hod. Dopadem se zabývat 

nebudeme, protože v mládežnických kategoriích nemají dostatečně rozvinutou pádovou 

techniku. Po aplikaci intervenčního programu hráče znovu natočíme a provedeme 

hodnocení znovu stejným způsobem z videozáznamu, porovnáme průměry hodnot před 

a po intervenčním programu. Za kladný výsledek budeme považovat, když se hráč 

zlepší alespoň ve dvou z těchto čtyř fází.  
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V tabulce č. 4 můžeme pozorovat hodnocení prvních dvou fází střelby z křídla po 

úpravě pro účely intervenčního programu. 

 

Tabulka č. 4: Upravená tabulka pro účely hodnocení intervenčního programu 1. část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rozběh Odraz 

5 

Maximální rychlost při 

přijetí míče, poslední krok 

středně dlouhý, provedení 

plynulé a rytmické 

Postavení odrazové nohy do 

středu brankoviště, výskok 

prováděn šikmo vzhůru, 

pružný, dynamický 

4 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od ideálního 

provedení 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky v provedení 

dynamiky odrazu 

3 

Poněkud dlouhý, nebo 

krátký poslední krok, 

provedení stále rytmické a 

plynulé 

Poněkud rozdílné postavení 

odrazové nohy směrem od 

středu brankoviště, 

odchylky v dynamice 

2 

Provedení není rytmické ani 

plynulé, přerušovaný 

pohyb, nekontrolované 

snižování těžiště 

Odraz znatelně orientován 

vpřed, není plastický 

1 

Znatelné odchylky délky 

posledního kroku, 

neplynulé, nerytmické, 

středně rychlý až pomalý 

pohyb 

Znatelné postavení 

odrazové nohy směrem od 

středu brankoviště, odraz 

znatelně vpřed, není 

plastický 
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Tabulka č. 5 ukazuje další dvě fáze po úpravě pro intervenční program. Let a odhod. 

 

Tabulka č. 5: Upravená tabulka pro účely hodnocení intervenčního programu 2. část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záběry budeme pořizovat a hodnotit, po ukončení intervenčního programu, s kolegy 

podle stejné tabulky. V souhrnu výsledků budeme porovnávat průměrné hodnocení 

kolegů na začátku a na konci intervence. 

Aby bylo jasné, zda se hráči zlepšili díky programu, či zůstali na stejné úrovni, trenér 

starších žáků mi bude zaznamenávat obsah tréninků v průběhu intervenčního období. 

Jelikož se hráči nacházejí ve vývojovém období pubescence a na jejich těle probíhají 

fyzické a fyziologické změny, změřím jejich výšku a váhu, na začátku a na konci 

intervenčního programu, abych mohl porovnání výšky a váhy zohlednit při výsledném 

hodnocení. 

  Let Odhod 

5 

Udržení optimálního 

otočení ramen a činnost 

švihové nohy až do fáze 

odhodu 

V odhodové fázi je loket 

vysoko a ve výšce hlavy, 

správné zapojení svalových 

skupin do odhodu, výbušné 

provedení 

4 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od 

správného provedení 

švihové nohy 

Velmi dobré provedení, 

malé odchylky od ideálního 

provedení 

3 

Dobré provedení, ale s 

odchylkami v rozsahu 

pohybu 

V odhodové fáze se loket 

pohybuje trochu níže, 

technika a dynamika 

odhodu dobrá 

2 

Uspokojivý pohyb trupu v 

souvislosti v pohybu 

švihové nohy dopředu 

Změna výšky lokte v 

průběhu odhodu, chyby v 

technice hodu 

1 

Neuspokojivá poloha 

ramen, odrazová noha příliš 

nízko a její pohyb je pouze 

dopředu, příliš rychle 

otevření do hodu 

Loket se pohybuje příliš 

nízko, nebo pod ramenem, 

hod prováděn jen loktem, 

postrádá dynamiku 
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3.3 Konstrukce intervenčního programu 

 

Intervenční program jsem sestavoval empiricky na základě předchozích zkušeností, 

inspiroval jsem se českými i zahraničními trenéry. 

 

3.4 Zaměření intervenčního programu 

 

Po ohodnocení všech hráčů jsem začal se sestavováním programu. Nejčastější chyby 

v provedení při technice střelby z křídelního prostoru byly: 

- Zpomalení při příjímání a zpracování míče. 

- Špička nesměřovala při odrazu do středu brankoviště. 

- Odraz nebyl veden do středu brankoviště. 

- Práce kolene švihové nohy nebyla dynamická. 

- Odhod, ve většině případů, proběhl bez zapojení správných svalových skupin, 

probíhal pouze loktem, bez vytočení. 

Vzhledem ke zjištění jsem se rozhodl do programu zařadit cvičení, která se pokusí tyto 

chyby odstranit. Chyby se hromadily také z nedostačujících odrazových schopností, 

takže jsem zařadil do programu také odrazové cvičení. 
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3.5 Obsah intervenčního programu 

 

Na základě pořízených videozáznamů a hodnocení hráčů jsem se rozhodl zařadit do 

intervenčního programu následujících 6 cvičení. Ke každému cvičení jsem pořídil 

videozáznam. 

3.5.1 „Plácačka“ 

Cvičení slouží k uvolnění loketního kloubu, při dostatečném uvolnění loketního kloubu 

bude snadnější manipulace s míčem v průběhu letu. Cvičení má dvě fáze. Viz. 

videozáznam č. 1 v příloze. 

Průběh: 

1) Dva hráči stojí naproti sobě čelem. Oba mají pravou ruku pokrčenou předpažmo 

nahoru. Mají za úkol si plácnout v pokrčení předpažmo nahoře, poté v pokrčení 

předpažmo dole a poté hřbetem ruky znovu v pokrčení předpažmo nahoře. 

2) Dva hráči jsou ve střeleckém postavení pravými rameny k sobě, jeden směřuje 

doleva a druhý doprava, budeme provádět stejné pohyby jako při cvičení v první 

verzi s tím rozdílem, že hráči mají základní pozici rukou v pokrčení upažmo 

nahoru. 

3.5.2 Tlesknutí rukou v nejvyšším bodu 

 

 Cvičení, které má za úkol donutit hráče, aby měli v průběhu letu správně nataženou 

paži (loket nad ramenem), dále napomáhá k dynamickému odrazu. Viz. videozáznam č. 

2 v příloze. 

Průběh: 

Trenér se postaví na vyvýšené místo (např. židle) má vzpaženou ruku blíže k 

brankovišti. Hráči stojí v rohu hřiště, mají za úkol získat v rozběhu maximální rychlost, 

odrazit se a plácnout do trenérovy ruky. 
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3.5.3 Tlesknutí kolenem o nataženou ruku 

 

Cvičení napomáhá správnému směru a práci švihového kolene. Viz. videozáznam č. 3 

v příloze. 

Průběh: 

Trenér se postaví na židli, ruku blíže brankovišti má předpaženou poníž. Hráči stojí 

v rohu hřiště. Mají za úkol získat maximální rychlost v rozběhu, odrazit se a plácnout 

švihovým kolenem do ruky trenéra. 

3.5.4 Střela z náskoku v prostoru křídla po sebrání míče z ruky 

 

Hráč po dynamickém rozběhu sebere míč z ruky, míč je v klidu, takže se stále může 

soustředit na správný rozběh, aby měl v době sebrání míče maximální rychlost. Viz. 

videozáznam č. 4 v příloze. 

Průběh: 

Hráči stojí v rohu hřiště, přihrají míč trenérovi. Trenér stojí tak, aby si hráči mohli 

v běhu sebrat míč a vystřelit z prostoru křídla. 

3.5.5 Střela z náskoku v prostoru křídla po odrazu míče od země 

 

Cvičení zaměřující se na míč, který chytáme v maximální rychlosti. Cvičení jsme 

v průběhu intervenčního programu modifikovali, z důvodu adaptace, např. start na míč 

zády, reakční starty na povel, na odraz míče od země. Viz. Videozáznam č. 5 v příloze. 

Průběh: 

Hráči stojí v rohu hřiště, přihrají míč trenérovi. Trenér úderem míče o zem dává pokyn 

k provedení střelby z prostoru křídla. 



30 
 

3.5.6 Přeskoky překážek  

 

Přeskoky překážek byly zařazeny kvůli rozvoji odrazových schopností hráčů vždy na 

konci tréninku, protože hlavním cílem tréninku byla vždy technická stránka, nikoliv 

rozvoj odrazových schopností. 

Průběh: 

Položíme 6 překážek za sebe s mezerou dvě stopy, hráči mají za úkol přeskákat 

překážky snožmo. 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

Pro účely výzkumu do své bakalářské práce jsem si vybral pětičlennou tréninkovou 

skupinu týmu staršího žactva HC Dukla Praha. V tomto klubu působím jako asistent 

trenéra staršího dorostu. Všichni tito vybraní hráči byli pravorucí a označeni jako hráči 

ve funkci levého křídla. 

Samotný výzkum začal v červnu roku 2015. Tréninkovou jednotku o pěti členech jsem 

natočil při střelbě z prostoru křídla. Následně s kolegy jsme každého hráče obodovali, 

na základě pořízených videozáznamů, podle upravené tabulky od Pori, Bon, Šibila 

(2005). V průběhu měsíce června a července se uskutečnilo 7 tréninkových jednotek 

zaměřených na nácvik techniky střelby z prostoru křídla. Vzhledem k tomu, že 

intervenční program byl konstruován a realizován v přechodném období, soutěž staršího 

žactva již byla ukončena, tři hráče z intervenčního programu čekala Letní olympiáda 

dětí a mládeže. V přechodném období byly hlavní náplní tréninků především doplňkové 

sporty jako fotbal, pokládaná a jejich modifikace. Dále posilování vlastní vahou. A 

vzhledem k účasti hráčů na olympiádě proběhly tréninky zaměřené na střelbu a rychlý 

útok. Můžeme říct, že výsledky nejsou nijak ovlivněné tréninkovým plánem, který 

probíhá v závodním období. V úvodní části se skupina rozcvičovala skoky přes švihadlo 

a dynamickým strečinkem. Samotná tréninková jednotka trvala vždy 30 minut a byla 

prováděna před tréninkem starších žáků. V první fázi jsem kladl důraz na to, aby získali 

v rozběhu maximální rychlost, v druhé fázi, jsem kladl důraz na položení špičky, směr 

odrazu, práci švihového kolene a vytažení ruky, ve třetí fázi jsem kladl důraz na 

vytočení ramen a udržení natažené paže až do fáze odhodu, ve čtvrté fázi jsem dbal na 

správné zapojení svalových skupin do odhodu, aby loket při odhodu byl výše než 

rameno a byl prováděn celým tělem, ne pouze loktem. 

Ukončení intervenčního programu proběhlo až v půlce měsíce srpna 2015. Hráči byli po 

většinu času mimo Prahu a nemohli jsme nalézt společný termín pro závěrečné natočení 

videozáznamu, takže jsem se rozhodl ukončit program až v měsíci srpnu, abychom 

program ukončili ve stejném týdnu.  
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Účast na trénincích, vzhledem ke společným tréninkům výběru, který odjel na 

olympiádu, byla v průměru 2-3 hráči na jednu tréninkovou jednotku. Vzhledem 

k časovým možnostem a plánům volnočasových aktivit se stalo, že hráči absolvovali 

různý počet tréninků. Jeden hráč absolvoval všechny tréninkové jednotky a v kontrastu 

druhý hráč nedorazil na žádnou tréninkovou jednotku, kromě úvodní a proto jsem ho 

z programu vyřadil. Od toho se odvíjí rozdíly ve výsledném hodnocení po aplikaci 

intervenčního programu.  
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4.1 Souhrn výsledků 

 

4.1.1 Hodnocení hráčů před aplikováním intervenčního programu 

 

4.1.1.1 Hráč č. 1 

 

Výška a váha na začátku intervence 

170/56 

Hodnocení před aplikováním intervenčního programu: 

Rozběh – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Odraz – 3 - Poněkud rozdílné postavení odrazové nohy směrem od středu brankoviště, 

odchylky v dynamice odrazu 

Let – 2 - Uspokojivý pohyb trupu v souvislosti v pohybu švihové nohy dopředu  

Hod – 3 - V odhodové fázi se loket pohybuje trochu níže, technika a dynamika odhodu 

dobrá 

Hráč č. 1 měl rozběh téměř plynulý, malé přibrzdění a malá nejistota při chycení míče. 

Největší problém nastal při odrazu a letu, hráč měl problém s dynamikou odrazu, nebyl 

plynulý a od toho se odvíjel let, který téměř chyběl. Odhod vzhledem ke krátké letové 

fázi byl příliš rychlý, nekoordinovaný. Ruka hráče putovala po správné trajektorii, 

avšak špatné zapojení loketního kloubu. Hráč s velmi dobrými odrazovými 

schopnostmi, bohužel nedokáže zatím díky nedostatku koordinace pohybu využít svůj 

odrazový potenciál. 
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4.1.1.2 Hráč č. 2 

 

Výška a váha na začátku intervence 

170/50 

Hodnocení před aplikováním intervenčního programu: 

Rozběh – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Odraz – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky v provedení dynamiky odrazu 

Let – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od správného provedení švihové nohy 

Hod – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Hráč č. 2 byl dovednostmi na úrovni adekvátní staršímu žactvu. Rychlý, dynamický 

rozběh, opět jsme ale pozorovali zbrzdění při přijímání míče. Skvělý dynamický odraz, 

špička směřovala mimo střed brankoviště. Let, až na mírný záklon, proběhl v pořádku. 

Odhod dynamický, chybí posloupnější zapojení svalových skupin. Celkově technicky 

na velmi dobré úrovni. 

 

4.1.1.3 Hráč č. 3 

 

Výška a váha na začátku intervence 

181/59 

Hodnocení před aplikováním intervenčního programu: 

Rozběh – 1 - Znatelné odchylky délky posledního kroku, neplynulé, nerytmické, středně 

rychlý až pomalý pohyb 

Odraz – 2 - Odraz znatelně orientován vpřed, není plastický 

Let – 2 - Uspokojivý pohyb trupu v souvislosti v pohybu švihové nohy dopředu 

Hod- 2 - Změna výšky lokte v průběhu odhodu, chyby v technice hodu 

Hráč č. 3, v rozběhu byl jasným problémem poskok. Odraz byl značně orientován mimo 

brankoviště, směr letu hráče byl směřován téměř vždy mimo brankoviště. Let a odhod 

byl uspokojivý, ne však v kategorii staršího žactva. 



35 
 

4.1.1.4 Hráč č. 4 

 

Výška a váha na začátku intervence 

181/62 

Hodnocení před aplikováním intervenčního programu: 

Rozběh – 3 - Poněkud dlouhý, nebo krátký poslední krok, provedení stále rytmické a 

plynulé 

Odraz – 3 - Poněkud rozdílné postavení odrazové nohy, odchylky v dynamice odrazu 

Let – 3 - Dobré provedení, ale s odchylkami v rozsahu pohybu 

Hod – 3 - V odhodové fázi se loket pohybuje trochu níže, technika a dynamika odhodu 

dobrá 

Hráč č. 4 měl plynulý rozběh, odraz byl dynamický, ale chybělo mírné snížení těžiště. 

Špička směřuje výrazně mimo brankoviště. V letu chyběla dynamická práce kolene až 

do fáze odhodu. Samotný hod neprobíhal zapojením všech svalových skupin, pouze 

loket, rameno. 
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4.1.1.5 Hráč č. 5 

 

Výška a váha na začátku intervence 

162/42 

Hodnocení před aplikováním intervenčního programu: 

Rozběh – 3 – Poněkud dlouhý, nebo krátký poslední krok, provedení stále rytmické a 

plynulé 

Odraz – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky v provedení dynamiky odrazu 

Let – 3 - Dobré provedení, ale s odchylkami v rozsahu pohybu 

Hod – 2 - Změna výšky lokte v průběhu odhodu, chyby v technice hodu 

Hráč č. 5 velmi dobré provedení náběhu i odrazu. Chybí dynamika a výbušnost do 

odrazu. Let, vzhledem ke slabé dynamice odrazu, neproběhl úplně správně. Při odhodu 

byla ruka níže než loket, nedošlo ke správnému zapojení svalových skupin, hod 

prováděl pouze loket. 
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4.2 Průběh tréninkové jednotky 

 

Před samotným tréninkem hráči skákali přes švihadlo 5-7 minut z důvodu zahřátí 

organismu a aktivace dolních končetin. Poté 3 minuty mobilizovali klouby a protáhli 

velké svalové partie. 

Jedna tréninková jednotka trvala třicet minut. Bylo v ní obsaženo vždy 7 cvičení, které 

jsem popsal. Plácačka zabírala 3-5 minut. Ostatní cvičení hráči prováděli v deseti 

opakováních. Přeskoky jsme realizovali přes 50 cm překážky 5 sérií po 6 přeskocích 

s minutovou pauzou. Tabulka č. 6 ukazuje, jak tréninková jednotka probíhala, jak po 

sobě cvičení následovala v postupném sledu. 

Z důvodu adaptace a docility hráčů na podmínky cvičení jsem začal v průběhu 

intervenčního programu zařazovat modifikované verze. Např. start na míč zády, reakční 

starty na povel, na klepnutí míče 

 

Tabulka č. 6: Koncept tréninkové jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsah čas / počet opakování cíl cvičení 

skoky přes švihadlo 5-7 minut 
rozcvičení - Zahřátí 

organismu 

mobilizace a protažení 3 minuty 
rozcvičení - mobilizace a 

protažení 

plácačka 3-5 minut uvolnění loketního kloubu 

tlesknutí rukou v 

nejvyšším bodu 
10 x 

dynamický odraz, 

natažená paže v průběhu 

letu 

tlesknutí kolenem o 

nataženou ruku 
10 x směr švihového kolene 

střela z náskoku v 

prostoru křídla po sebrání 

míče z ruky 

10 x 
maximální rychlost při 

přijetí míče 

střela v náskoku v 

prostoru křídla po odrazu 

míče od země 

10 x 
adaptace na měnící se 

podmínky míče 

přeskoky překážek 5 x 6 překážek 
rozvoj odrazových 

schopností 
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4.3 Hodnocení hráčů po aplikování intervenčního programu 

 

4.3.1 Hráč č. 1 

 

Výška a váha na konci intervenčního programu 

173/58 

Hodnoty po aplikování intervenčního programu 

Rozběh – 5 - Maximální rychlost při přijetí míče, poslední krok středně dlouhý, 

provedení plynulé a rytmické 

Odraz – 5 - Postavení odrazové nohy do středu brankoviště, výskok prováděn šikmo 

vzhůru, pružný, dynamický 

Let – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od správného provedení švihové nohy 

Hod – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Účast na tréninkových jednotkách: 7/7 

Hráč č. 1 udělal největší pokrok ze skupiny. Po aplikaci intervenčního programu je 

rozběh rychlý, dynamický, od toho se odvíjel dynamický odraz, který byl správně veden 

do středu brankoviště. V letové fázi skvěle udržel otočení ramen až do fáze odhodu. 

Odhod byl nejslabším článkem v porovnání s precizním provedením předchozích třech 

fází.  
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4.3.2  Hráč č. 2 

 

Výška a váha na konci intervenčního programu 

172/52 

Hodnoty po aplikování intervenčního programu 

Rozběh – 5 - Maximální rychlost při přijetí míče, poslední krok středně dlouhý, 

provedení plynulé a rytmické 

Odraz – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky v provedení dynamiky odrazu 

Let – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od správného provedení švihové nohy 

Hod – 5 - V odhodové fázi je loket vysoko a ve výšce hlavy, správné zapojení 

svalových skupin do odhodu, výbušné provedení 

Účast na tréninkových jednotkách: 3/7 

Hráč č. 2 měl, již na začátku intervenčního programu, dovednosti na velmi dobré 

úrovni.  
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4.3.3 Hráč č. 3 

 

Výška a váha na konci intervenčního programu 

182/62 

Hodnoty po aplikování intervenčního programu 

Rozběh – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Odraz – 3 - Poněkud rozdílné postavení odrazové nohy směrem ke středu brankoviště, 

odchylky v dynamice 

Let – 3 - Dobré provedení, ale s odchylkami v rozsahu pohybu 

Hod – 3 - V odhodové fáze se loket pohybuje trochu níže, technika a dynamika odhodu 

dobrá 

Účast na tréninkových jednotkách: 4/7 

Hráč č. 3 udělal velký pokrok v rozběhu, byl dynamický a podařilo se odstranit poskok. 

Odraz se podařilo vylepšit, ale nebyl veden do středu brankoviště. Letová fáze se 

odvíjela od nedobře vedeného odrazu, byl problém s vytočením ramen. Odhod zůstal 

stejný. 

 

4.3.4 Hráč č. 4 

 

Hráč č. 4 se nezúčastnil žádné další tréninkové jednotky, kromě úvodní. Bohužel kvůli 

nemožnosti komunikace není možné určit, zda se hráč zlepšil, či ne. 
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4.3.5 Hráč č. 5  

 

Výška a váha na konci intervence 

164/44 

Hodnoty po aplikování intervenčního programu 

Rozběh – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Odraz – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky v provedení dynamiky odrazu 

Let – 3 - Dobré provedení, ale s odchylkami v rozsahu pohybu 

Hod – 4 - Velmi dobré provedení, malé odchylky od ideálního provedení 

Účast na tréninkových jednotkách: 5/7 

Hráč č. 5 udělal velký pokrok v dynamice rozběhu a odrazu. Letová fáze se také značně 

zlepšila díky vylepšení provedení předchozích dvou fází. Zapojení svalových skupin do 

hodu se částečně zlepšilo. 



42 
 

5. DISKUZE 

 

Na úvod této diskuze bych rád shrnul výsledky intervenčního programu. Do programu 

bylo zapojeno pět pravorukých hráčů starších žáků HC Dukla Praha zastávající funkci 

levého křídla, z nich jeden program nedokončil. Program byl sestavován tak, aby hráče 

zdokonaloval v technice střelby z prostoru křídla.  

V grafech č. 1 - 4, na následujících dvou stranách můžeme sledovat, jakého zlepšení 

dosáhli jednotliví hráči (kromě hráče č. 4). Na svislé ose vidíme hodnoty škály od jedné 

do pěti. Na vodorovné ose vidíme čtyři fáze střelby z prostoru křídla. Dva sloupce na 

ose znázorňují hodnoty před a po aplikaci intervenčního programu. 

 

 

Graf č. 1: Progres hráče č. 1 
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Graf č. 2: Progres hráče č. 2 

 

 

Graf č. 3: Progres hráče č. 3 
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Graf č. 4: Progres hráče č. 5 

 

 

Rozdíly při hodnocení hráčů se nelišily, u pozorovovatelů, o více než jeden bod. Je 

pravděpodobné, že hodnocení odráží skutečný stav věci.
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Výsledky mi potvrdily hypotézu, že po aplikaci intervenčního programu dojde u všech 

hráčů ke zlepšení techniky při střelbě z prostoru křídla.  

Největší problém, podle mne, pramení v tom, že hráči téměř nikdy nebyli seznámeni 

s tím, jaké dovednosti by měl hráč ve funkci křídla umět, protože již na první úvodní 

lekci po vysvětlení co po nich bude požadováno, byli schopni např. upravit směr 

odrazu. Problematikou také je, že když jsem se hráčů ptal, jestli někdy dělali cvičení pro 

rozvoj techniky střelby z prostoru křídla, odpověděli, že téměř vůbec. Potvrdilo se mi, 

že většina tréninků je sestavována pro specializaci hráčů ve funkci spojek. Po konzultaci 

s trenéry jsem se utvrdil na názoru, že hráči, kteří přijdou do kategorie staršího žactva, 

by měli být minimálně seznámeni se všemi hráčskými funkcemi. Žádné dělení a 

specializace na hráčské funkce. Když se zamyslíme tak hráč, který hraje celý život jen 

ve funkci spojky, neví, jak se chová hráč ve funkci křídla, nebo pivota. Proto by tedy 

měli projít všichni hráči všemi hráčskými funkcemi, už jen z tohoto důvodu, že budou 

lépe chápat herní myšlení a chování svých spoluhráčů.  

Riviére (1989) se ve své knize zmiňuje, že každý hráč je povinen vědět co dělat na 

každé hráčské funkci, kterou může obsadit v útoku, hráč tak může zlepšit své pohybové 

dovednosti a může lépe chápat a pomáhat svým spoluhráčům. 

Dalším faktem je vyčerpávání adaptačních podnětů v tréninku, pokud hráč bude hrát 

pouze ve funkci spojky, může docházet k rané specializaci. Takže jsem toho názoru, že 

do kategorie staršího žactva by měl hráč projít všemi hráčskými funkcemi. Diskuzi na 

tohle téma vedu, protože mi bylo argumentováno, že jeden hráč (zúčastněný 

intervenčního programu), původně funkce spojky, byl na funkci křídla, jak mi bylo 

řečeno, přeřazen nedávno. I když zohledním tento fakt, který mne jako použitý 

argument trenéra docela zaskočil, tak si myslím, že chyby, jako poskok v rozběhu se 

musí odstraňovat již v kategoriích minižactva. Po konzultacích s trenéry, kteří patří 

mezi českou špičku, jsem se utvrdil v tom, že hráči, příchodem do kategorie staršího 

žactva, by měli být minimálně seznámeni se všemi hráčskými funkcemi. 

Trénink křídel, v současné době, je ve většině případů zaměřen na taktickou stránku. 

Trénink a nácvik je zaměřen na to, aby hráči měli úspěšnou střelbu, malý důraz je 

kladen na to, aby hráči prováděli správně všechny fáze střelby z prostoru křídla, protože 

pokud se hráč neumí správně rozběhnout, promítne se to na všech dalších následujících 

fázích střelby z prostoru křídla.  
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Když bych to shrnul, tak to, že hráč vstřelí branku, neznamená, že je všechno provedeno 

správně. Odbouráním špatných návyků, co nejdříve, nebo učením správné techniky 

v útlém věku, můžeme docílit vychovávání kvalitnějších hráčů pro házenou. Intervenční 

program je sestaven tak, aby se hráči učili fáze střelby z křídla postupně.  

Vzhledem k tomu, že intervenční program byl složen z pouze sedmi lekcí, jsme se příliš 

ke třetí a čtvrté fázi nedostali, proto v těchto fázích nejsou tak markantní zlepšení jako 

v prvních dvou, je to zapříčiněno tím, že jsme nacvičovali posloupně fáze tak, jak by 

měly jít za sebou, takže pokud se hráči neuměli rozběhnout, nemělo smysl se 

soustřeďovat na odraz. Tím se chci dostat k tomu, že intervenční program bych příště 

zvolil tak, aby proběhlo minimálně deset lekcí po třiceti minutách s plnou účastí. Když 

by tento sestavený program probíhal v závodním období jednou týdně v tréninku, 

pravděpodobně bychom mohli pozorovat značné zlepšení v celkové technice střelby 

z prostoru křídla. Intervenční program jsem zvolil záměrně v přechodném období, 

abych mohl vyloučit, že zlepšení mohlo být zapříčiněno tréninky v aktuálních týdenních 

plánech závodního období. Z důvodů vývoje hráčů, kteří se momentálně nachází 

v pubertálním věku, je třeba zohlednit i možný růst, který může značně ovlivnit jejich 

motoriku a koordinaci. Hráče jsem změřil a zvážil na začátku a na konci intervenčního 

programu a můžu říci, že rozdíly naměřených hodnot se pohybovaly maximálně do 3 

cm ve výšce a 3 kg ve váze.  

Zařazení programu do závodního období by mělo i další výhodu, hráči by chodili na 

tréninky pravidelněji než v přechodném období. Hráči měli možnost chodit dobrovolně 

na tréninky, kde měli individuální přístup k jejich individuálnímu rozvoji a nevyužívali 

tuto šanci. Účast na trénincích se také promítla na výsledném hodnocení. Dalo by se 

říct, že hráči se zlepšovali podle toho, jak často navštěvovali intervenční program.  

Jak jsem zmiňoval, testovanými bylo pět hráčů starších žáků HC Dukla Praha. Všechny 

cvičení jsem používal v průběhu sezóny 2014/2015 jako asistent staršího dorostu HC 

Dukla Praha. Cvičení měla pozitivní feedback od hráčů a také je rozvíjely po technické 

stránce. Vzhledem k tomu, že jsem dlouholetým trenérem na Handball Campech, jsem 

řadu cvičení používal pro trénink dětí ve věku od 6 do 20 let. Můžu z vlastních 

zkušeností potvrdit, že konstrukce intervenčního programu může hráčům pomoci se 

rozvíjet v jakékoli mládežnické kategorii bez rozdílu věku.  
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Cvičení nazvané „Plácačka“ jsem zařadil do intervenčního programu z důvodu uvolnění 

a mobilizace loketního kloubu. Cvičením jsem se inspiroval od trenéra z házenkářského 

kempu, který používá tohle cvičení jako hru pro děti. Při cvičení si hráči uvědomují 

práci loketního kloubu, zapojují svaly, které se podílí na odhodu a také, díky mobilizaci 

loketního kloubu, sami pociťují, že mají ruku „volnější“ při střelbě. Tlesknutí rukou 

v nejvyšším bodě je cvičení, při kterém hráč nemá v ruce míč, snaží se o co nejvyšší 

výskok směrem do středu brankoviště, kde si musí plácnout s trenérem. K tomu, aby 

měl co nejvyšší výskok, potřebuje rychlý rozběh, a když nemá v ruce míč, tak se může 

soustředit jen na to, aby získal maximální rychlost v prvních třech krocích, tak jak to je 

u hráčů ve funkci křídla potřeba. Cvičení bylo velmi oblíbené hráči. Tlesknutí kolenem 

o nataženou ruku, je cvičení, kdy si hráči uvědomují práci švihového kolene. U tohoto 

cvičení je potřeba, aby práce švihového kolene byla dynamická impulzivní. Stávalo se, 

že hráči se odráželi s kolenem vytrčeným dopředu. Bylo potřeba hodně korekce, ale i 

tak bych cvičení nevyřadil z programu, splnilo svůj účel. Střela z náskoku v prostoru 

křídla po sebrání míče z ruky bylo nejlepší cvičením pro nácvik střelby z prostoru 

křídla. Když hráči přijímali míč, který byl v klidu, mohli se soustředit na rozběh, ve 

kterém se snažili získat maximální rychlost. Tím, že míč měli pod kontrolou, mohli se 

plně soustředit na fázi letu a hodu. Následující cvičení pro nácvik střelby z prostoru 

křídla je finálním cvičením z programu. Cvičení připomíná situaci v utkání – míč, který 

hráči přijímají je odražen od země, musí míč zpracovat v plné rychlosti a zkoordinovat 

odraz, let a hod. Přeskoky přes překážky (50 cm), za účelem zlepšení odrazových 

schopností, bych doporučoval zařadit až po vstupu dětí do puberty z důvodu osifikace 

kostí. 

S konstrukcí a výběrem cvičení jsem byl spokojen. Doplnil bych ho do budoucna ještě o 

jedno cvičení pro nácvik střelby z prostoru křídla, které používá současný trenér 

reprezentace České republiky Jan Filip. Hráč naskočí z prostoru křídla nad brankoviště, 

dopadne se vztyčenou paží s míčem. Cvičení pro kontrolu udržení střelecké paže nad 

hlavou po celou dobu letu a také pro zpětnou vazbu o směru odrazu 
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6. ZÁVĚR 

 

Z výzkumu v mé bakalářské práci vyplývá: 

 

Hypotéza byla potvrzena. U všech hráčů po aplikaci intervenčního programu došlo ke 

zlepšení techniky střelby z prostoru křídla. 

 

Výsledek nám potvrdil, že aplikací intervenčního programu se zlepší dovednosti u 

zvolené skupiny hráčů. Všichni hráči, kteří se zúčastnili intervenčního programu, 

zlepšili minimálně dvě ze čtyř fází/kritérií střelby z prostoru křídla. Takže můžeme říct, 

že program byl účinný. Vzhledem ke krátkosti intervenčního programu a posloupnosti 

fází techniky střelby z prostoru křídla, jsme se nemohli důkladněji zaměřit na fáze letu a 

hodu. Jednou z možností, jak by se dala zlepšit čtvrtá fáze hodu, je používání 

házenkářského vosku v průběhu programu. Všechny lekce probíhaly bez jeho použití, 

tím se hráčům s míčem manipulovalo hůře. Možná tento faktor by mohl přispět 

k většímu zlepšení v průběhu nácviku ve třetí a čtvrté fázi techniky střelby z prostoru 

křídla. 

Věřím, že bakalářská práce bude přínosem pro českou házenou a bude nápomocná 

trenérům ke zlepšení tréninkového procesu při zlepšení techniky střelby z prostoru 

křídla. Z práce se mohou trenéři inspirovat výběrem cvičení pro nácvik střelby 

z prostoru křídla a také se mohou obohatit o poznatky z teoretické části o technice 

střelby z prostoru křídla. Do budoucna bych chtěl program ověřit na větším vzorku, 

např. na házenkářském kempu, pokud se postup ukáže jako efektivní, tak by výsledkem 

mohl být stručný metodický materiál. 



49 
 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

1. CLANTON, R., DWIGHT, M., Team Handball: Steps to Success. Calgary : Human 

Kinetics Publishers, 1997 

2. TŮMA, M., TKADLEC, J., Házená. Praha : Grada Publishing, 2010 

3. TÁBORSKÝ, F., Základy teorie sportovních her. Praha : Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007 

4. DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B., Sportovní hry výkon a trénink. Praha : 

Olympia, 1988 

5. JANČÁLEK, S., TÁBORSKÝ, F., ŠAFAŘÍKOVÁ, J., Házená teorie a didaktika. 

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 

6. JANČÁLEK, S., TÁBORSKÝ, F., Házená. Praha : Olympia, 1973 

7. PERIČ, T., DOVALIL, J., Sportovní trénink. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010 

8. ŠAFAŘÍKOVÁ, J., Házená. Praha : NS Svoboda, 1998 

9. ZAŤKOVÁ, V., Teória a didaktika hádzanej. Bratislava : Univerzita Komenského, 

1995 

10. PORI, P., BON, M., ŠIBILA, M., Jump shot performance in team handball: a 

kinematic model evaluated on the basis of expert modelling. Ljubljana : Faculty of 

Sport, University of Ljubljana, 2005 

11. RIVIÉRE, D., Hand-ball: les conseils d'un entraîneur à ses joueurs. Paris : Vigot, 

1989 

12. CZERWINSKI, J., TÁBORSKÝ, F., Basic Handball. Vienna : European Handball 

Federation, 1997 

13. GARCÍA, J., L., A., The illegal defense of outsider defenders against the wingers: 

New defensive „techniques“?. Vienna : EHF Web Periodical, 2014 

14. TŮMA, M., TKADLEC, J., Házená. Praha : Grada, 2002 

15. CHOUTKA, M., DOVALIL, J., Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1986 

 



50 
 

Internetové odkazy: 

http://www.dragoerhb.dk/english/z652.html 

http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2014/DEN/3/11th

%20EUROPEAN%20CHAMPIONSHIP%20FOR%20MEN.pdf 

http://www.videojug.com/film/how-to-play-wing-in-handball 

http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html 

http://www.dragoerhb.dk/english/z652.html
http://www.videojug.com/film/how-to-play-wing-in-handball
http://ihf-online.info/magazine/issue2015/index.html


51 
 

8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Videozáznám ve formátu DVD 



52 
 

9. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 
 

Obrázky: 

Obrázek č. 1: Schéma pořizování videozáznamů………………………….23 

 

Tabulky: 

Tabulka č. 1: Tabulka počtu branek z jednotlivých hráčských funkcí  

od European Handball Federation 2014…………………….12 

Tabulka č. 2: Škálovací tabulka Pori, Bon, Šibila 2005 pro analýzu 

střelby z výskoku z prostoru spojky 1. část…………………17 

Tabulka č. 3: Škálovací tabulka Pori, Bon, Šibila 2005 pro analýzu 

střelby z výskoku z prostoru spojky 2. část…………………18 

Tabulka č. 4: Upravená tabulka pro účely hodnocení intervenčního 

 programu 1. část……………………………………………25 

Tabulka č. 5: Upravená tabulka pro účely hodnocení intervenčního 

 programu 2. část……………………………………………26 

Tabulka č. 6: Koncept tréninkové jednotky……………………………….37 

 

Grafy: 

Graf č. 1: Progres hráče č. 1……………………………………………42 

Graf č. 2: Progres hráče č. 2……………………………………………43 

Graf č. 3: Progres hráče č. 3……………………………………………43 

Graf č. 4: Progres hráče č. 5……………………………………………44 


