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Abstrakt 

 

Název:       Porovnání průběhu baseballového švihu při odpalu na nadhoz a nadhazovací           

stroj 

 

Cíle:  Cílem práce je analýza kinematického záznamu pohybu baseballového 

odpalu a jeho rozdíly v mechanice při provedení na standardní baseballový 

nadhoz, tréninkový nadhoz pomocí nadhazovacího stroje a při odpalu ze 

stativu.  

 

Metody:  Provedený výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž 

sbíráme velké množství dat od pěti jedinců. Byl vytvořen videozáznam 5 

probandů a jejich provedení odpalu ve třech různých variantách. Záznam z 

videokamery byl poté vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, 

který je určen pro analýzu pohybových dovedností. Získaná data byla dále 

zpracována pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu. 

      

Výsledky: Při odpalování z pálkařského stativu se významně prodlužuje fáze nákroku a 

nápřahu z důvodu, což je způsobeno odpadnutím proměnné letícího míče a 

tak hráči nejsou limitování načasováním pohybu přímo v závislosti na letící 

míč. U odpalování proti nadhazovacímu stroji se oproti provedení proti 

nadhazujícímu hráči prodlouží doba nápřahu. To je způsobeno absencí 

informačních zdrojů z pohybu nadhazovače. 

 

Klíčová slova: baseball, odpalování, nadhazovač, nadhazovací stroj, časování 
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Abstract 

 

    Title:       Comparisons of movements during a baseball swing at pitches from a pitcher 

or from the pitching machine 

 

Objectives:  The aim of the research is analyses of kinematic record of baseball swing 

and its differences in mechanics while using three distinct variants. Standard 

live baseball pitching, practice pitching machine, and hitting from the 

batting tee. 

 

Methods:  Conducted research is a case study descriptiveness, in which we gather a 

large number of data from five individuals. Video of five probands and their 

execution of hitting approach was created in three different variations. The 

record from the camera was then evaluated through the use of computer 

program Dartfish, which is designed for analyses of motor skills. The 

acquired data was formed using using a one-way analyzes of variance. 

 

Results:      When hitting from the batting tee, stage of the leg kick and upper body load 

is substantially longer, which is caused by absence of variable of moving 

ball. Therefore players are not limited by timing of the hitting motion 

directly dependent to a moving ball. When hitting against pitching machine 

the time of player’s load is longer in compare to facing live pitcher, which is 

in this case caused by the absence of conscious prediction of pitchers 

motion. 

 

Keywords: baseball, hitting, pitcher, pitching machine, timing 
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1. Úvod 

Baseball je jedním z nejpopulárnějších pálkovacích sportů na světě a jeho popularita i 

úroveň stoupá i v Evropě a České republice. Tento sport je i mou specializací a věnuje 

se mu dlouhodobě celá moje rodina. Aktivně provozuji tento sport již mnoho let a měl 

jsem i tu čest jako hráč reprezentovat Českou republiku na mnoha vrcholových akcích 

v zahraničí. Znám tedy baseballové prostředí velmi dobře, a jakožto trenér se neustále 

snažím orientovat v tréninkových přístupech a trendech. 

V dnešní moderní době zahlcené technickými vymoženostmi a vylepšeními ani baseball 

jako takový nezaostává a využívá tohoto pokroku. Ať už to jde o využívání poznatků 

moderní medicíny, fyziologie a dalších věd, nebo to může být používání moderních 

pomůcek v tréninkovém procesu. Takovéto pomůcky se vyskytují u velké řady 

sportovních odvětví a jsou většinou velmi specifické pro danou sportovní specializaci.  

V baseballu takto hojně využívanou pomůckou je nadhazovací stroj, který se využívá 

v tréninku odpalování. Odpalování v baseballu je z mnoha důvodů považováno za jeden 

z nejtěžších úkonů ve sportu vůbec, což mnohdy vyžaduje drilový trénink s velkými 

počty opakování, k čemuž napomáhá právě nadhazovací stroj. Ten slouží k simulaci 

letu nadhozeného míče nadhazovačem. Takto „nadhozené“ míče poté odpalují pálkaři. 

Dochází tedy k modelování situace souboje pálkaře s nadhazovačem, která je typická 

pro baseball a ostatní pálkovací hry. Ovšem herní situace není simulována úplně. 

Nadhazovací stroj dokáže pouze simulovat let míče od vypuštění až k pálkaři, ale už 

nedokáže simulovat pohyb nadhazujícího hráče. 

Jako hráč jsem se setkal s používáním nadhazovacího stroje a vždy jsem měl, ostatně 

jako většina spoluhráčů, problém s načasováním švihu. Vždy mi trvalo poměrně dlouho 

sladit můj švih na stroj tak, abych docílil kvalitního odpalu, Také mi rychlost míče 

letícího ze stroje přišla subjektivně o dost rychlejší, než byla ve skutečnosti. Poté i jako 

trenér jsem si kladl otázku, zda-li je odpalování na stroj tou pravou přípravou a zda-li 

nemůže být i kontraproduktivní. Proto jsem si k mé bakalářské práci vybral právě toto 

téma. 

Cílem této práce je posoudit přínos nadhazovacích strojů v tréninku baseballistů. A to 

porovnáním analýzy kinematického záznamu odpalovacího pohybu provedeného na míč 

letící ze stroje, od nadhazovače a stojící na pálkařském stativu. 
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V první části se práce věnuje teoretickým východiskům a snaží se uvést do tématu 

baseballu a problematiky odpalování. V druhé části je prezentován provedený výzkum a 

jeho výsledky, které jsou poté konfrontovány s podobnými, již publikovanými 

výzkumy. 

Doufám, že tato práce osvětlí problematiku využívání nadhazovacího stroje v tréninku 

baseballu a přinese nové poznatky, které se budou dát aplikovat do tréninkového 

procesu. 
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Teoretická část 

2. Charakteristika baseballu  

Baseball je sportovní hra, která vznikla koncem minulého století v severní Americe. Je 

populární zejména v USA, kde se podle mnohých zdrojů řadí na druhé místo 

nejpopulárnějších sportů USA, hned za Americký fotbal. Velkému rozmachu se ale také 

těší v oblasti střední a jižní Ameriky v zemích jako Mexiko, Kuba, Venezuela, 

Dominikánská Republika a mnoho dalších. Mezi nejpopulárnější sporty patří baseball 

také v Asii a to zejména v Japonsku, Koreji nebo na Tchaj-wanu.  

V Evropě patří ke světové špičce Holandsko a Itálie. Česká Republika je nyní podle 

světového baseballového žebříčku WBSC (World Baseball Softball Confederation) na 

14. místě. 

 

2.1. Zařazení baseballu 

V rámci zařazení ve sportovních hrách patří baseball mezi týmové sportovní hry, avšak 

s velkým podílem individuálních činností jednotlivce. „Baseball je týmová sportovní 

hra, ve které však na výsledek utkání mohou mít větší vliv individuální výkony hráčů, 

než týmový herní výkon.“(Süss, 2003) „Jde o zcela výjimečnou syntézu kolektivního a 

individuálního sportu. V obraně jsou tyto sporty ryze kolektivní, útok má spíš charakter 

individuální.“(Mašín, Porš & Süss 1989) Dominance týmového výkonu v obraně se 

může týkat nadhazovače a zadáka, ale i oni musí spolupracovat s ostatními, aby mohlo 

dojít ke správnému vyřešení herních situací, k zisku bodů a vítězství v utkání. Stejně 

jako u jiných sportovních her nelze podceňovat vztahy v týmu a celkový přístup všech 

hráčů. 

Nezáleží tedy pouze na individuálních nebo kolektivních dovednostech, ale spíše na 

kvalitní souhře individuálních výkonů jednotlivých hráčů. 

Baseball je, co se týče druhů pohybu, ve skupině acyklických neperiodicky 

prováděných cvičení, kde každý prvek (hod, zpracování míče, odpal) je samostatným a 

ukončeným dějem. Návaznost jednotlivých akcí není stereotypní, ale je podmíněná 

okamžitou herní situací, způsobem hry, technikou a taktickou vyspělostí hráče.  

Baseball také patří do skupiny neinvazivních sportovních her. To znamená, že družstva 

se o společný předmět (míč) pravidelně střídají. Baseball je zařazen dále do skupiny 

sportovních her pálkovacího typu. V této skupině sportovních her je družstvo, které drží 
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společný předmět, vždy v obraně a druhé mužstvo se snaží pomocí přeběhu met získat 

body (Táborský a kol., 2007) 

 

2.2. Stručná pravidla baseballu 

„Baseball hrají dvě družstva o devíti hráčích. Hráči v útoku (pálkaři) a hráči v obraně 

(polaři) se ve svých úlohách střídají. Pálkaři nastupují podle předem stanoveného 

pořadí do pálkařského území poblíž domácí mety a snaží se odpálit soupeřem 

nadhozený míč do pole tak, aby odpal mohli využít k běhu po metách. Po odpalu se role 

pálkaře mění do role běžce, který postupuje po obvodu vnitřního pole, co nejdál avšak 

minimálně na první metu. Další mety získává dle vlastního uvážení nebo na příkaz 

trenéra. Na kterékoli metě může zůstat stát, případně může pokračovat v běhu po 

činnosti spoluhráče s tou podmínkou, že na žádné metě nesmí stát dva hráči. Běžec, 

který proběhne přes všechny čtyři mety, získává pro své družstvo bod.“(Süss, 2003) 

Bránící družstvo má však jiný úkol. Z bránících hráčů se stanou polaři, rozmístí se na 

hřišti a všichni se snaží pravidly dovoleným způsobem zamezit postupu pálkařům, a tak 

jim znemožnit bodování., popřípadě vyřadit co nejdříve tři pálkaře ze hry. Jakmile totiž 

vyřadí třetího hráče útočícího družstva (pálkaře/ běžce), půlsměna končí a družstva si 

mění úkoly (Stibitz, 1968). 

Střídání družstev v obraně a v útoku se provádí po vyautování třech hráčů soupeře. 

Tohoto může dosáhnout třemi způsoby:  

1) Šlápnutím na metu při držení míče pod kontrolou v rukavici nebo jiné části 

v případě, že běžec, potažmo pálkař, který běží na příslušnou metu, je nucen 

běžet z předchozí mety  dalším běžcem.  

2) Dotykem míče jakéhokoli běžce.  

3) Chycením míče ze vzduchu bezprostředně po odpalu. 

V baseballe se tato výměna družstev v útoku a obraně stane celkem devětkrát. To 

znamená, že každé družstvo je devětkrát v poli (v obraně) a devět krát na pálce (v 

útoku). Baseball se tedy nehraje na čas. 
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2.2.1. Hrací prostor 

Hřiště se skládá z vnitřního pole, které je tvořeno čtvercem o straně 27 m, v jehož 

vrcholech jsou umístěny mety, a vnějšího pole. To je část pravoúhlé kruhové výseče 

ohraničené pomezními čárami, které tvoří spojnice domácí meta - první meta, 

respektive domácí meta - třetí meta. Do hřiště patří ještě prostor zázemí, který je mimo 

prostor vyhraničený pomezními čarami. Vzdálenost od domácí mety ke konci oblouku 

vnějšího pole je pro baseball 97,5 m podél pomezních čar a 122 m ve středním poli. 

Tyto vzdálenosti jsou minimální, větší vzdálenost je možná. Velmi důležitá je 

nadhazovací meta, která je umístěna uprostřed vnitřního pole na kopci o výšce 0,25 m 

ve vzdálenosti od domácí mety 18 m. 

 

Obrázek 1. Baseballové hřiště (Pravidla baseballu 2016, upraveno) 

2.3. Struktura výkonu v baseballu 

„Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně 

vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovní činnosti. 

Z teoretického hlediska je možné tento komplex chápat jako celek, složený z dílčích 

vzájemně propojených částí.“ (Dovalil a kol., 2009) 
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Tyto části můžeme označit jako faktory, které Dovalil (2009) chápe v kontextu 

struktury sportovního výkonu jako relativně samostatné součásti sportovních výkonů, 

vycházejících ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických 

základů výkonu. 

V případě této práce se jedná o faktory ovlivňující výkon v baseballe. 

Faktory somatické  

 U hráčů baseballu je velice složité a těžké určit ideální somatotyp, protože v tomto 

sportu si každý člověk, jak plnoštíhlý, tak štíhlý, může najít svoje místo. Rozlišuje se 

také podle jednotlivých postů. Ale největší zastoupení má tzv. mezomorfní endomorf a 

mezomorfní ektomorf. 

 

Faktory kondiční 

Rychlost 

V baseballe hraje rychlost významnou úlohu a její projevy ve hře jsou velmi rozmanité. 

V baseballovém výkonu nemůže hráč dostatečně projevit běžeckou rychlost, na 

významu však získává rychlost reakce a startovní rychlost. Většinou jde o překonávání 

krátkých a velmi krátkých úseků maximální rychlostí, spojené s rychlými přesně 

prováděnými herními činnostmi jednotlivce. 

 

Vytrvalost      

Vytrvalost a vytrvalostní schopnosti jsou při hraní baseballu velice důležité. Jak již bylo 

výše psáno, baseballový zápas trvá minimálně 2,5 hodiny a hráč, který by nebyl fyzicky 

dobře připraven, by nemohl podat ten nejlepší výkon a nemusel by fyzické vypětí při 

zápase vydržet. 

 

Síla 

Vzhledem k charakteru herních činností jednotlivce je síla velmi důležitou složkou 

výkonu v baseballu. Nejdůležitější je síla rychlá a výbušná v rámci hodů a odpalů a dále 

síla vytrvalostní, a to zejména u nadhazovačů, kteří musí udržet tuto výbušnou sílu při 

každém nadhozu.  
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Koordinace 

Koordinačně je v baseballu náročný pohyb startu na míč, jeho chycení a odhod, ale 

nejsložitější je pohyb odpalovací. Při odpalování dochází k ovládání cizího předmětu 

(pálky) tak, aby byl naveden ve správný čas na letící předmět (míč). Tato dovednost je 

velmi náročná na diferenciační schopnost, schopnost reakce a schopnost 

přizpůsobování. V dalších dovednostech v baseballu se také velmi využívá schopnost 

rovnováhy a schopnost orientace. 

 

Faktory technické  

Technické faktory značně limitují sportovní výkon v baseballu. Technické přípravě se 

věnuje obrovská část přípravy již od přípravy mládeže. Nejobtížnějšími technickými 

dovednostmi jsou v baseballu v obranné fázi házení a v útočné fázi odpalování.  

 

Faktory taktické 

Taktická vyspělost hráče je zastoupena jak v obranné, tak v útočné části hry. Jedná se 

zejména o jednotlivá řešení probíhajících situací a podmínek, v nichž nastaly. Může 

sem patřit znalost podmínek na hřišti (kvalita povrchu, vítr, slunce), podmínek daných 

soupeřem (znalost soupeřových hráčů, jejich slabin a silných stránek), podmínek 

daných vývojem zápasu (počet outů, fáze zápasu, skóre zápasu) a další. V baseballu má 

každý hráč odlišnou taktickou roli, kterou je nutné, aby znal. 

 

Faktory psychické 

Jednou z důležitých částí je také psychologická příprava hráče. Baseball je sport 

emotivně velice náročný. Je důležité, aby hráč zůstal soustředěný po celou dobu utkání, 

jedna chyba může způsobit prohru celého zápasu. Při odpalování je kladen velký důraz 

na soustředěnost, bez které by si hráč nemohl vybrat ten správný míč na odpal. Mnoho 

hráčů tuto schopnost, bohužel, nemá. V baseballu je míra psychického stresu v průběhu 

zápasu velmi variabilní a nepravidelně se střídá. V útoku je největší psychický tlak 

kladen na právě odpalujícího pálkaře a v obraně jednoznačně na hráče nadhazujícího. 
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2.4. Herní činnosti jednotlivce 

„Baseball je komplexně velmi náročný na všechny pohybové schopnosti. Herní činnosti 

prováděné v průběhu utkání zahrnují prvky rychlostní, silové i koordinační. Každá 

pozice má svoje určité požadavky a každý hráč využívá to, v čem vyniká. Např. vnitřní 

polař bývá drobnější postavy s vysokými rychlostními schopnostmi, první metař bývá 

nejrobustnější hráč na hřišti, a kvůli tomu je často nejsilovějším pálkařem. Musíme 

proto k tréninku přistupovat téměř individuálně a rozlišovat jednotlivé skupiny hráčů. 

Základní dělení je: nadhazovač, vnitřní polař, vnější polař a chytač“. (Minařík, 2008) 

„Repertoár herních činností a způsobů jejich provedení v  baseballu není příliš široký, 

zato však je nutné zvládnout je perfektně. Jedná se o házení a chytání míče, odpalování 

a rychlý běh s okamžitým zastavováním a případným novým startem. Zdánlivě složitá 

pravidla nejsou obtížná, jakmile hráči pochopí smysl hry.“ (Süss, 2003) 

 

2.4.1. Obranná část  

V obranné části je velmi odlišná role hráčů na různých pozicích. Všichni ale využívají 

dvou základních obranných herních činností, a to chytání a házení s modifikacemi pro 

svoji danou pozici.  

Podle Süsse (2003) rozlišujeme tyto obranné herní činnosti:  

Střeh – střehový postoj 

„Střeh je obranná herní dovednost, kterou začíná každá rozehra v obraně. Jejím cílem 

je připravit polaři co nejvýhodnější podmínky pro chycení odpalu, příhozu nebo jiných 

činností souvisejících s řešením dané situace.“ (Süss 2003) 

Střehový postoj – Stoj rozkročný, kolena mírně pokrčena, levá noha o něco vpředu. Tělo 

v mírném předklonu, paže jsou mírně svěšeny před tělem. Hlava vzpřímená, a oči 

sledují činnost nadhazovače a pálkaře. 

Chytání 

Chytání míče je herní dovednost, kterou dále rozlišujeme podle situace a cíle, se kterým 

polař míč chytá, na: 

Chytání příhozu – V chytání příhozu jsou dvě základní dovednosti: a)Přechod ze střehu 

do postoje pro chycení příhozu b)chycení míče. Při chytání míče se vychází ze zaujmutí 
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správné pozice a postoje pro chycení míče a z koordinace ruky a rukavice, do které je 

míč zachycen. 

Chytání odpalu – Jedná se o zachycení míče odpáleného protihráčem. Rozlišujeme 

chycení odpalu po zemi a ze vzduchu. 

Hody 

„Zahájení této dovednosti souvisí s předcházející činností. Hod může následovat po 

chycení příhozu od spoluhráče nebo po chycení odpalu. Průběh a výběr způsobu záleží 

na místě, odkud a na jakou vzdálenost polař přihazuje. Cílem není hodit co nejrychleji, 

ale dopravit míč spoluhráči v co nejkratším čase. To znamená, že například na dlouhou 

vzdálenost není nutno hodit míč obloukem tak aby jej spoluhráč chytil v úrovni hlavy, 

rychlejší je let míče po přímce, přičemž se může i odrazit.“ (Süss 2003)  

Podle Süsse (doplň rok) rozlišujeme tři základní způsoby hodu v baseballu: 

Hod vrchním obloukem – nejčastěji používaný způsob hodu, který je základním 

způsobem, ze kterého se další způsoby odvozují. 

Hod stranou – využívá se u vnitřních polařů, většinou v časové tísni. 

Hod spodním obloukem – u hodů na velmi krátkou vzdálenost. 

Zabíhání 

Zabíhání je činnost, kterou se hráči v obraně snaží napravit potencionální chybu svého 

spoluhráče. Jedná se o start ze střehové pozice do předem zvoleného místa. Poté může 

nastat situace, kdy spoluhráč udělá chybu a zabíhající hráč chytí míč místo něj, anebo 

zabíhající hráč pouze jistí spoluhráče při chytání. 

 

2.4.2. Útočná část 

Pálkovací hry se oproti ostatním míčovým sportům liší zásadní věcí, a to tím, že 

k získání bodů dochází v situacích, kdy míč není pod kontrolou útočícího družstva. 

Útok vždy začíná činnost pálkaře a pokračuje tím, že hráči se snaží získat mety a 

postupně se dostat na metu domácí, aby mohli získat bod. V baseballu se využívá 

spolupráce běžců a pálkařů pro získání další mety (například „sebeobětovací ulejvka“), 

ale metu může získat běžec i bez pomoci spoluhráče na pálce (krádeží mety) (Süss, 

2003) 
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Herní činnosti pálkaře 

Odpal - Je to základní útočná dovednost, která v podstatě určuje charakter hry. Jde o 

snahu pálkaře zasáhnout pálkou míč nadhozený soupeřem tak, aby letěl do vytyčeného 

hřiště.  

Ulejvka – je to úmyslné ztlumení nadhozeného míče pálkou tak, aby odraz míče byl 

krátký a míč zůstal u země blízko prostoru domácí mety. Rozlišujeme ulejvku útočnou 

(cílem je zisk první mety) a sebeobětovací (cílem je posun běžce na další metu). 

 

Herní činnosti běžce  

Rozlišujeme činnosti běžícího pálkaře a hráče na metě. Běžícím pálkařem se stane hráč, 

který ukončil svůj start na pálce a po jeho odpalu se snaží obsadit nějakou metu, pokud 

možno, co nejblíže domácí metě. Po obsazení některé z met se stává běžcem na metě, 

který se snaží dosáhnout dalších met tak, aby získal bod. 
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3. Odpalování v baseballe 

3.1. Obecná charakteristika  

Baseballový odpal je z hlediska technicko-koordinační činnosti velmi složitým a 

komplexním úkonem. Cílem této činnosti je zasáhnout pálkou míč, který je nadhozen 

soupeřem.  

Odpalování v baseballu je považováno za jeden z nejtěžších úkonů ve sportu vůbec. To 

zejména kvůli rychlosti a rotaci míče a velmi krátkého reakčního času. Dále pak také 

kvůli ploše pálky vhodné pro úspěšný odpal, která je u baseballové pálky velmi malá 

(např.: u raketových sportů je plocha rakety několikanásobně větší). Navíc její válcovitý 

tvar ještě zmenšuje možnost úspěšného odpalu (na rozdíl od kriketu, kde je pálka v celé 

své ploše plochá). 

Nejdůležitější je fakt, že trajektorie pohybu pálky musí protínat letovou dráhu 

nadhozeného míče, a to v ten pravý čas. Koordinace odpalovacího pohybu by měla být 

zvažována nejen v motorických segmentech, ale také s ohledem na let míče. Obecně 

však lze říci, že úkoly v baseballovém odpalování jsou: za prvé vyprodukovat sílu s 

využitím reakční síly a efektivně ji přenášet do kontaktu míče s pálkou a efektivním 

přenosem síly nebo impuls skrze biomechanické vazby motorických segmentů. A za 

druhé: načasování odpalovacího pohybu vzhledem k letu nadhozeného míče 

(Katsumata, 2007).  

Odpalující hráč (dále jen pálkař) musí zasáhnout míč nadhozený protihráčem 

(nadhazovačem), který letí ze vzdálenosti 18m.  

Úkolem nadhazovače je nadhazovat takové nadhozy, aby neumožnil pálkaři úspěšný 

odpal. Buď tak, že pálkař je schopen nadhoz pouze špatně zasáhnout, a tím i umožnit 

hráčům v obraně jeho snadné vyautování, nebo nadhazovat tak, že pálkaře vystrikoutuje 

hozením tří striků. Strike je nadhoz, po kterém pálkař švihne ale nezasáhne ho, nebo 

nešvihne na nadhoz, který proletí skrz strike zónu. Jako strike se bere také nadhoz, který 

pálkař odpálí do zámezí. Takový odpal se nazývá foul ball. Ball je takový nadhoz, který 

neprolétl strike zónou a pálkař po něm nešvihl. Pro získání strikeoutu musí nadhazovač 

nadhodit tři striky, dříve než nadhodí čtyři bally. Pálkař ale nemůže být strike out na 

foul ball. Pokud pálkař dostane čtyři bally, dříve než tři striky, automaticky získává 

první metu, tato situace se nezývá meta zdarma (Pravidla baseballu 2016) 



20 

 

Pálkař tedy musí nejprve určit, zda nadhozený míč bude strike, a nebo poletí mimo 

strike zonu, tedy ball, a poté až spustit mechanismus odpalovacího pohybu. 

 

3.1.1. Strike zona 

Strike zóna je imaginární zóna, o šíři domácí mety (43,2cm) a vysoká od úrovně 

pálkařových kolen až po úroveň prsou. Její šířka je tedy konstantní, naopak výška se 

mění u každého jednotlivého pálkaře. 

 

Obrázek 2. Strikezona (Pravidla baseballu 2016) 

Nadhazovač se dále snaží rozhodit načasování švihu pálkaře házením technických 

nadhozů, které neletí přímo, ale díky rotaci mohou měnit směr i rychlost. 

Proto musí pálkař umět zasáhnout různé druhy nadhozů, které jsou nadhozeny různou 

rychlostí například: rychlý míč (fast ball), točený míč (breakingball) a zpomalený míč 

(changeup), které jsou nadhazovány prostřednictvím nadhazovače s cílem vyvolat 

chybu v pálkařově načasování. Pokud se vyvolá chyba časování, trajektorie pálky mine 

míč, jestliže pálkař nějak nezmění pohyb pálky. Nicméně takový proces reorganizace 

může narušit biomechanickou souvislost mezi vykročením, přesunem váhy vpřed a 
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švihem pálky. To povede ke ztrátě síly v kontaktu míče a pálky. V tomto smyslu je 

časová koordinace vykročení a přenosu hmotnosti do předu vzhledem k nadhozenému 

míči důležitá pro nadcházející kontakt míče s pálkou (Katsumata, 2007).  

Tento pomyslný souboj nadhazovače a pálkaře tvoří základní fragment v baseballe a 

softballe. O tom, jak je v těchto sportech obtížné úspěšně odpálit, svědčí i fakt, že 

statistická úspěšnost odpalu nedosahuje ani u mimořádně vyspělých hráčů hranice 40%. 
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3.2. Biomechanický popis  

Jako u všech pohybových dovedností má i v baseballu každý hráč svůj vlastní unikátní 

styl odpalování, který může dále modifikovat podle situace v zápasu, umístění nadhozu 

a na dalších faktorech. Nicméně můžeme rozlišovat určité specifické znaky pro každou 

fázi baseballového švihu. V dalších části budou tyto fáze popisovány pro pravorukého 

pálkaře. 

3.2.1. Postoj 

Baseballový švih začíná postavením se do pálkařského boxu (území určené pálkaři) a 

zaujmutí správného postoje pro odpalování. Pálkař se staví levým bokem 

k nadhazovači, nohy má mírně pokrčené a rozkročené na úroveň ramen. Pálku drží 

oběma rukama ve výši ramen a před tělem, její horní konec směřuje mírně šikmo 

vzhůru. Těžiště je rovnoměrně rozloženo mezi oběma nohama. Trup je mírně nakloněn 

vpřed, hlava natočena směrem k nadhazovači. Viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3. Postoj (Van Suchs, 2013, str. 3) 

3.2.2. Fáze přenášení hmotnosti a rotace vzad (load phase) 

Po zaujmutí správného postoje se dostáváme do fáze přenášení váhy, někdy tuto fázi 

můžeme nazývat fází kumulování energie.  

Pálkař začíná rotovat po směru hodinových ručiček (pravák pálkař) s rotací paží, ramen 

a segmentů boků, zatímco je váha posouvána směrem k zadní noze. Tato akce může být 

považována za akt kumulování energie (Welsch at al., 1995). 

Tuto fázi dále dělíme podle Van Suchse (2013) na pět částí, které mohou probíhat 

současně. 
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Zpětný pohyb ramen a paží 

Prvním pohybem, který zahajuje tuto fázi, je pohyb ramen a paží vzad. Obě ruce a 

ramena se pohybují ve stejném směru vzad a od nadhazovače. Ramena a paže provádí 

mírnou addukci. Viz obrázek 4. 

 

Obrázek 4. Zpětný pohyb ramen (Van Suchs,, 2013, str.5 upraveno) 

Zpětná rotace páteře 

Současně se zpětným pohybem paží a ramen dochází k mírné rotaci trupu a páteře 

směrem od nadhazovače. Viz obrázek 5. 

 

Obrázek 5. Zpětná rotace páteře (Van Suchs, 2013, str. 11) 

Počáteční výkrok 

Souběžně s předchozími pohyby dochází ke zvednutí přední (levé) nohy (obr.6) a 

přesunu hmotnosti těla na zadní nohu. Podle Welche (1995) se ihned po zahájení fáze 
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přenášení váhy zvedá levá (přední) noha, přerušuje kontakt se zemí (zvednutí nohy); to 

zvyšuje celkovou sílu vyvíjenou pravou (zadní) nohou na hodnotu 102% tělesné 

hmotnosti. 

Tento krok je také nazýván časovacím krokem („timing step“). U hráčů se můžeme 

setkat s poměrně velkou variabilitou tohoto výkroku, lišícím se zejména výškou 

zvednutí nohy, popřípadě vrotování kolene směrem od nadhazovače (Van Suchs, 2013). 

 

Obrázek 6. Počáteční výkrok – „timing step“ (Van Suchs, 2013, str. 14) 

Natažení boků 

S časovacím krokem a následným přesunem hmotnosti těla na zadní nohu boky mírně 

rotují dovnitř a svaly dolních končetin, zejména hýždí se napínají a generují energii 

(Van Suchs, 2013). 

 

Obrázek 7. Natažení boků (Van Suchs, 2013, str., str. 20) 
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Natažení zápěstí  

Na konci fáze přenášení hmotnosti a rotace vzad dochází k natažení zápěstí a zastavení 

pohybu pálky vzad. Pálka se na krátký časový úsek úplně zastaví, aby následně 

započala pohyb dopředu směrem k míči. 

 

Obrázek 8. Natažení zápěstí (Van Suchs, 2013, str. 25) 

Podle měření provedených na širokém vzorku profesionálních hráčů během fáze 

přenášení hmotnosti a rotace vzad se paže otočí o 150° ve směru hodinových ručiček, 

zatímco ramena se otáčí o 30° a boky o 18°. Tato rotace nastala kolem osy trupu, který 

byl ve vzpřímené poloze. Jak krok pokračuje vpřed, směrem k položení nohy zpět na 

zem, boky se otočí do maximální pozice 28°, a to v průměru 0,350 sekundy před 

kontaktem s míčem. V tom okamžiku boky začínají rotovat proti směru hodinových 

ručiček směrem k míči (Welch, 1995). Dokončením časovacího výkroku tedy končí 

první fáze švihu. 

3.2.3. Zahajovací-švihová fáze (lunch phase) 

V této fázi se jedná o všechny pohyby od položení přední nohy zpět na zem až do 

kontaktu s míčem. Podle Van Suchse (2013) zde najdeme 5 dále oddělitelných částí 

pohybu. 

Pokračování a dokončení časovacího kroku 

Jak je uvedeno výše, časovací krok je započat již ve fázi přenášení hmotnosti a rotace 

vzad. Je s ním spojen zejména posun hmotnosti těla na zadní nohu. Při následném 

dokončení kroku a kontaktu chodidla s podložkou započíná první část další fáze 

odpalovacího pohybu. Tento krok je veden směrem k nadhazovači a jeho délka je velmi 

individuální (Van Suchs, 2013). (Obr. 9) 
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Ve studii prováděné na profesionálních hráčích (Welch, 1995) se uvádí, že průměrná 

délka kroku byla 85 cm. Směr kroku byl 12° (zavřeno) a postavení nohy v momentě 

kontaktu s podložkou byl 67° (zavřeno). S dotekem levé nohy započal pohyb švihu 

pálkou. 

 

Obrázek 9. Dokončení časovacího kroku (Van Suchs, 2013, str. 35) 

Otevření boků 

Po dokončení dokroku započíná rotace pravého zadního boku proti směru hodinových 

ručiček, a tím se boky otevírají a směřují k nadhazovači (Obr 10). Zadní noha se vytáčí 

a provádí extenzi v kyčelním kloubu, extenzi kolene a plantární flexi v hlezením 

kloubu. Jak se trup otáčí, přední levá noha je stabilní a začíná se propínat v koleni (Van 

Suchs, 2013). 

 

Obrázek 10. Otevření boků (Van Suchs, 2013, str. 38) 
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Dopředná rotace páteře 

Rotace páteře odpovídá rotaci a směru pohybu celého těla dopředu směrem 

k nadhazovači (Obrázek 11). 

 

Obrázek 11. Dopředná rotace páteře (Van Suchs, 2013, str. 46) 

Pohyb tlačení a tahání ramen a paží 

Tento pohyb odkazuje na jednotlivé pohyby, které každé rameno a paže produkují do 

rukojeti pálky v průběhu švihu. A pokud se podíváme na hráčovu pravou paži během 

švihu, vidíme, že paže a ramena jsou umístěna ve směru švihu nebo za směrem síly, a 

tak pravá ruka a rameno budou tlačit na rukojeť pálky. 

Levá paže se v místě kontaktu dostává do extenze, prává paže je v mírné supinaci. 

Hlava/barel pálky je příjemcem všech odstředivých síl vytvořených tělem v důsledku 

otáčení boků a páteře spolu s tažením, tlačením ramen a paží. Rukojeť pálky směřuje 

k míči postupnou prací zápěstí, tím se barel pálky dostává souběžně s pozicí rukojeti do 

kontaktu s míčem (Van Suchs, 2013). (Obr. 12) 

 

Obrázek 12. Tlačení a tahání ramen a paží (Van Suchs, 2013, str. 48) 
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Vedení rukou do pálky 

Práce rukou a zápěstí spočívá v držení rukojeti pálky v pevném úchopu, dalším úkolem 

rukou a zápěstí je udat pálce přesný směr do kontaktu s míčem. V první části pohybu 

dochází ke směrování konce pálky („knob“) dovnitř letu nadhozu směrem ke středu 

míče, jak je vidět vlevo na obrázku 13. Se všemi výbušně-rotačními pohyby hlava pálky 

brzy zaostává za rukama, jak je vidět vpravo na obrázku 13. Klouby rukou a zápěstí 

jsou nejsilnější v neutrální poloze, která je nutná pro udávání síly pálce v kontaktu 

s míčem (Van Suchs, 2013). 

 

Obrázek 13. Vedení rukou do pálky (VanSuchs, 2013, str. 58) 

3.2.4. Fáze došvihu 

Tato fáze začíná kontaktem pálky s míčem a končí přirozeným ukončením švihu. 

Dochází k pokračování rotace boků, páteře a trupu, dále dokončení tlačení a táhnutí 

paží, zakončené přetočením zápěstí. 

Po kontaktu s míčem se tělo zachová tak, aby došlo ke zpomalení sebe sama a pálky, a 

taktéž k dosažení rozptylu energie prostřednictvím excentrické kontrakce větších 

svalových skupin (Welch at al., 1995). 

V místě kontaktu jsou boky směrem k nadhazovači a dále pokračují v rotaci, až do 

maximální možné rotace. Je zajímavé, že na konci fáze došvihu oba boky končí v 

mediální nebo vnitřní rotaci. Trup je v místě kontaktu směrem k nadhazovači a po 

dokončení došvihu rotuje ještě o 45°. Zadní noha je vytočená špičkou směrem 

k nadhazovači, zatímco přední (levá) noha je vytočena šikmo stranou (Van Suchs, 

2013) 
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Obrázek 14. Došvih (Van Suchs, 2013, str. 62) 

3.3. Předešlý výzkum 

3.3.1. Reakce na míč a jeho zasažení pálkou na „sweet spot“ 

Úspěšné odpalování v baseballu zahrnuje schopnost rychlého vnímání a reakce, stejně 

jako silný a přesný švih pálkou. Míči nadhozenému rychlostí 40 m/s (90 mph) trvá jen 

450 ms, než dosáhne domácí mety. Vzhledem k tomu, že zpracování signálu v 

centrálním nervovém systému a následně vyžadovaná svalová aktivace trvá asi 150 ms, 

pálkař má tedy pouze prvních 300 ms, během nichž musí učinit rozhodnutí o tom, zda a 

kam švihnout. Jakmile se rozhodne švihnout, musí pálkař akcelerovat pálku vážící 0,9 

kg na rychlost přibližně 30 m/s. Toho je dosaženo sekvenční činností svalstva, které 

začíná nohama, následují pohyby trupu, a končí aktivitou paží a ramenem. Současně, 

pro to aby byl úspěšný odpal vůbec možný, musí pálkař vést pálkou tak, aby se dostala 

do kontaktu s míčem v malém prostoru v okolí „sweet spotu" (ideální část pálky pro 

odpal). Jedná se o část pálky, v níž dochází k nejúčinnějšímu přenosu energie pálky a je 

to obvykle oblast mezi 100 a 200 mm od horní části pálky o šířce asi 50 mm. Ideální 

úhel letu odpáleného míče je vyprodukován pouze tehdy, když poloha středu míče v 

místě kontaktu míče s pálkou se pohybuje v rozmezí od „sweet spotu“ do asi 25 mm 

nad „sweet spot“ ve směru kolmém ke směru pálky. Vzhledem k tomu, že průměr 

baseballového míče je pouze 74 mm, je jeho čisté trefení velmi obtížný úkol (Higuhi, 

2013). 
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Tabulka 1. Reakční doba (http://www.masad21.org) 

Baseball 18 m 

Rychlost nadhozu 

(MPH) 

Reakční doba do kontaktu s míčem 

(sekundy) 

60 0,688 

70 0,589 

80 0,516 

90 0,458 

95 0,434 

100 0,413 

 

3.3.2. Rozložení sil a rychlost pálky 

Před nadhozem pálkař obvykle stojí s vahou rozloženou rovnoměrně mezi jeho nohama. 

V momentě, kdy nadhazovač vypustí míč z ruky, pálkař posune svou váhu dozadu na 

zadní nohu společně s rotací boků směrem k zadní noze. Pálkař pak vykročí do 

nadhozeného míče, tím vzniká tlak dopředu z jeho zadní nohy. Průměrný hráč major 

league (nejlepší liga na světě) vytvoří tlak o síle kolem 113 kg (1,130 Newtonů). Během 

této počáteční doby 0,2 sekundy, ve které jsou ramena posunuta kolem osy zhruba 

rovnoběžně s boky, pálka dosáhne rychlosti asi 10 km/h. Pálkař poté začne rotovat 

svým tělem kolem pevné přední nohy. Jak pálkař pokračuje v rotaci těla přibližně v 

horizontální rovině, pálka je pažemi provedena svojí trajektorií. Během této fáze švihu, 

která trvá asi 0,08 sekundy, ruce přenášejí stále větší množství síly na pálku. V důsledku 

pokračující rotace těla dosáhne pálka hmotnosti téměř 20kg (200 newtonů). Během 

posledních 0,01 sekund rychlost pálky dosahuje asi 32 km/h. V momentě kdy zbývá 

pálkaři 0,06 sekundy na dokončení švihu pálkou skrz strikezonu, je většina energie 

převedena na pálku ze svalů stehen a trupu (svaly paží a ramen zde pracují zejména za 

účelem přenosu energie). V tomto okamžiku síla působící na ruce a paže dosahuje 

hodnoty asi 90kg (900 newtonů). Těsně před tím, než dojde ke kontaktu míče s pálkou, 

se zápěstí narovnává, aby se převedla i zbývající energie na pálku. Asi 0,04 sekundy 

před kontaktem míče s pálkou, dosahuje rychlost pálky okolo 32 m/s. 

Je-li míč správně zasáhnut na „sweet spot", asi 50% energie uložené v švihající pálce se 

přenese do míče. Rychlost pálky se rychle sníží, přibližně o 30%, reakcí na předešlou 

kolizi, na rychlost asi 22 m/s (Baseball Bat Speed, 2017). 
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3.3.3. Sekvence pohybů 

V rámci odpalovacího pohybu dochází k určité sekvenci pohybů, v nichž se střídají 

poměry rotačních složek. Rotační složka zahrnuje pohyb segmentů kolem osy trupu. 

Důležitými faktory je velikost rotace po směru hodinových ručiček, každého segmentu 

a pořadí počátečního pohybů každého segmentu proti směru hodinových ručiček (ve 

směru odpalu). Jak je ukázáno na výsledcích (obrázek 15), je důležité, aby kyčelní část 

začínala otáčení proti směru hodinových ručiček před ramenním segmentem, který by 

měl podle pořadí začít dříve, než segment paží. 

Tato sekvence umožňuje kinetické spojení systému a začlenění svalstva trupu a horních 

končetin přes předpětí. Nadměrné otáčení ve směru hodinových ručiček z jednotlivých 

segmentů nebo všech segmentů může přispět ke snížení svalové účinnosti, stejně jako 

produkci narušení sekvence segmentů. Na druhé straně, narušení sekvence počátečního 

otáčení každého segmentu je ve směru hodinových ruček (ve směru od nadhazovače), 

naruší schopnost pálkaře plně začlenit svalstvo trupu a horních končetin (Welch, 1995). 

 

 

Obrázek 15. Sled událostí, které nastaly v průběhu baseballového švihu ( Welch, 1995, str. 199) 

Sled událostí:1) zvednutí přední nohy, 2) maximální rotace boků, 3) maximální rotace 

ramen, 4) maximální rotace paží, 5) položení přední nohy zpět na zem, 6) maximální 

rychlost otáčení boků 7) maximální rychlost rotace paží a ramen 8) maximální lineární 

rychlost pálky, 9) maximální rychlost rotace pálky, 10) maximální rychlost extenze v 

pravém lokti, 11) maximální rychlost pálky 12) kontakt pálky s míčem 13) maximální 

rychlost extenze v levém lokti  
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3.3.4. Přenášení hmotnosti a její návaznost na švih 

Analýza profilu přenášení hmotnosti na přední nohu ukázala, že jakmile se hmotnost 

posunula na přední nohu, pálkař započal švih v konzistentním čase. Tato časová 

souvislost mezi posunem hmotnosti a zahájením švihu odráží čas potřebný k využití 

reakční síly prostřednictvím biomechanických vazeb pro generování rotace boků a horní 

části těla, což způsobí švih pálky. Tato doba, kdy se pálkař pokouší vyprodukovat švih 

pálkou plnou silou, se mění v souladu s odpalováním proti nadhozům letících různou 

rychlostí. Z tohoto mechanického hlediska přenášení hmotnosti musí být vzájemně 

propojeno se švihem tak, aby došlo k efektivnímu přenosu síly pro švih pálkou. To 

znamená, že časový rámec přenosu váhy a švihu by neměl být rozptylován v důsledku 

chyby načasování pohybu vzhledem k letu nadhozeného míče. Proto přenášení váhy 

musí být načasováno s ohledem na let nadhozeného míče. Jinými slovy, modulaci 

načasování přenosu váhy může určit časování švihu, aby nebylo příliš pozdě ani příliš 

brzy. Tím bude zaručena doba pro zrychlení pálky a rotace těla pocházející z reakční 

síly může být efektivně využita k urychlení pálky (Katsumata, 2017). 

 

Obrázek 16. Rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nohu v procentech v průběhu různých fází švihu. 

(Katsumata, 2007, str. 34) 
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Výzkumná část 

4. Cíle a úkoly 

4.1. Cíle 

Cílem práce je analýza kinematického záznamu pohybu baseballového odpalu a jeho 

rozdíly v načasování pohybu při provedení na standardní baseballový nadhoz, 

tréninkový nadhoz pomocí nadhazovacího stroje a při odpalu ze stativu. Následně jsou 

zkoumány odlišnosti v kritických místech mechaniky baseballového švihu v těchto 

třech různých provedeních, popřípadě jejich společné znaky. 

4.2. Úkoly  

1) Shromáždit teoretické poznatky o biomechanice baseballového odpalu, informace 

zjištěné při realizaci předešlých výzkumů. 

2) Stanovení kritických míst při provedení baseballového odpalu. 

3) Výběr vhodných probandů, kteří se výzkumu zúčastní.  

4) Vytvoření videozáznamu všech variant odpalu u všech hráčů.  

5) Zpracování a následné vyhodnocení dat z videozáznamu. 

6) Porovnat jednotlivá provedení baseballového odpalu a sestavit časovou sekvenci, 

kritických míst pohybu.  

7) Porovnat data s podobnými realizovanými výzkumy.  

8) Prezentovat výsledky. 
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5. Metodologie 

5.1. Charakteristika souboru 

Sledovaný soubor byl sestaven z pěti probandů. Všichni hráči jsou členy baseballového 

klubu Kotlářka Praha. Hrají baseball od žákovských let. Dva z probandů hrají českou 

nejvyšší soutěž, dva českou nejvyšší juniorskou soutěž a jeden hraje profesionální ligu 

Single A v USA. Momentálně jsou tři z nich členy české seniorské reprezentace. 

Průměrný věk probandů byl 22,8 let, hmotnost 86,4 kg a výška 187,2 cm. Jejich 

baseballový švih odpovídá, i přes individuální projevy techniky, obecně známé a 

používané technice odpalu. Všichni testovaní byli pravorucí pálkaři. Žádný z účastníků 

testování nebyl ovlivněn nepříznivým zdravotním stavem či únavou a pro všechny hráče 

byly vytvořeny stejné podmínky. Na této skupině hráčů byl proveden celý výzkum. 

Každému z účastníků byla vysvětlena rizika a účely výzkumu, a každý z nich podepsal 

informovaný souhlas. 

Tabulka 2. Soubor testovaných hráčů 

Proband Věk 

 

Výška 

(cm) 

Hmotnost 

(kg) 

P/L Zkušenost 

(roky) 

Proband 1 19 180 71 P 14 

Proband 2 24 194 100 P 18 

Proband 3 21 186 79 P 14 

Proband 4 25 191 89 P 17 

Proband 5 25 185 93 P 16 

 

5.2. Charakteristika a organizace výzkumu 

Provedený výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž sbíráme velké 

množství dat od pěti jedinců. Díky důkladnému prozkoumání malého množství případů 

můžeme lépe porozumět i případům podobným a převést a aplikovat i na jiné jedince. 

(Hendl, 2005) 

Měření bylo prováděno v modelové situaci, kdy hráč odpaloval míč ze stativu nebo 

nadhozený míč nadhazovačem nebo nadhazovacím strojem. Měření probíhalo v 

odpoledních hodinách po rozcvičení (15 min + 10 min cvičné odpaly ze stativu). Pro 

měření rychlosti nadhozených míčů byl použit radar STALKER PRO II (Stalker, USA). 

Pro záznam pohybu byla použita videokamera Basler GeniCam piA640-210gc se 

snímkovací frekvencí 200 snímků za sec. Kamera byla umístěna deset metrů čelně od 

pálkaře kolmo na spojnici domácí mety a nadhazovacího prkna, kde byl umístěn 
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nadhazovací stroj nebo tam stál nadhazovač (Obrázek 17, 18) Záznam z videokamery 

byl vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který je vhodný pro analýzu 

pohybových dovedností. 

 

 

Obrázek 17. Schéma měření (H. Katsumata 2007, str.31, upraveno) 

  

Obrázek 18. Schéma měření 

Pro celý pohybový cyklus odpalovacího pohybu byly stanoveny jednotlivé fáze a 

kritická místa, podle nichž se provádělo srovnávání jednotlivých pokusů. Kritická místa 

jsou charakterizována (Knudson, Morrison, 1997) jako místa v pohybové činnosti, které 

rozhodují o její úspěšnosti. Pro náš výzkum kritická místa byla: 
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1. Okamžik vypuštění míče ze stroje nebo z ruky nadhazovačem (počáteční nulový 

čas). 

2. Započetí fáze přenášení hmotnosti - okamžik, kdy pata pálkařovi přední nohy 

přerušila kontakt s podložkou a pákař tím zahájil časovací krok. 

3.  Ukončení časovacího kroku – okamžik, kdy se pálkařova přední noha dostala 

znovu do kontaktu s podložkou a ukončila tím časovací krok. 

4. Započetí zahajovací–švihové fáze – okamžik, kdy zadní loket započal pohyb 

dopředu směrem k míči.  

5. Kontakt pálky s míčem – okamžik, kdy se pálka dostala do kontaktu s míčem. 

Při hodnocení odpalu ze stativu odpadá první kritický bod a jako nulový bod (první 

kritické místo) se bral okamžik započetí fáze přenášení hmotnosti.  

U všech pěti probandů, bylo hodnoceno: 

a) pět odpalů ze stativu – míč stojící na podstavci 

b) deset odpalů z nadhozu – nadhazovačem byl hráč juniorské extraligy 

(189cm,76kg, 19 let). Průměrná rychlost nadhozu byla 112,7 km/h 

c)  deset odpalů ze stroje – využívalo se tréninkového nadhazovacího stroje. 

Průměrná rychlost nadhozu byla 97,4 km/h 

Byla určena časová sekvence kritických míst každého pokusu u každého provedení, 

dále byly tyto sekvence vyhodnoceny a porovnány. 
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6. Výsledky 

Od každého hráče (5) bylo hodnoceno 25 úspěšných odpalů (5 na stativ, 10 na 

nadhazovací stroj a 10 na nadhazujícího hráče). Bylo tedy vybráno celkem 125 

úspěšných odpalů (25 na stativ, 50 na nadhazovací stroj a 50 na nadhazujícího hráče). 

Jako úspěšný odpal se považoval každý, který směřoval do výseče hřiště a hráč provedl  

švih  v plném rozsahu.  

Pro každý způsob provedení byla vypracována tabulka určující dobu vybraných fází 

pohybu podle posloupnosti výše uvedených kritických míst odpalovacího pohybu. Poté 

byly tabulky porovnávány mezi sebou a určeny další parametry. 

6.1. Odpalování z pálkařského stativu 

Tabulka 3. Časy u provedení odpalu z pálkařského stativu 

 

nákrok nápřah švih 

Stativ [s] [s] [s] 

Proband 1 0,486  0,507  0,296  

Proband 1 0,507  0,528  0,254  

Proband 1 0,507  0,539  0,264  

Proband 1 0,539  0,560  0,296  

Proband 1 0,571  0,592  0,285  

Proband 2 0,391  0,433  0,285  

Proband 2 0,454  0,476  0,264  

Proband 2 0,497  0,539  0,264  

Proband 2 0,613  0,645  0,232  

Proband 2 0,666  0,676  0,254  

Proband 3 0,338  0,349  0,264  

Proband 3 0,444  0,486  0,222  

Proband 3 0,359  0,370  0,254  

Proband 3 0,349  0,359  0,254  

Proband 3 0,359  0,380  0,285  

Proband 4 0,666  0,687  0,222  

Proband 4 0,729  0,750  0,201  

Proband 4 0,750  0,761  0,222  

Proband 4 0,740  0,750  0,169  

Proband 4 0,782  0,793  0,222  

Proband 5 0,592  0,602  0,148  

Proband 5 0,666  0,634  0,190  

Proband 5 0,645  0,645  0,201  

Proband 5 0,845  0,814  0,190  

Proband 5 0,708  0,687  0,180  

 

U odpalování ze stativu odpadá 

proměnná letícího míče, která se 

vyskytuje u odpalování proti 

nadhazovači nebo s využitím 

nadhazovacího stroje. Míč stojí na místě 

a hráči se tedy nemusí načasovat a švih 

provedou v libovolný moment. To, jak 

si můžeme všimnout v tabulce 3 

způsobí, že probandi prodloužili 

zejména fázi nákroku a nápřahu. 

Průměrný čas nákroku byl 0,568 s, což 

je o 0,09 s delší  než u stroje a o 0,08 

s než u nadhozu. Průměrná doba 

nápřahu pak byla 0,582 s, což je o 0,082 

s kratší čas než u stroje a o 0,115 s než u 

nadhozu. Fáze švihu trvala u stativu 

v průměru 0,237 s, tedy stejně jako u 

nadhozu, ale o 0,039 s méně než u 

stroje. 
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6.2. Odpalování proti nadhazovači 

Tabulka 4. Odpalování proti nadhazovačovi 

 

nákrok nápřah švih 

Nadhoz [s] [s] [s] 

Proband 1 0,169  0,180  0,232  

Proband 1 0,222  0,232  0,275  

Proband 1 0,211  0,211  0,264  

Proband 1 0,232  0,232  0,264  

Proband 1 0,211  0,222  0,264  

Proband 1 0,201  0,243  0,169  

Proband 1 0,254  0,254  0,254  

Proband 1 0,190  0,222  0,264  

Proband 1 0,264  0,254  0,264  

Proband 1 0,232  0,232  0,243  

Proband 2 0,391  0,454  0,232  

Proband 2 0,518  0,581  0,222  

Proband 2 0,402  0,423  0,285  

Proband 2 0,507  0,507  0,264  

Proband 2 0,370  0,402  0,243  

Proband 2 0,433  0,476  0,254  

Proband 2 0,433  0,433  0,275  

Proband 2 0,380  0,454  0,232  

Proband 2 0,507  0,549  0,222  

Proband 2 0,423  0,454  0,285  

Proband 3 0,264  0,264  0,232  

Proband 3 0,232  0,254  0,222  

Proband 3 0,275  0,317  0,222  

Proband 3 0,243  0,254  0,275  

Proband 3 0,275  0,328  0,211  

Proband 3 0,264  0,275  0,159  

Proband 3 0,275  0,317  0,264  

Proband 3 0,317  0,338  0,254  

Proband 3 0,296  0,317  0,254  

Proband 3 0,306  0,328  0,254  

Proband 4 0,729  0,740  0,264  

Proband 4 0,719  0,719  0,254  

Proband 4 0,729  0,729  0,243  

Proband 4 0,719  0,719  0,264  

Proband 4 0,729  0,740  0,254  

Proband 4 0,803  0,771  0,243  

Proband 4 0,793  0,771  0,243  

Proband 4 0,697  0,697  0,275  

Proband 4 0,719  0,719  0,264  

Proband 4 0,729  0,719  0,275  

Proband 5 0,560  0,581  0,180  

Proband 5 0,634  0,655  0,190  

Proband 5 0,602  0,634  0,180  

Proband 5 0,592  0,592  0,222  

Proband 5 0,592  0,645  0,180  

Proband 5 0,592  0,602  0,180  

Proband 5 0,528  0,539  0,190  

Proband 5 0,581  0,602  0,211  

Proband 5 0,560  0,592  0,211  

Proband 5 0,592  0,602  0,180  

 

Při provedení odpalu proti nadhazujícímu hráči (nadhazovači) se počítal za počáteční 

nulový bod vypuštění míče z ruky nadhazovačem. Průměrný čas nákroku byl 0,450 s. 

Fáze nápřahu byla v průměru 0,467 s, což je nejméně ze všech tří provedení. Fáze švihu 

trvala stejně dlouho, jako u stativu tedy 0,237 s. 
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6.3. Odpalování proti nadhazovacímu stroji 

Tabulka 5. Odpalování na nadhazovací stroj 

 

nákrok nápřah švih 

Stroj [s] [s] [s] 

Proband 1 0,370  0,380  0,296  

Proband 1 0,275  0,380  0,306  

Proband 1 0,169  0,180  0,264  

Proband 1 0,180  0,159  0,306  

Proband 1 0,243  0,338  0,338  

Proband 1 0,391  0,412  0,254  

Proband 1 0,402  0,402  0,254  

Proband 1 0,349  0,338  0,275  

Proband 1 0,306  0,454  0,328  

Proband 1 0,232  0,349  0,402  

Proband 2 0,306  0,328  0,254  

Proband 2 0,275  0,317  0,211  

Proband 2 0,338  0,423  0,264  

Proband 2 0,518  0,571  0,243  

Proband 2 0,666  0,676  0,285  

Proband 2 0,359  0,476  0,254  

Proband 2 0,359  0,476  0,264  

Proband 2 0,423  0,750  0,275  

Proband 2 0,380  0,444  0,222  

Proband 2 0,507  0,507  0,232  

Proband 3 0,465  0,486  0,285  

Proband 3 0,349  0,359  0,243  

Proband 3 0,317  0,338  0,232  

Proband 3 0,338  0,338  0,232  

Proband 3 0,359  0,380  0,285  

Proband 3 0,349  0,306  0,296  

Proband 3 0,402  0,423  0,243  

Proband 3 0,275  0,296  0,222  

Proband 3 0,433  0,444  0,211  

Proband 3 0,306  0,317  0,254  

Proband 4 0,623  0,666  0,285  

Proband 4 0,676  0,623  0,243  

Proband 4 0,602  0,581  0,243  

Proband 4 0,645  0,750  0,349  

Proband 4 0,697  0,697  0,296  

Proband 4 0,729  0,856  0,338  

Proband 4 0,803  0,803  0,296  

Proband 4 0,697  0,740  0,359  

Proband 4 0,793  1,078  0,328  

Proband 4 0,740  0,729  0,296  

Proband 5 0,444  0,423  0,254  

Proband 5 0,412  0,592  0,264  

Proband 5 0,433  0,412  0,254  

Proband 5 0,412  0,571  0,275  

Proband 5 0,391  0,549  0,328  

Proband 5 0,507  0,634  0,285  

Proband 5 0,454  0,423  0,264  

Proband 5 0,433  0,623  0,264  

Proband 5 0,518  0,655  0,254  

Proband 5 0,359  0,571  0,306  

 

Při provedení odpalu proti nadhazujícímu stroji se počítal za počáteční nulový bod 

moment, kdy míč opustil nadhazovací stroj. Průměrný čas nákroku byl 0,440 s. Stejně 

jako u provedení na nadhoz tu byla odlišnost hráčů s větší herní zkušeností, kteří tuto 

fázi započínali dříve než hráči s menší herní zkušeností.  

Fáze nápřahu byla v průměru 0,5 s, což je o 0,033 s delší čas než u odpalu na nadhaz. 

Fáze švihu trvala déle, než u stativu i na nadhazovače a byla v průměru 0,276 s dlouhá. 

 



40 

 

6.4. Porovnání  

Tabulka 6. Průměrné hodnoty jednotlivých fází provedení pálkařského švihu 

 

nákrok nápřah švih 

[s] [s] [s] 

Stativ 0,568  0,582  0,237  

Nadhoz 0,450  0,467  0,237  

Stroj 0,440  0,500  0,276  

 

V tabulkách 6-11 jsou znázorněny údaje, které byly zjištěny analýzou 

rozptylu (ANOVA – Analysis of Variance). V našem případě se jednalo o 

jednofaktorovou analýzu rozptylu, kdy šlo o zjišťování rozdílů průměrů mezi více 

skupinami (které reprezentují jednotlivé úrovně neboli kategorie sledovaného faktoru) 

prostřednictvím výpočtu testovacího kritéria F.  

Zjišťujeme, zda skupiny vytvořené klasifikačním faktorem jsou si podobné, nebo zda 

jednotlivé průměry tvoří nějaké identifikovatelné shluky (homogenní podskupiny 

s podobnými hodnotami).  

V tabulkách 6-8 jsou u jednotlivých provedení uvedeny průměry, směrodatné 

odchylky,dosažená minima a maxima u každé ze tří fází odpalovacího pohybu. 

Nejmenší směrodatná odchylka byla u všech provedení zaznamenána u fáze švihu, 

z čehož nejmenší hodnota byla u fáze švihu proti nadhazovači a to 0,0338 s. Největší pak 

byla směrodatná odchylka u fáze nápřahu proti nadhazovači a to sice 0,467 s. Maximální a 

minimální hodnoty jsou velmi ovlivněny individuálním provedením probandů, ale z tabulek lze 

jasně vyvodit, že u stativu jsou všechna minima i maxima mnohem vyšší, než je tomu u 

odpalování proti stroji nebo nadhazovači. 

Hladiny významnosti testu byla zvolena na 0,05, tím dostaneme 95% jistotu správného 

rozhodnutí. V tabulce 10 jsou porovnávány jednotlivé fáze pohybu, kdy za významné 

bereme hodnoty menší než 0,05. 

  

http://cit.vfu.cz/statpotr/potr/teorie/predn3/Ftest.htm#Ftest
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Tabulka 7. Stativ 

Stativ 

průměr směrodatná odchylka minimum maximum 

[s] [s] [s] [s] 

nákrok 0,568 0,149 0,338 0,845 

nápřah 0,582 0,141 0,349 0,814 

švih 0,237 0,042 0,148 0,296 

 

Tabulka 8. Nadhoz 

Nadhoz 

průměr směrodatná odchylka minimum maximum 

[s] [s] [s] [s] 

nákrok 0,4502 0,197 0,169 0,803 

nápřah 0,467 0,467 0,180 0,771 

švih 0,237 0,0338 0,159 0,285 

 

Tabulka 9. Stroj 

Stroj 

průměr směrodatná odchylka minimum maximum 

[s] [s] [s] [s] 

nákrok 0,440 0,160 0,169 0,803 

nápřah 0,500 0,182 0,159 1,078 

švih 0,276 0,040 0,211 0,402 
 

Tabulka 10. Statistická významnost 

nápřah nákrok švih 

  stativ nadhoz  stroj   stativ nadhoz  stroj   stativ nadhoz  stroj 

stativ   0,27 0,152 stativ   0,018 0,009 stativ   0,999 0 

nadhoz 0,27   0,629 nadhoz 0,018   0,958 nadhoz 0,999   0 

stroj 0,152 0,629   stroj 0,009 0,958   stroj 0 0   
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7. Diskuse  

Cílem práce bylo analyzovat kinematický záznamu pohybu baseballového odpalu a jeho 

rozdíly v načasování pohybu při provedení na standardní baseballový nadhoz, 

tréninkový nadhoz pomocí nadhazovacího stroje a při odpalu ze stativu. A to zejména 

z důvodu posouzení využívání nadhazovacího stroje v tréninkovém procesu 

baseballistů.  

Stanovili si metodiku práce v kapitole 5.2, podle které jsme zrealizovali dané úkoly pro 

naši analýzu. Pomocí dat získaných analýzou videí byly vytvořeny výsledkové tabulky. 

Prostřednictvím získaných dat a výsledků můžeme nyní porovnat jednotlivé provedení 

mezi sebou a s již uskutečněnými výzkumy.  

Našim cílem bylo především srovnání odpalovaní proti nadhazovači a proti 

nadhazovacímu stroji, avšak byla zařazena pro porovnání i třetí varianta - stativu. A to 

ze dvou důvodů. Prvním je, že u stativu odpadá proměnná letícího míče a hráči tak 

provádí švih bez nutnosti načasování odpalovacího pohybu tak, že trajektorie pohybu 

pálky musí protínat letovou dráhu nadhozeného míče, a to v ten pravý čas. Což je podle 

Katsumata (2007) nejdůležitější kritérium pro odpalování, které u stativu odpadá. Při 

odpalování ze stativu tedy hráči provádí pouze mechanický pohyb nezávislý na dalších 

faktorech. Druhým důvodem je, že stativ je vůbec nejpoužívanější pomůckou v tréninku 

baseballového odpalování. Podle (http://colonialbaseballinstruction.com) je baseballový 

švih tak složitým pohybovým úkolem, že pokud si můžete z tohoto procesu odebrat 

významnou proměnnou (letící míč), tím že míč stojí na místě, jste schopni se lépe 

soustředit na mechaniku a vytvářet pozitivní hybný stereotyp. Dále se hráči mohou 

věnovat velkému množství odpalovacích drilů se zaměřením například na určité části 

odpalovacího pohybu a nebo na určité místo nadhozu. Z našich měření vyplývá, že 

probandi při odpalování ze stativu, prodloužili všichni fázi nákroku i nápřahu. To si 

vysvětlujeme tím, že při odebrání proměnné letícího míče probandi nejsou stresováni a 

limitováni rychlostí letícího míče a proto si mohou dovolit delší provedení pohybu 

nákroku i nápřahu. 

Při porovnání časové sekvence pohybových fází odpalu proti nadhazovači a 

nadhazovacímu stroji, jsme zjistili významnou odlišnost těchto dvou provedení, 

podobně jako tomu bylo u výzkumů se stejným zaměřením v jiných sportovních 

http://colonialbaseballinstruction.com/
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odvětvích. Například Pinder et al.(2009) říká, že při používání nahrávacích strojů 

dochází k odstranění kritických informačních zdrojů, což ve specifických vývojových 

obdobích může mít za následek negativní transfer učení. To způsobí nezamýšlené 

změny v koordinaci pohybu, a proto je potřeba nejdříve zvládnout praktické úkoly, 

které obsahují některé konkrétní proměnné, které jsou k dispozici při soutěžním 

provedení (odpal proti nadhazovači) tak, aby se žáci seznámili se specifickými 

proměnnými dostupnými k podpoře daného výkonu. 

Bylo prokázáno, že omezení přístupu informací, například při použití nadhazovacích 

strojů, významně ovlivní koordinaci pohybů vrcholových kriketových hráčů. 

Porovnávalo se odpalování proti nadhazovači a nadhazovacímu stroji a byly 

pozorovány významné rozdíly mezi výkony v obou případech. Ukázaly se rozdíly v 

iniciaci pohybu nápřahu kriketového pálkaře. Pálkaři, kteří čelili nadhazovacímu stroji, 

začali nápřah 0,02 s po vypuštění míče a doba proti skutečnému nadhazovač se zvýšila 

na 0,10 s po vypuštění míče. Podobné rozdíly byly pozorovány v iniciaci nápřahu. 

Nápřah byl zahájen 0,32 s po vypuštění míče z nadhazovacího stroje a 0,41 s po 

vypuštění míče nadhazovačem. (Renshaw et al., 2007)  

Takovýto výzkum byl realizován v tenise a ukázal podobné výsledky. Carboch et. 

al.(2014) poukazuje, že načasování pohybů tenisového přijmu podání se mění při 

použití stroje. Hráč se chová jinak ve srovnání se skutečným podáním od hráče.  

Výsledky dané studie ukázaly významné rozdíly v pohybové iniciaci a trváním nápřahu 

mezi provedením úderu na míč vystřelený ze stroje a podaný od skutečného hráče. 

Průměrný doba počátečního pohybu byla o 0,05 s delší v případě skutečného 

podávajícího hráče v porovnání s nahrávacím strojem. Hráči reagovali dříve, když čelili 

podáním ze stroje. V této studii byla průměrná doba letu míče 1,1 s (rychlost 113km/h). 

Hodnota mediánu pro počáteční pohyb byla ve skupině na nahrávací stroj 0,38 s, 

zatímco ve skupině, skutečného podávajícího hráče 0.41 s. Přijímající hráč reagoval 

později, když čelil skutečnému podávajícímu hráči, ve srovnání s nahrávacím strojem. 

Čas zbývající na hráčův švih byl jen 0,66 až 0,68 s. Dopředný švih byl téměř stejně 

dlouhý v obou případech.  

V našem výzkumu jsme zjistili podobné výsledky, kdy v  případě provedení odpalu 

proti nadhazovacímu stroji měli probandi delší fázi nápřahu v průměru o 0,033 s než u 

nadhazovače. Ovšem dopředný švih se v jednotlivých provedeních lišil. Švihová fáze 
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byla u provedení na stroj 0,276 s a to je o 0,039 s delší doba něž u provedení odpalu 

proti nadhazovači nebo při odpalu ze stativu. Myslíme si, že to je v našem případě 

způsobeno tím, že při odpalování ze stativu a proti nadhazovači dochází k ideálnějšímu 

načasování pohybů než u stroje, kde se švihová fáze vinou „rozčarování“ prodlouží. 

 Z prodloužení fáze nápřahu vyvozujeme podobné závěry, jako Carboch et. al.(2014), 

který si vysvětluje změnu načasování pohybu na stroj a na skutečného hráče tím, že 

v případě odehrávání míčku vystřeleného ze stroje se hráč musí spoléhat pouze na 

informace spojené s letem míčku, zatímco v případě skutečného nadhazovače jsou hráči 

schopni využít dalších informací z pohybu nadhazujícího hráče. Při odpalech na stroj 

probandi neviděli/nedostávali žádné informace z pohybu nadhazujícího hráče před 

vypuštěním míče, a tak se snažili co nejdříve zahájit jejich pohyb a až poté reagovali na 

letící míč. 

Stejně smýšlí i další autoři, jako Renshaw et al. (2007) ukázal, že rozdíly v iniciaci 

pohybu kriketového pálkaře čelícímu nadhazovacímu stroji, jsou pohyby iniciovány 

dříve ve srovnání se skutečným nadhazovačem. Zdá se také, že hráči využívají 

vizuálních informací z rychlosti rakety před kontaktem s míčem a dalších pohybů při 

podání (viz také Shim et al., 2006), proto si mohou dovolit pozdější zahájení pohybu v 

porovnání a hrou proti stroji. 

Tyto informace z pohybu protihráče, jsou evidentně naprosto stěžejní a nabírají na 

významu podle zkušeností. Goulet et al. (1989) tvrdí, že vrcholový tenisté zaměřují svůj 

pohled na oblasti protihráčovy rakety a paží, zatímco začínající hráči se zaměřují na 

míč. Což jsme pozorovali v našem výzkumu, kde počátek fáze nákroku byl velmi 

odlišný u dvou skupin probandů. Kdy tři z probandů, kteří měli větší baseballovou 

zkušenost a hrají na vyšší úrovni, započínali tuto fázi ještě před vypuštěním míče 

nadhazovačem a zbylí dva hráči, kteří mají menší baseballovou zkušenost a hrají nižší 

úroveň, začínali až v moment vypuštění míče nebo těsně po něm. Zatímco při 

odpalování na stroj tento rozdíl nebyl tak významný. 

Shim et al. (2006) tvrdí, že relativní pohyb rakety a předloktí poskytuje důležité 

informace pro vnímání rozdílů v koordinačních modelech mezi různými typy úderů. 

Tato informace není k dispozici při používání nahrávacích strojů. Pinder et al. (2009) 

uvádí, že nahrávací stroje mění nejen informační proměnné, které jsou k dispozici až do 

vypuštění míče, ale mění i přirozený let míče po jeho vypuštění. Což v případě 
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baseballového odpalování je pohyb nadhazovače, místo vypuštění míče nadhazovačem, 

rotace míče, kterou udává nadhazovač a další faktory, které pálkař využívá k zlepšení 

výkonu v odpalování. 
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8. Závěr 

Odpalování v baseballe je jednou ze základních dovedností, které určují celkový 

charakter tohoto sportu. Věnuje se mu proto velká část tréninkového procesu a využívá 

se v něm mnoho pomůcek ulehčujících trénování této dovednosti. V této bakalářské 

práci jsem se zaměřil na nejpoužívanější pomůcky a to sice stativ a stroj, které jsem 

porovnával se standardní herní situací, kterou je odpalování proti nadhazovači. 

Z mých zjištění můžu říci, že při používání stativu se prodloužili fáze nápřahu a 

nákroku. Ovšem i přes toto zjištění si nemyslím, že stativ je nevhodnou pomůckou při 

tréninku baseballového odpalování. Je tu sice možnost libovolně dlouhého načasování, 

která u standardní herní situace proti nadhazovači není, ale tím, že míč stojí na místě, 

jsou hráči schopni se lépe soustředit na mechaniku a vytvářet pozitivní hybný stereotyp.  

Zatímco při odpalování proti nadhazovacímu stroji dochází k odstranění důležitých 

informačních zdrojů. Tyto informační zdroje v podobě pohybu nadhazovače jsou 

stěžejní pro ideální načasování odpalovacího pohybu. Nadhazovací stroj dokáže 

simulovat pouze let míče, tím hráči přichází o informace, které jim dává pohyb 

nadhazovače ještě před vypuštěním míče, hráči se tak musí spoléhat pouze na informace 

spojené s letem míče. Tato ztráta informačních zdrojů způsobuje odlišné načasování 

pohybů. Při odpalech na stroj probandi neviděli/nedostávali žádné informace z pohybu 

nadhazujícího hráče před vypuštěním míče, a tak se snažili co nejdříve zahájit jejich 

pohyb a až poté reagovali na letící míč. To může mít za následek negativní transfer, 

který může narušit koordinační struktury. To znamená, že může být trénink s využitím 

nadhazovacího stroje i kontraproduktivní. Pro tyto uvedené důvody bych doporučil 

používat nadhazovacích strojů v tréninkovém procesu minimálně. 

Příjemným zjištěním, při vypracovávání této bakalářské práce pro mne byla okamžitá 

využitelnost kinematické analýzy. Po objevení určitých technických chyb u dvou 

probandů s menší baseballovou zkušeností jsem s nimi mohl jejich chyby okamžitě 

konzultovat a dokonce je porovnat s více zkušenými probandy.  

V budoucnu bych se určitě rád dále zabýval touto tématikou a rád bych získané 

zkušenosti a vědomosti přenesl i do své trenérské praxe. 
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