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Abstrakt 

Název práce: Kinematické změny v technice provedení softballového nadhozu 

Cíle práce: Popsat a porovnat techniku provedení nadhozu vrcholových 

nadhazovaček a výsledky srovnat s dříve zpracovaným rozborem. 

Metody: Pro zkoumání rozdílů v technice byly zvoleny vrcholové evropské 

nadhazovačky- 3 Češky a 2 Španělky. Videozáznam byl pořízen na ME 2005 

v Praze. Pro deskripci softbalového nadhozu byla použita metoda prostorové 

3D analýzy. 

Výsledky: Ukazují rozdíly mezi technikami nadhozů jednotlivých nadhazovaček 

a umožňují jejich porovnání s dalšími studiemi. 

Klíčová slova: softball, nadhoz, nadhazovačka, kinematická analýza, 3D 

analýza 



Abstract 

Headline: Kinematic changes in technique of softball pitch. 

Aims of thesis: To describe and compare the technique of pitches of top 

softball female pitchers and compare the results with former reaserch. 

Methods: For examination of different techniques, five top european softball 

female pitchers were choosen - 3 Czech and 2 Spanish. Videotape was taken 

on European championship 2005 in Prague. A method of 3D analysis was used 

for description of softball pitch. 

Results: Resutls show the differencees among the techniques of various 

female pitchers and they can be used to be compared with other studies. 

Key words: Softball, pitch, female pitcher, kinematic analysis, 3D analysis 
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ÚVOD 

Pálkovací hry patří u nás spíše k malým sportům, ale jejich popularita roste. 

Softball je pak, hlavně díky jeho častému zařazování do školní výuky, z této 

skupiny sportovních her u nás nejrozšířenější a jeho sportovní varianta

fastpitch -se u nás hraje na evropské úrovni, o čemž svědčí dlouhodobě 

stabilně dobré úspěchy národního týmu softballistek. 

Spolu s rostoucí popularitou této hry však také rostou nároky na individuální 

výkony vrcholových hráčů. Aby bylo možné tomuto trendu vyhovět, je potřeba 

kvalitní práce s mládeží. Jako v každém odvětví lidské činnosti, i tady platí, že 

učit bychom se měli především od těch nejlepších. Vidět přehHdku 

nejkvalitnějších evropských softballistek jsme měli v průběhu konání XIV. 

mistrovsbí Evropy v Praze. 

ústřední postavou této sportovní hry je nadhazovač, který svým nadhozem 

zahajuje každou rozehru. Spolu se zadákem ovlivňují až 70 % týmového 

herního výkonu (Si.iss, 2003). Proto jsem se v této studii také zaměřil právě na 

výkon hráček na tomto postu. 
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1 Historie softballu 

Různé historické prameny stanovují počátky pálkovacích her do různých 

období. V Anglii se první zmínky o hrách podobných baseballu objevují kolem 

roku 1330. Bezprostfedním předchůdcem dnešního baseballu byla zřejmě 

anglická dětská hra zvaná rounders. Název base-ball se poprvé objevuje v 18. 

století. Do Ameriky se hra dostala v podobě, která byla označována jako Town 

Ball, Boston Ball nebo již zmiňovaný Rounders. Pojem baseball se zde začal 

používat později. První standardizovaná pravidla sestavil roku 1845 Američan 

Alexander Cartwright a první utkání podle jeho pravidel bylo odehráno 19. 

června 1846. Hra se stávala stále oblíbenější, v roce 1876 byla založena 

Národní liga profesionálních baseballových klubů a zanedlouho potom 

Americká liga, obě ligy existují dodnes a společně vytvářejí oblíbenou Hlavní 

ligu. 

Na přelomu 19. a 20. století vznikla indoor varianta hry, tzv. "halový baseball". 

Bylo nutné upravit rozměry hrací plochy, zkrátit pálku a používat větší hadrový 

míč, který by nelétal tak daleko. Iniciátorem této hry byl George Hancock. Hra 

se během několika let rozšířila nejprve po Spojených státech a následně 

i po celém světě, v různých podobách a pod různými názvy jako Diamond Ball, 

Mush Ball, Kitten Ball, Playground Ball a podobně. Tato hra se stala tak 

oblíbenou, že byla kolem roku 1920 přenesena zpět na venkovní hřiště, a to již 

jako softball nebo jeho varianta playgroundball. 

Masovější rozvoj hry poukázal na nutnost sjednocení pravidel a názvu hry, a tak 

byla v roce 1930 sestavena pravidla hry a oficiálně se začal používat název 

softball. První mezinárodní turnaj byl odehrán u příležitosti světové výstavy 

v Chicagu v roce 1933. Na této výstavě také zúčastnění funkcionáři založili 

Amatérskou softballovou asociaci A.S.A., která dodnes řídí a koordinuje 

softbalové dění ve Spojených státech. 
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Softball se z Ameriky dále šfřil do ostatních částr světa a v roce 1952 byla 

založena Mezinárodní softballová federace (lnternational Softball Federation

I.S.F.}, která měla sjednotit organizovaný softball, pořádat MS světa a zapojit 

softball do olympijského hnutí (Mašín, Porš a SOss, 1989). Mistrovství světa je 

pro ženy pořádáno od roku 1965 a pro muže od roku 1966. Na programu 

letních olympijských her je softball žen od roku 1996. 

Mnoho národů si však stále zachovává svoji národní pálkovací hru s pálkami 

nejrůznějších tvarů, velikostí a konstrukcí hranou s míčem nebo jiným 

odpalovacím předmětem. V Německu se napřfklad dodnes hraje schlagball, 

v Anglii cricket, v Polsku pilka palantowa, v Rusku lapta, v Rumunsku oina, 

ve Finsku pesápallo, ve Švédsku hornus. Na Moravě je v některých oblastech 

stále v oblibě sindr a v Čechách špaček. 

Baseball a softball se však staly nejznámějšími a nejrozšířenějšími formami 

pálkovacích her po celém světě. Největší popularitu mají například v Japonsku, 

Číně, v Americe, v Austrálii a na Novém Zélandě. V Evropě pak v Itálii 

a v Nizozemí. 

1.1 Historie a vývoj softballu v Čechách 

V Čechách se různé pálkovací hry hrály již na začátku 17. století. V 19. stoletr 

byly oblíbené další pálkovací hry jako je pasák, špaček nebo barborky. 

Začátkem 20. století se pálkovací hry dostávají, především díky nástupu dalších 

sportovních her, do pozadí. 

Se založenfm československého softballu jsou spojena dvě jména, profesor 

Machotka a Josef First. Machotka vedl v roce 1919 v Plzni první kurzy 

playgroundballu pro účely vojenské složky organizace YMCA a First vedl 

navazujícf kurs pro vojenské i civilnf tělovýchovné instruktory. U příležitosti 

sokolského sletu v roce 1920 byl již softball zařazen jako exhibiční utkání. 

Organizace YMCA vydala v roce 1926 první pravidla softballu. 
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Od roku 1920 se softball začíná hrát také na Slovensku pod vedením profesora 

Kopala a na Moravě, kde byl propagován bratry Vrbovými a profesorem 

Blažkem. Na vysokých školách je počátek softballu datován do roku 1921, 

ve třicátých letech se ve vysokoškolském softballu začal angažovat profesor 

Jerik ~epa a jeho vliv přetrval až do sedmdesátých let. 

V polovině 30. let pofádá kursy playgroundballu J. First také pro dělnickou 

organizaci DT J. 

Od roku 1921 až do okupace a ještě krátce po válce se kolébkou 

playgroundballu stává YMCA. Playgroundball postupně proniká i do Sokola. 

Jaroslav First (syn Josefa Firsta) vydává v roce 1947 s podporou organizace 

YMCA první příručku oficiálních pravidel a rozboru hry po technické i taktické 

stránce s názvem Učme se hře, kterou hrají milióny. 

Díky profesoru Stiebitzovi se softball v 50. letech dostává na Institut tělesné 

výchovy a sportu a jsou vydávána první a na dlouhou dobu jediná skripta 

s názvem Sportovní hry 111- Pálkovaná. 

Na přelomu 50. a 60. let se hraje softball převážně v Praze, začíná Brno, 

Přerov, Hradec Králové. Začínají se hrát první neorganizované turnaje (Suss, 

2003). 

V roce 1963 začíná novodobá historie baseballu a softballu a vzniká 

samostatná sekce softbalu při OV ČSTV v Praze. Ta byla roku 1965 povýšena 

na Svaz softbalu a baseballu MV ČSTV Praha. V únoru 1976 dalo plénum ČÚV 

ČSTV souhlas k ustanovení Svazu softbalu a baseballu, pod vedením Aleše 

Hraběte. Postupně dochází k zakládání oblastních svazů ve Východočeském, 

Jihomoravském i Severomoravském kraji a začínají se zde hrát pravidelné 

soutěže. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se svaz povyšuje 

na federální úroveň, což umožňuje start našich reprezentačních družstev 

na evropských i světových turnajích. V roce 1990 se ČSFR stává členem 

Evropské softballové asociace (ESF) a Evropské baseballové asociace (CEBA). 
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4. ledna 1993 vznikla samostatná česká softbalová asociace (ČSA), která má 

zastoupení i ve vedení jednotlivých komisí ESF. 

V současné době působí většina ligových týmů mužů i žen v Praze a zvyšuje 

se počet klubů pro děti a mládež. Nejvyšší soutěží v ČR je 1. softbalová liga 

mužů i žen. Družstva se pravidelně účastní Poháru mistrů i Poháru vítězů. 

Český mužský softball je úspěšný na mezinárodní úrovni, v roce 1997 získali 

muži evropské zlato. Reprezentační družstvo žen patrí spolu s Itálií 

a Holandskem mezi Evropskou špičku. 

2 Obecná charakteristika softballu 

Softball je kolektivní míčový sport, vyvinutý z baseballu. Na rozdíl od baseballu 

je rychlejší a na prostor méně náročnou pálkovací hrou. Softball je také 

poněkud bezpečnější než baseball, a proto je vhodnější pro začínající hráče 

a pro rekreační variantu hry. Od baseballu se softball dále odlišuje některými 

pravidly, a také tím, že jej mohou hrát muži i ženy. Softball je kolektivním 

sportem s výrazným podílem individuálního výkonu jednotlivých hráčů, který 

může ovlivnit celkový výsledek. Při hře v obraně se jedná o taktickou souhru 

více členů týmu, na rozdíl od útoku, kde jde o zcela individuální výkon pálkaře. 

Softball jako poměrně rozšířená a oblíbená hra vyžaduje kombinaci odpalování, 

rychlého běhu, chytání a házení, což z nf činf tělovýchovně velmi cennou hru, 

při které jsou dále rozvíjeny dovednosti jako je obratnost, rychlost, síla, 

specifická vytrvalost, koncentrace a schopnost rychlého rozhodování 

a realizace rozhodnutí. 

Softball hrají dvě družstva složená z minimálně devíti hráčů. Družstva se střídají 

ve hře na pálce a ve hře v poli. Oproti jiným hrám nejsou tedy obě mužstva 

v plném počtu na hrací ploše současně. Pálkaři se střídají podle předem 

daného pořadí a útočí s cílem získat body, polaři se snaží zabránit soupeři 

ve skórování a vyřadit (vyautovat) hráče útočícího týmu. 
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Pro rozmanitost jednotlivých činností, které lze při softballu provozovat, a pro 

relativně vysoký počet hráčů obou pohlaví, je tato hra obtrbená zejména 

na letních dětských táborech nebo jako doplňková aktivita na soustředěních 

jiných sportovních odvětví. S upravenými pravidly se hraje i při výuce tělesné 

výchovy na základních a střednfch školách. 

3 Základní principy softballu 

Softbalové utkání je tvořeno sedmi směnami. Každý tým je tak sedmkrát v poli 

a sedmkrát na pálce. V případě, že družstvo, které je ve vedení, nastupuje 

v poslední půlsměně na pálku, směna se nedohrává a platí dosažený výsledek. 

V situaci, kdy je výsledek nerozhodný, se nastavuje vždy jedna dalšf směna 

až do rozhodnutí utkání. Nerozhodne-Ji se o vítězi do konce 9. směny, tak 

na počátku 1 O. směny a každé další nutné půlsměny nastupuje družstvo 

na pálce s běžcem na druhé metě (tie-break). Tímto běžcem je hráč, který 

v předešlé směně jako poslední ukončil čas na pálce. Utkání může být rovněž 

vymezeno časem. 

Pálkař se snaží odpálit soupeřem nadhozený míč do pole tak, aby odpal mohl 

využít k běhu po metách. Po odpalu se role pálkaře měnf v roli běžce, který 

postupuje po obvodu vnitřního pole co nejdál, avšak minimálně-na prvnr metu. 

Další mety získává dle vlastního uvážení, nebo na příkaz kouče. Na kterékoli 

metě může zůstat stát, případně může pokračovat v běhu po činnosti 

spoluhráče s tou podmínkou, že na žádné metě nesměji zůstat dva hráči. 

Běžec, který proběhne přes všechny čtyři mety, získává pro své družstvo bod 

(Suss, 2003). 

Pravidla určují postavení pouze u dvou hráčů, nadhazovače a zadáka. 

Nadhazovač se musí v okamžiku nadhozu dotýkat nadhazovací mety oběma 

nohama a zadák musí být v tomto okamžiku ve svém území. Pro polaře je 

důležité pouze to, že při zahájení nadhozu musí být v poli. 
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3.1 Hřiště 

Softbalové hřiště je pravoúhlá kruhová výseč o hraně 70 m pro muže a 60 m 

pro ostatní kategorie. Nejvhodnější je travnatá, písečná nebo antuková plocha, 

případně její kombinace. Hřiště se skládá z vnitřního a vnějšího pole a zázemr. 

Vnitřní pole je čtverec o hraně 18,3 m. V rozích tohoto čtverce jsou umístěny 

čtvercové mety o hraně 40 cm. Vně pole je podél pomezních čar vytyčeno 

zámezí v pruhu širokém nejméně 8 m a nejvýše 9 m. Kolmo na osu hřiště je 

ve vzdálenosti 8.0 - 9.0 m od vrcholu domácí mety zadní čára nebo síť. 

Obr. 1: Softballové hňště Purdue University West Lafayette v Indianě 

Domácí meta má být vyrobena z gumy nebo jiné vhodné hmoty. Má tvar 

pětiúhelníku: jeho dvě strany rovnoběžné s čarami území pálkaře jsou dlouhé 

22 cm a jsou od sebe vzdáleny 45 cm. Strany směřující k vrcholu mety směrem 

k chytači měří 30 cm. Na místě první mety lze použít dvojité mety. Tato meta 

má rozměry 38 krát 76 cm, maximální výšku 13 cm a je vyrobena ze stejného 
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materiálu jako ostatní mety. Meta je dvojbarevná, přičemž vnitřní polovina mety 

má stejnou barvu jako ostatní mety a vnější část je odlišné kontrastní barvy. 

Nadhazovací meta má být vyrobena ze dřeva nebo z gumy. Je dlouhá 60 cm 

a široká 15 cm. Povrch mety má být v úrovni hřiště. Nadhazovací vzdálenost 

se počrtá od přední hrany nadhazovací mety po vrchol domácí mety. 

K nadhazovacf metě patří kruh nadhazovače o poloměru 2.5 m, který je 

vyznačen kolem středu nadhazovací mety {CSA, 2006) 

Druhá a třetí meta je čtvercového tvaru o délce strany 40 cm a výšce max. 

12 cm, vyrobená z měkkého materiálu, který umožňuje bezpečný došlap pro 

běžce i polaře. 

3.2 Výzbroj a výstroj 

Na softball se používá tvrdý kožený míč o obvodu nejméně 30 cm a nejvýše 

31 cm a o hmotnosti nejméně 180 g a nejvýše 200 g. Softbalová pálka je 

maximálně 86,4 cm dlouhá s maximálním kruhovým průřezem 5,7 cm. Všichni 

hráči v poli musejí používat rukavici. Horní hrana koše rukavice nesmí být delší 

než 13 cm. Chytač musí mít masku s chráničem krku íil helmu, chi'ánič hrudníku 

a holení a také může mít speciální rukavici. Pálkaři musejí mít na hlavě 

ochrannou helmu po celou dobu hry na metách. 

3.3 Hra v obraně 

Družstvo v obraně se snaží zabránit bodování soupeře postupným vyřazením 

{vyautováním) tří hráčů v útoku. Po vyautování tří hráčů se týmy vymění 

(bránící hráči jdou na pálku a pálkaři do pole). Pro vyautováni pálkařů je prvním 

a nejdůležitějším hráčem nadhazovač, který nadhazuje míč do prostoru 

vytyčeného výškově mezi podpažím a koleny pálkaře. Míč musí proletět nad 

domácí metou. Úkolem nadhazovače je nadhodit mfč tak, aby byl dobrý, ale 

aby bylo co nejtěžší ho odpálit. Míče neodpálené pálkařem chytá chytač, za ním 

stojí rozhodčí, který určuje, zda míč byl dobrý (strike) nebo špatný (ball). 

Po odpalu musí pálkař vyběhnout směrem k první metě. Pálkař je aut, jestliže 
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hráč v poli chytá odpálený míč rovnou ze vzduchu, aniž se dotkl země; obránci 

po odpalu přihrají míč na první metu dříve, než na ni doběhne běžící pálkař; 

obránce se dotkne míčem pálkaře nebo běžce kdekoliv mezi metami 

(na metách je chráněn); obránce zahraje míč na metu, kterou běžec vynechal 

nebo minul. 

Pokud nadhazovač hodí čtyři špatné nadhozy nebo trefí svým nadhozem 

pálkaře, získává pálkař metu zdarma. 

3.4 Hra v útoku 

Hráči jdou v určeném pořadí na pálku a pokouší se získat bod tím, že oběhnou 

všechny mety a vrátí se zpět na domácí metu. Družstvo, které získá více bodů, 

vyhrává. Po odpalu se hráč snaží dosáhnout co nejvíce met. Nejúspěšnějším 

odpalem pálkaře je tzv. nhomerun", COŽ je odpal přes celé hřiště až za plot 

a znamená automaticky bod pro pálkaře, případně i pro další běžce na metách. 

Odpal mimo výseč se v prvních dvou případech počítá jako strike - dobrý 

nadhoz. Dále může mit pálkař libovolný počet odpalů mimo hřiště .a nepočítají 

se. Pálkař musí po zdařilém odpalu do pole běžet ihned alespoň na první metu. 

Při běhu mezi metami se musí pohybovat co nejkratším směrem, od něhož 

se může odchýlit maximálně metr. 

4 Softballový nadhoz 

4.1 Pravidla pro nadhoz v softballu 

Pfed nadhozem. 

Před zahájením nadhozu musí nadhazovač zaujmout postavení 

na nadhazovací metě. 

a. Nadhazovač nesmí zaujmout nadhazovací postavení na metě nebo v její 

blízkosti, dokud nemá míč v ruce. 
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b. Nadhazovač nemůže zaujmout nadhazovací postavení, dokud chytač 

ve svém území nenf připraven chytit míč. 

c. Musí pevně stát na obou nohou a musí se oběma nohama dotýkat 

nadhazovacf mety. Boky musf mít rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. 

d. Nadhazovač může přijímat nebo být připraven přijímat signály od chytače 

pouze v postavení s mfčem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama 

rozpojenýma, pokud stoji oběma nohama na nadhazovací metě. 

e. Po přijetí signálů a před započetím nadhozu musí být nadhazovač s míčem 

v obou rukou před tělem a čelem k pálkaři v naprostém klidu po dobu nejméně 

2 (dvě) a nejvýše 5 (pět) sekund. 

Začátek nadhozu. 

Nadhoz začíná po předchozím spojeni obou rukou, jakmile nadhazovač pustí 

jednou rukou míč, resp. rozpojí ruce. 

Správný nadhoz 

a. Nadhazovač nesmí provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem. 

b. Nesmí provést takový pohyb, kdy rozpojí ruce, švihne jimi dozadu a zpět 

a znovu spojí ruce před tělem. 

c. Nesmí švihový pohyb paže směrem vpřed přerušit nebo dokonce změnit jeho 

směr v opačný. 

d. Při otáčivém nadhozu nesmí nadhazovač provést paží víc než jeden kruh. 

Před zahájením otáčivého nadhozu smí nadhazovač provést nápřah vzad. 

e. Během dokončení otočky musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být 

dále od těla než loket. 

f. Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musf směřovat 

vpřed před tělo. 
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g. Obě nohy musejí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou po celou dobu 

do vykročení jednou nohou. 

h. Během nadhozu musí nadhazovač vykročit současně s vypuštěním míče 

z ruky. Vykročení musí být směrem k pálkaři v rozmezí šířky nadhazovací mety 

(61 cm). 

POZNÁMKA: Za vykročení se nepovažuje, jestliže stojná noha sklouzne napříč 

nadhazovací metou za předpokladu, že zůstane v kontaktu s metou. Zhoupnutí 

dozadu, při kterém nadhazovač zvedne stojnou nohu z mety, se považuje 

za nesprávný nadhoz. 

i. Stojná noha může zůstat během nadhozu v kontaktu s metou, nebo se jí 

může nadhazovač odrazit od mety a vytáhnout ji za sebou dříve, než výkročnou 

nohou došlápne na zem, za předpokladu, že stojná noha se po celou dobu 

výkroku dotýká země. 

j. Nadhazovač se nesmí odrazit z jiného místa než od nadhazovací mety před 

tím, než vykročí (stojnou nohou). 

k. Nadhazovač nesmí po vypuštění míče z ruky pokračovat v otáčivém 

nadhozu. 

I. Nadhazovač nesmí úmyslně upustit, kutálet nebo nadhodit úmyslně o zem, 

aby tím znemožnil pálkaři odpal. 

m. Nadhazovač musí nadhodit do 20 vteřin od chvíle, kdy dostane míč, nebo 

od povelu rozhodčího "hra" ("Piay ball") (CSA, 2006). 
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4.2 Nadhazovací styly 

V softballu jsou využívány dva styly nadhozu. Nadhoz otočkou a prakový 

nadhoz. Na nejvyšší úrovni soutěží se osvědčily oba nadhozy, přesto je častěji 

používán nadhoz otočkou. Oba styly mají podobnou mechaniku, stejné principy 

pohybu a pákového převodu. Odlišují se provedením nápřahu, u otočky jde 

o pohyb po kruhu, u praku o zášvih. Jsou mezi nimi i další rozdíly 

v technice,například rotace boků, poloha ramen, místo vypuštění míče atd. 

U začínajrcích nadhazovačů se doporučuje nacvičovat oba druhy nadhozu 

a postupně se více zaměřit na ten, který danému nadhazovači lépe vyhovuje. 

4.2.1 Technika nadhozu otočkou 

Drženi mfče 

Výběr způsobu držení míče záleží na každém nadhazovači. Pravidly je 

dovoleno jakékoliv uchopení míče, kterým nadhazovač dosáhne požadované 

rotace a udrží míč pod kontrolou. Míč je držen mezi palcem a nejmenším 

možným počtem dalších prstů, který ještě zaručí ovládání míče. Počet ostatních 

prstů použitých pi'i nadhozu je dán velikostí ruky nadhazovače. Nejčastěji jsou 

využívány tři prsty, mohou však být i dva nebo čtyři. Míč je držen pevně, aby 

bylo možné dát do nadhozu co největší sílu. Pro větší rotaci by měl být míč 

držen co nejhlouběji v dlani. Špičky prstů jsou položeny za švem míče, míč je 

držen tak, aby během rotace procházelo vzduchem co nejvíce švů a zvyšoval 

se třecí odpor. 

Základnr postoj 

Nadhazovač musí stát oběma nohama na zemi a dotýkat se jimi nadhazovací 

mety. Patou pravé nohy je opřen o přední okraj nadhazovací mety, špička nohy 

přesahuje přes metu a opírá se o zem. Levá noha ve výkroku má zůstat co 

nejvíce vzadu, špičkou se však musí mety dotýkat (SOss,2003). 

19 



Z hlediska šíře postoje rozlišujeme dva základní postoje: úzký a široký. Rozdíl 

je ve vzdálenosti obou chodidel. Siroký postoj využívá celé šíře nadhazovací 

mety, což zajišťuje větší stabilitu nadhazovače. Úzký postoj umožňuje 

nadhazovači snadnější rotaci boků a ramen při nadhozu. Všeobecně je 

doporučována individuální šíře postoje, která umožňuje co nejpohodlnější 

postoj a zajišťuje dostatečnou rovnováhu. Postoj má být celkově uvolněný, míč 

je držen oběma rukama před tělem kdekoli mezi boky a hlavou. Nadhazovač 

stojí čelem k pálkaři a ramena má rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. 

Nadhazovač využívá základní postavení k ustanovení rytmu a k přenesení váhy 

na výkročnou nohu před zahájením nadhozu. Přenesení váhy umožňuje 

nadhazovači zvýšit hybnost a sílu při výkroku (SOss, 2003). 

4.2.2 Mechanismus nadhozu 

SOss (2003) uvádí tyto fáze nadhozu: 

~ Výkrok 

~ Nápřah 

~ Silová fáze 

~ Vypuštění míče 

~ Dokončenípohybu 

Příručka softballových trenérů (1998) uvádí čtyři části mechanismu nadhozu: 

~ Výkrok 

~ Činnost paže 

~ Rotace boků 

~ Dokončení 
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1)Výkrok 

Výkrok signalizuje začátek nadhozu. Délka výkroku působí na množství síly 

vyvinuté nadhazovačem. V základním postoji provede nadhazovač mírný 

náklon těla dopředu a přenese tak váhu na pivotovou nohu. Těsně před 

vykročením nadhazovač pootočí špičku pivotové nohy ke třetí metě, pokud tak 

neučinil již v základním postoji. Poté udělá výkrok výkročnou nohou a zároveň 

se odrazí pivotovou nohou od nadhazovací mety. Výkrok je veden pokrčenou 

nohou směrem k domácí metě, noha dokračuje naplocho, případně s váhou 

mírně posunutou ke špičce, je stále pokrčená, aby ztlumila náraz na zem. Délka 

výkroku je různá, podle výšky nadhazovače a typu prováděného nadhozu. 

Délka výkroku působí negativně na množství síly vyvinuté nadhazovačem. Příliš 

krátký výkrok nutí nadhazovače házet pouze paží, většinou takový nadhoz 

směřuje dolů. Naopak příliš dlouhý výkrok směřuje většinou nahoru, míč může 

být vypuštěn příliš brzy, ještě před dokročením {Bernardová, 2006). 

2) Nápřah 

Současně s výkrokem začíná i nápřah. Pohyb paží začíná rozpojením rukou 

zároveň s předkloněním trupu. Ruce se rozpojují během pohybu paži vzhůru 

mezi břichem a hlavou. Nadhazovací paže opisuje celý kruh, pohyb je veden 

kolmo vzhůru vzad. Kvůli maximální síle, kterou nadhazovač předává míči, je 

třeba vést pohyb po co nejdelší kruhové trajektorii, co nejblíže tělu. Na vrcholu 

nápřahu by se měl biceps dotknout ucha, zároveň se paže začíná otáčet dlaní 

ke třetí metě a pokračuje v rotaci dopředu. Celý pohyb je veden zadní stranou 

paže. Těsně před vypuštěním míče prochází ruka kolem boku. Celá paže je 

po celou dobu natažená. 

3) Silová fáze 

Tato fáze je nejobtížnější částí celého nadhozu. Rotace boků musí být přesně 

koordinována s pohybem paže, aby bylo dosaženo maximální síly. Při pohybu 

nadhazovací paže po zadní části oblouku dolů do oblasti boků se ramena 
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a boky začínají otáčet směrem k domácí metě. Paže s rukavicí provádí 

protipohyb, který umožní rotaci boků a zajisti tak lepší rovnováhu nadhazovače. 

Pohyb provází odraz pivotově nohy z mety, při došlapu se tělo dostává 

do vzpřímené polohy, kde zůstává až do okamžiku vypuštění mlče. Všechny 

pohyby ústí do konečného postavení nadhazovače čelem k pálkaři. V momentě 

vypuštění míče se ruka dotkne boku, čímž je potvrzeno správné provedení 

nadhozu. V opačném případě byl nadhoz proveden pouze pažl a nebylo využito 

s Hy celého těla a rozložení váhy při hodu, výsledkem je pak snížení rychlosti 

míče. 

4) Vypuštěni míče 

Vykročená noha došlápne na zem špičkou co možná nejvíce k domácí metě. 

Koleno došlapující nohy je mírně pokrčeno. Stejná noha se dotýká země a míří 

ke třetí metě. I po odrazu z mety zůstává koleno pokrčené. V okamžiku 

vypuštění mlče je paže napjatá, směřuje kolmo k zemi, zápěstí přechází 

do flexe. Důležitým bodem je synchronizace švihu zápěstí a pohybu těla. Při 

předčasném švihu letr míč k zemi, při opožděném švihu je příliš vysoký. 

5)Dokončenfpohybu 

Dokončení pohybu je doba od vypuštění míče po uvedení těla do klidové 

polohy. Je důležité, aby nadhazovač dokončil svůj nadhoz ve vyvážené 

uvolněné poloze, aby byl připraven pohnout se kterýmkoliv směrem a v pozici 

polaře se zapojit do obranných činností týmu. 
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Vykročená noha zůstává nehybně s pokrčeným kolenem na svém místě. Stejná 

noha je po odrazu z nadhazovací mety pokrčená a špička je tažena dopfedu 

z mety k levé straně vykročené nohy. Stejná noha pak dokončí pohyb vpravo 

od nohy ve výkroku a tím je dokončen pohyb boků, které jsou ted' obráceny 

k domácí metě (SOss, 2003). Horní část těla je vzpřímená a hlava co nejdéle 

nehybná, oči sledují cíl. Ruka s rukavicí se stahuje na úroveň pasu, rukavice je 

otočena k domácí metě. Nadhazovací paže pokračuje v pohybu vpřed 

a dokončuje jej v různých směrech v závislosti na druhu nadhozu. 

4.3 Druhy nadhozu 

V softballu jsou za tři základní technické nadhozy považovány: 

);>- padavý nadhoz (drop ball) 

);>- stoupavý nadhoz (rise ball) 

);>- pomalý nadhoz (change up) 

Dalším, ale málo používaným nadhozem, je nadhoz pfímý. Přímý nadhoz je 

trénován jako základní, výchozí nadhoz, po jehož zvládnutí se přechází k výuce 

dalších technických nadhozů, při kterých je již využívána rotace míče a změny 

směru letu míče. Pro všechny typy technických nadhozů existují tři určující 

faktory- rotace, umístění a rychlost. Dráha letu míče je ovlivňována větrem, 

vlhkostí vzduchu, odporem prostředí a dalšími vnějšími faktory. Technické 

nadhozy jsou tak náročné a stávají se ceněnou dovedností každého 

nadhazovače. 

4.3. 1 Padavý nadhoz 

Padavého nadhozu docílí nadhazovač rotováním míče dolů, tzn. že míč musí 

mít vrchní rotaci. Existuje několik metod, jak hodit padavý nadhoz. Nejlepší je 

rychlé přetočení zápěstí okolo bodu vypuštění směrem dolů. Uchopení míče 

může být realizováno dvěma, třemi nebo čtyřmi prsty na míči. Držení míče 
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dvěma prsty je nejefektivnějši, a to z důvodu zvýšené aktivity zápěstí i rychlosti. 

Úchop je pevný, ale flexibilní, švy míče překrývá pouze první článek prstů. Míč 

je možné držet tak, aby rotace proběhla buď přes dva nebo přes čtyři švy. 

V okamžiku vypuštěni míče by měl být tlak na míč ze všech prstů stejný. Palec 

je umistěn uprostřed míče. Mič je vypouštěn z prstů, které táhnou míč proti 

švům. Při dalšfm pohybu jdou zápěstf a prsty přímo vzhůru a ruka končí 

směrem dolů přes pravou nohu. 

Výkrok je při padavém nadhozu kratší než obvykle, po jeho dokončeni se má 

nadhazovač lehce naklonit nad výkročnou nohu. Toto naklonění umožní 

nadhazovači vypustit míč ve vyšším bodě, a přitom zachová klesajíci úhel 

nadhozu (Bernardová, 2006). 

4.3.2 Stoupavý nadhoz 

Stoupavý nadhoz má rotaci v opačném směru než nadhoz padavý. Je také 

obtížnější, protože vystihnout správnou rotaci není jednoduché. Nejúčinnější je, 

pokud se u něj nevyskytuje žádná boční rotace. Pro dosažení lepší zpětné 

rotace je základní podkovovité drženi míče vylepšeno ohnutim ukazováčku tak, 

že špička prstu nebo první kloub prstu je zapřen o šev míče. Mfč je držen 

dvěma nebo třemi prsty, které jsou nataženy pod mfč z důvodu .většího tření 

o míč v okamžiku vypouštěni míče. Vypuštění míče probíhá ve vyšším bodě, 

těsně před průchodem paže kolem boků, ruka by měla být pod mfčem, palec 

směřuje vzad. Ostrým přetočením nebo švihnutím zápěstím a předloktím 

ve směru hodinových ručiček je míč vypuštěn vykutálením z ruky mezi 

ukazováčkem a palcem. Základní postoj při stoupavém nadhozu je mírně 

posunut vzad, váha těla je za výkročnou nohou. Po výkroku směřuje levé 

rameno nadhazovače přímo vpřed a je o trochu výše než rameno nadhazovaci 

paže. Po vypuštění míče se přesune váha na pivotovou nohu, kousek 

za výkročnou nohu. Záda jsou lehce prohnuta, hrudník směřuje vpřed, paže 

dokončuje pohyb vysoko. 
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4.3.3 Pomalý nadhoz 

Přímý pomalý nadhoz má za cíl vyvést pálkaře z rovnováhy a znesnadnit mu 

načasování odpalu. Pomalý nadhoz se tváří jako každý jiný až do okamžiku 

vypuštění míče, kdy dojde k pro pálkaře překvapivému zpomalení rychlosti letu 

míče. Všechny pohyby provádi nadhazovač se stejnou rychlostí jako 

u ostatnich nadhozů, pro zvýšeni momentu překvapení je dobré schovávat 

úchop míče v rukavici co nejdéle. Z hlediska účelnosti je třeba, aby si nadhoz 

zachoval zdání rovné dráhy letu a zasáhl strike zónu. 

Aby nadhazovač dosáhl žádaného zpomalení, ale přitom zachoval maximální 

rychlost paže, musí omezit švih zápěstí a dokončení pohybu. Omezení švihu 

zápěsti je zajištěno upravením úchopu. Je třeba zkrátit vzdálenost mlče 

směrem do dlaně a zvětšit plochu tření míče v ruce. Možné úchopy jsou např. 

hluboko v dlani (klouzavý nadhoz) nebo s pokrčením kloubů ("knuckle" nadhoz) 

(Bernardová, 2006). 
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ll. Metodika práce 

5 Obecná charakteristika výzkumu 

Jedná se o případovou studii, která má charakter deskripce vybrané dovednosti 

pomocí 30 kinematické analýzy. 

5.1 Charakteristika sledovaného souboru 

Sledovaný soubor tvoří pět nadhazovaček evropských týmů pl'i vrcholném 

turnaji. Konkrétně se jedná o tři české a dvě španělské nadhazovačky 

sledované během jejich vystoupení na 14. mistrovství Evropy r. 2005 v Praze. 

5.2 Výběr sledovaných pokusů 

Jako sledované pokusy jsme určili tři stoupavé nadhozy (v jednom případě čtyři) 

u každé z pěti vybraných nadhazovaček. Byly zvoleny nadhozy, které byly 

považovány vedoucím práce za zdařilé. 

5.3 Charakteristika použité metody 

Pro záznam průběhu jednotlivých nadhozů a k jejich popisu jsme využili 

kinematickou 30 analýzu. Kinematická analýza zkoumá pohyb pouze z hlediska 

změny kinematických veličin, tedy bez ohledu na síly, které tento pohyb 

způsobujL Základní kinematické veličiny (tabulka 1) můžeme odvodit 

ze základních parametrů (dráha, úhel) a jejich závislosti na čase. 

Tabulka 1: Základní kinematické veličiny a jejich jednotky (Janura a Zahálka, 2004) 

Veličina Značka Jednotka Značka 

čas t sekunda s 
dráha s metr m 
lineámf rychlost v metr za sekundu s.m-1 

lineámi zrychleni a metr za sekundu na druhou s.m-2 

úhel (/) radián rad 
úhlová rychlost w radián za sekundu rad.s-1 

úhlové zrychlen{ E radián za sekundu na druhou rad.s-2 
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Analýzu jsme prováděli z videozáznamů. Aby bylo možno v případě 

videografické metody prostorové vyhodnoceni pohybu, je potřeba jej 

zaznamenávat minimálně dvěma kamerami, které sledují daný pohyb z různých 

směrů (úhel jejich optických os se v ideálním případě blíží pravému). Navíc je 

potřeba sledovaný prostor kalibrovat. Kalibrací rozumíme určení závislostí mezi 

obrazy bodů získaných na záznamu a jejich skutečnou polohou v prostoru 

vzhledem ke zvolené soustavě souřadnic a provádíme ji pomoci objektů 

známých rozměrů. 

5.4 Definice a charakteristika sledovaných proměnných 

Aby bylo možné sledovaný pohyb nějak popsat, je potřeba vybrat body, které 

nám poslouží k popisu pohybu a vzájemných poloh nejdůležitějších segmentů 

lidského těla, a zvolit soustavu souřadnic, ke které polohu těchto bodů 

vztáhneme. Vybrané klíčové body znázorňuje obrázek 2. 

27 



Sledované proměnné byly zvoleny obdobně jako v práci Bernardové z r. 2006, 

aby bylo možné další porovnání výsledků. U nadhazovaček levaček byly klíčové 

body přirozeně zrcadlově obráceně. 

Vyhodnocované proměnné 

,... Trajektorie 

,.. S-špička vy- charakterizuje vertikální změny polohy špičky stojné 

nohy 

,.. V-špička v y- charakterizuje vertikální změny polohy špičky 

výkročné nohy 

).> V-koleno v y- charakterizuje vertikální změny polohy kolene 

výkročné nohy 

).> S-koleno vy - charakterizuje vertikální změny polohy kolene stojné 

nohy 

,.. V-bok v y - charakterizuje vertikálni změny polohy boku výkročné 

nohy 

,.. S-bok v y- charakterizuje vertikální změny _polohy boku stojné nohy 

~ S-kotník v xz - charakterizuje změnu polohy kolmého průmětu 

kotnrku stojné nohy do roviny hřiště 

,.. S-zápěstí v xy - charakterizuje změnu polohy kolmého průmětu 

zápěstí odhodové ruky do roviny xy 

,.. S-zápěstí v rovině xz - charakterizuje změnu polohy kolmého 

průmětu zápěstí odhodové ruky do roviny hřiště 

,.. Vzdálenost S-kotník- L-kotník- charakterizuje šířku postavení 

v základním postavení a velikost výkroku v průběhu pohybu 

,... Rychlosti 

,.. Rychlost míče -je jedna ze základních charakteristik určujícich 

výsledek celé pohybové činnosti 
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}.> Rychlost S-zápěstí- charakterizuje podíl vlivu rychlosti zápěstí 

odhodové ruky na celkovou rychlost míče 

}> Rychlost V-koleno - charakterizuje rychlost pohybu kolene výkročné 

nohy 

}> Rychlost V-zápěstí - charakterizuje změny rychlosti pohybu 

neodhodové paže s rukavicí a její podíl na celkové dynamice 

nadhozu 

> Úhly 

)' Úhel spojnice boků k rovině xy-charakterizuje vytočení boků 

ke svislé rovině domácí a druhé mety 

)' Úhel spojnice boků k rovině xz- charakterizuje "náklon" roviny boků 

{úklon ve vertikální rovině) 

» Úhel V-chodidlo k rovině xy - charakterizuje vytočení špičky chodidla 

výkrokové nohy od směru k domácí metě 

)' Úhel S-chodidla k rovině xy-charakterizuje vytočení špičky chodidla 

stejné nohy od směru k domácí metě 

)' Úhel spojnice boků a spojnice ramen - charakterizuje natočení ramen 

vůči bokům, a to jejich kolmých průmětů do roviny hřiště 

)' Úhel holeně a stehna ve V-kolenu- charakterizuje pokrčení výkročné 

nohy 

)' Úhel holeně a stehna v S-kolenu- charakterizuje pokrčení stejné 

nohy 

)' Úhel předloktr a paže ve V-lokti - charakterizuje pokrčení paže 

s rukavicí 

)' Úhel paže a předloktí v S-lokti - charakterizuje pokrčení odhodové 

paže 

)' Úhel boku a nadloktí v L_rameni -charakterizuje odtažení 

neodhodové paže s rukavicí od těla 
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Všechny proměnné jsou sledovány v závislosti na čase v celém průběhu 

pohybu. Jejich změnami se zabýváme v šesti základních polohách, které jsou 

popsány v další kapitole. 

5.5 Popis a charakteristika sledovaných poloh 

Sledované proměnné jsme vyhodnocovali v šesti dobře definovatelných 

základních polohách softballového nadhozu, které se vyskytují v každém 

provedení: 

5.5.1 Základní postavení 

Za základní postavení bereme postaveni nadhazovačky na metě vymezené 

pravidly, které předchází samotnému nadhozu. Nadhazovačka při něm musí 

stát pevně na obou nohou, kterými se musí dotýkat nadhazovacf mety. Boky 

musí mít rovnoběžně se spojnicí první a třetí mety. V tomto postavení by měla 

nadhazovačka setrvat v klidu po dobu 2-5 s. Ruce v tomto postavení jsou 

spojené na míči. 

Obr. 3: Základnf postaveni 
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Pro další vyhodnocení jsme brali poslední záběr, kdy nadhazovačka ještě 

setrvávala v základním postavení. Přesný čas je možné dobře určit jak 

ze sekvence obrázků, tak z grafu či tabulky rychlostí zápěstí jako poslední 

moment, kdy je tato rychlost vfceméně nulová. 

5. 5. 2 Začátek výkroku 

Začátkem výkroku rozumíme pozici, ve které výkročná noha nadhazovačky 

zahajuje pohyb vpřed, směrem k domácí metě . Ruce mohou být ještě spojené 

na míči, aby nadhazovačka co nejdéle skrývala míč v rukavici, ale pokud už 

nejsou rozpojené, k jejich rozpojení dojde krátce po tomto okamžiku. Paže . 

s míčem začne kruhový pohyb v rovině xy, paže s rukavicí, která má především 

vyvažovací úlohu, provádí protipohyb v poněkud zmenšeném rozsahu. Trup je 

předkloněn v pase a dochází k odrazu výkročné nohy a přenášení váhy 

na stejnou (pivotovou) nohu. 

Obr. 4: Začátek výkroku 

Jako začátek výkroku jsme vyhodnotili ten moment, kdy se rychlost V-kolene 

začne zvyšovat. 

31 



5.5.3 Vrchol nápfahu 

Vrchol nápřahu je pozice, ve které se odhodová ruka s míčem nachází 

v nejvyšším bodě kružnice, po které se pohybuje. Rovina této kružnice by měla 

být kolmá k zemi a procházet nadhazovací i domácí metou, aby co největší část 

získané kinetické energie mohla být přenesena na míč ve chvíli odhodu 

v požadovaném směru. Paže se proto v této pozici těsně přimyká k hlavě 

biceps by se měl otřít o ucho. Paže je extendovaná v lokti, ruka s míčkem je 

v zápěsti v dorzální flexi a vytočená dlaní od těla. Ruka s rukavicí je v této chvili 

natažená dopředu směrem k domácí metě a spolu s hlavou má vyvažovací 

funkci. Boky jsou vytočené směrem k domácí metě, ale ještě ne úplně 

dotočené, výkročná noha je těsně před dopadem na zem. Stojná noha je 

v koleni v mírné flexi a je vytočena špičkou od těla. 

Obr. 5: Vrchol nápřahu 

Moment, v němž jsme vrchol nápřahu vyhodnocovali, jsme volili podle hodnot 

S-zápěstí v y- jako okamžik, v němž je dosaženo největší vzdálenosti zápěstí 

odhodové ruky od země. 
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5. 5. 4 Konec výkroku 

Koncem výkroku rozumíme moment, kdy výkročná noha dopadne po výkroku 

opět na zem. Tento moment nastává těsně po dosažení vrcholu nápřahu, tedy 

i pozice těla je v tomto okamžiku podobná pozici v předchozí popsané poloze. 

Odhodová ruka s míčkem postoupí po kružnici, kterou při otočce opisuje, dál 

proti směru hodinových ručiček při pohledu od třetí mety, v lokti je extendovaná. 

Paže s rukavicí opisuje kružnici v opačném směru, aby tento pohyb 

vyrovnávala. Boky jsou dotočeny směrem k domácí metě a po tomto okamžiku 

se začínají otáčet zpátky. Výkročná noha je v koleni mírně pokrčená nebo 

extendovaná a dotýká se země se špičkou vytočenou dovnitř. 

Obr. 6: Konec výkroku 

Moment, ve kterém dochází ke konci výkroku, zjistíme pomocí hodnot 

vzdálenosti špičky výkročné nohy od země -tedy V-špička v y, a je to moment, 

od kterého už se tyto hodnoty prakticky nezmenšují. 

5.5.5 Vypuštění míče 

Okamžikem vypuštění míče rozumrme takový moment, ve kterém míč opouštr 

ruku nadhazovačky. Odhazovací paže je při pohledu z boku v pozici, kdy 
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se rameno nachází nad zápěstím, v lokti téměř extendovaná nebo v mírné flexi, 

s rukou v palmární flexi těsně u těla (podle pravidel nadhozu nesmí být zápěstf 

od těla dále než loket) prsty směrem k domácf metě. Ruka s rukavicí pokračuje 

v protipohybu v opačném směru otáčení. Tělo je vzpřímené s boky i rameny 

vytočenými zpátky do osy první a třetf mety. Rotace pánve a ramen je v této 

chvíli provedena s maximálnf razanci, aby bylo co nejvfce kinetické energie 

předáno míči v okamžiku odhodu. Stojná noha se v této chvíli odráží od mety, 

aby ještě zvýraznila pohyb směrem k domácf metě, noha výkročná 

(extendovaná v koleni) se opfrá o zem a tvoří osu otáčení těla pro rotaci ramen 

a boků a místo, kde se opírá o zem, je středem otáčení pro pohyb těla vpřed 

po odrazu stejné nohy. 

Obr. 7: Vypuštěni míče 

Okamžik vypuštění míče lze odečíst ze sekvence obrázků jako ten, který 

se popsané pozici nejvíce blíží. 

5.5.6 Dokončení pohybu 

Moment dokončení pohybu nastává po odhodu, kdy už není možné ovlivnit 

dráhu míče, a pozice, ·ve které se tělo nadhazovačky nachází, je důsledkem 

"{ : 
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plynulého dokončování pohybu před a v okamžiku odhodu. Vede k postupnému 

ukončení tohoto pohybu bez rizika zranění a zaujetí pozice pro další hru. 

Odhodová ruka je flektovaná v lokti i zápěstí v pozici před tělem, ruka s rukavicí 

směřuje dolů a za tělo a také dokončuje protirotaci. Boky i ramena zastavují 

rotaci vytočené poněkud přes osu první a třetí mety. Váha těla je zcela 

na výkročné noze, která je stále extendovaná nebo již v mírné. flexi. Pivotová 

noha pokračuje v pohybu po odrazu vpřed flektovaná v koleni se špičkou nad 

zemí směřující dolů. čas pro určení pozice dokončení pohybu byl zvolen 

stejně jako v práci Bernardové - dvě desetiny sekundy po momentu vypuštění 

míče. 

Obr. 8: Dokončeni pohybu 

Okamžiku vypuštění míče jsme u každého nadhozu přiřadili čas 2 sekundy. 

Tato hodnota byla stanovena na základě nejdelšího časového intervalu mezi 

základním postavením a odhadem míče tak, aby čas základního postavení při 

tomto nadhozu byl roven nule. 

' 35 



6 Technický postup zpracování 

Ke zpracování byly k dispozici záběry dvou nebo tří kamer u každého nadhozu. 

Pokud byly k dispozici tři pohledy, vybrali jsme takové dva, na kterých byly 

sledované body viditelné po co nejdelší čas v průběhu celého nadhozu -

zejména však v klíčových momentech pohybu zmíněných v předchozí kapitole. 

Měřený prostor jsme kalibrovali pomocí dvou kvádrů o rozměrech 1m x 2m x 

1m, které byly postaveny přesně metr od sebe a tvořily tak větší kvádr 

o celkových rozměrech 3m x 2m x 1m. Kvádry byly umístěny tak, že první kvádr 

stál nad nadhazovací metou a druhý před ním směrem k metě domácí. 

Prakticky celý sledovaný pohyb se tedy odehrával v oblasti, která tvořila vnitřek 

většího kvádru, nebo v její těsné bHzkosti. 

Kalibraci pro jednotlivé záběry bylo potřeba provést s co největší přesností, 

neboť systematická chyba vznikající nepřesnou kalibrací, která byla stejná pro 

nadhozy vyhodnocované ze záběrů ze stejných kamer, byla pochopitelně různá 

pro různé nadhazovačky (pouze u obou španělských nadhazovaček byly 

k dispozici k vyhodnocování vhodné záběry ze stejných pohledů) ... 

Získaný videozáznam bylo dále potřeba převést do digitální podoby, k čemuž 

byl použit program Adobe Premiere. Další úprava (stříhání a výběr správného 

půlsnímku) zdigitalizovaného obrazu byla prováděna pomocí programu Virtual 

Dub. K vyhodnocení pozice klíčových bodů na zdigitalizovaných záběrech pro 

následnou 3D analýzu byl použit program TEMA (TrackEye Motion Analysis). 

V programu TEMA je potřeba pro vyhodnoceni pozice bodů označit tyto body 

na každém jednotlivém snímku celého videozáznamu, což bylo potřeba provést 

manuálně technikou oko - myš. 

Takto získaná data byla dále zpracována v tabulkovém editoru programového 

balíčku Open Office Calc. Sekvence obrázků vytvořených z natočených záběrů 

byla získána opět pomocí programu Virutal Dub a pro další použití upravována 

pomocí programu Gimp. Souřadný systém byl díky provedené kalibraci prostoru 

pomocí kalibračních kvádrů volen tak, že rovina xz byla rovnoběžná s rovinou 
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hřiště a rovina xy byla rovnoběžná se směrem nadhozu. Tedy osa x směřovala 

od nadhazovací mety směrem k domácí, osa y od země kolmo vzhůru a osa 

z byla rovnoběžná se spojnicí první a třetí mety. Protože kalibrační kvádry 

nebyly umístěny pro různá utkání do naprosto shodného místa bylo potřeba 

na výstupní data z programu Terna z důvodu snadnějšího porovnání polohy 

jednotlivých bodů a jejich trajektorií aplikovat lineární transformaci souřadnic. 

Aby vypočítané souřadnice navíc vycházely obdobně pro pravačky i levačky, 

umístili jsme počátek nové soustavy souřadnic do místa kolmého průmětu 

kotníku výkročné nohy nadhazovačky a orientaci osy z jsme volili ve směru 

první- třetí meta pro pravoruké nadhazovačky a v opačném směru pro 

nadhazovačkylevačky. 
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111. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

7 Výsledky sledovaných proměnných 

Postupem popsaným v předchozí kapitole byly získány hodnoty sledovaných 

proměnných v průběhu celého nadhozu a vyhodnotil momenty základních poloh 

z videozáznamů celkem šestnácti nadhozů pěti různých nadhazovaček. 

časový průběh nadhozu je srovnán vzhledem k momentu vypuštění míče, 

kterému byl přiřazen čas 2 s. Nejkratší možný časový úsek mezi dvěma 

vyhodnocovanými polohami 0,04 s je dán frekvencí snímaných záběrů. 

Trajektorie jsou uváděny vzhledem k popsané vztažné soustavě. Absolutní 

hodnoty těchto souřadnic mají význam vzdáleností bodů od příslušných rovin v 

metrech. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Údaje o rychlostech jsou uváděny v mls a zaokrouhleny na jedno desetinné 

místo. Údaje jsou uvedeny tak, jak je vyhodnotil program TEMA ze dvou 

sousedních poloh jako absolutní rychlosti. 

Úhly jsou vypočítávány ze vzájemné polohy vektorů příslušných segmentů a 

úhel spojnice ramen a boků je volen tak, že nulové vytočení boků a ramen 

charakterizuje přímý úhel- stejně jako je tomu u Bernardové (2006). Úhly jsou 

uváděny v zaokrouhlení na celé stupně. 

Tabulka 2: časy základnfch poloh [s) 

základnl I začátek l wchol l konec I vypuštěni I dokončeni 
Nadhaz0\9čks Nadhoz postallefll vJkroku náprahu vJkroku mlče pohybu 
Zákorová I. 0,44 1,40 1,84 1,92 2,00 2,20 

ll. 0,44 1,40 1,84 1,92 2,00 2,20 
lo=:=~--+---';11;:.:-1. --1-------i;0"-',44:;;--- _ -----.1'--.,4:i.O __ 1,84 1,92 2,00 2,20 
Maršlková I. I 0,08 ·1.40 ·· 1,84 1,88 2,00 - 2.20 J 

i :IIÍ. ! ~:~~ ~:~ ~ :: ~ ::~ ~:~ ~:~~d 
l=----=---:---+---ciV:------t--:0-'-::,2'::--4 ____ 1-:'-. 36."=----~1.84 1.92 2,00 2,20 
Tesarrková I. 1,00 1,40 1,84 1,84 2,00 2,20 

ll. 1,00 1,40 1 ,84 1,88 2,00 2,20 
r.-------+- --';11;::.-1. --+---"""1,0~.00 ___ ----71,4-:-::0:-- 1,84 - 1,88 2,00 2,20 
Ayuso I. ; 0,32 1,44 1,84 1,92 2,00 2.20 

11. 1 o.32 i,44 1,84 1,92 2,00 2.20 1 

f=----=------+--1'""11. . _o_::-'-:,3~2 ___ __",_1,44-:-::----____ 1.84 ---~L ___ ~Q!)___-~~ 
Omedes I. --r-- 0,92 1,40 1,84 1,92 ~.00 2,20 

ll. 0,92 1,40 1,84 1,88 2,00 2,20 
111. 0,92 1,40 1,84 1,92 2,00 2,20 
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Tabulka 3: Trajekorie S-§pička vy [mj 

Nadhazovačks 
základni l začátek J III'Chol I konec I ...ypu§těni J dokončeni 

Nadhoz postawni výkroku nápl'ahu výkroku mlče pohybu 
Zákorová I. 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 O, 14 

ll. 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 

Marělkolé 
i 

! 
Tesai'lkolé 

Ayuso I 

! 
Omedes 

r.-:-----=-::---:--+---:-111_. ----+------,:q!~-~~--0,02 ------- 0,03 __ ~~-----------

11Í I ~:~ ~:~~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ ! 
111. ! o,04 o,02 o.o1 o.o1 o,04 0.11 1 

T--li--~:~ -- ~:~r------~:~~ --- ~;---~:~--- ~:g~j 
f--:--------l----'1=11._ _ __ 0,01 0,02 0,01 ___ 0,01 ____ ~Q!__ ___ ~' 

I. I 0.05 0,03 o.oo 0,01 0,00 0,02 : 
ll. i 0,05 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 i 

1=-----:---+----'::111::___',_, 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0.01 ' 
1. -- o,o7 o,06 --i>,08 - o,09 o,o7 - o.o3--
ll. 0,07 0,06 0,08 0,08 0,06 0,05 
111. 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,03 

Tabulka 4: Trajekorie V-§pička vy [mj 

základni I začátek 

I 
III'Chol 

I 
konec 

I 
...ypu§tění I dokončeni 

Nadhazovačk~ Nadhoz postawni výkroku nápl'ahu výkroku mlče pohybu 
Zákorolé I. 0,00 0,00 0,22 0,08 0,07 0,07 

ll. 0,01 0,01 0,21 0,09 0,08 0,09 
111. 0,01 0,02 0,31 0,08 0,08 

Marělkolé I I. 0,03 0,03 
--0,23 ____ 

0,08 0,06 0.05 
i ll. I 0,05 0,03 0,42 0,15 0.04 0,04 I I I I 111 I 0,03 0,03 0,30 0,04 0,04 0.04 I 

IV. ! 0,04 0.03 0,31 --- ~:~---&-~-~:: -~ Tesai'lkolé '·]-o.-oo____ o,o1 0,03 
ll. 0,01 0,02 0,08 ~02 ~~ ~~ 

~-~---- 0,01 ___ ~~- 0,07 0,02 0,01 0,03 -
Ayuso I I 0,05 0,03 0,25 0,06 0,02 0,01 

ll. I 0,05 0,04 0,28 0.04 ·o,02 0.02 I 
111. I 0,00 0,04 0,22 0,01 0,01 0.00 

Omedes I. 0,08 0,07 0,09 0,01 0,00 0,01 
ll. 0,07 0,07 0,07 0,02 0,01 0,02 
111. 0,07 0,07 0,10 0,02 0,01 0,02 

Tabulka 5: Trajekorie S-koleno vy [mj 

Nadhazovačk~ 
základnl I začátek I III'Chol I konec I ...ypu§těnl I dokončeni 

Nadhoz posta~enl výkroku nápl'ahu výkroku mlče pohybu 
Zákorolé I. 0,47 0,48 0,57 0,44 0,49 0,52 

ll. 0,46 0,50 0,59 0,48 0,51 0,61 

f-:---:----=-=---=-+--~111~"-· --+--7o,c--:-47=--------=o"-",5=--o ____ o-=--''-='62=--___ 0,48 0,47 __ 
Marělkolé I. I 0,46 0,47 0,56 0,49 - 0,50 0,52 1 

ll. I 0,48 0,46 0,63 0,53 0,52 0,54 I 
111. . 0,49 0,50 0,58 0.45 0,49 0.52 I 

c---=------:-t----=-IV;-o-. ; O, 48:::-=--------::0".50-::7-----0~,6::::-:0:-----70,,--:46--:----- 0,50 0,52 
Tesai'lkolé I. +1,52 0,51 0,48 0,48 ~--o;54---~ 

1---;-------+---71

1

1

1

1_:_-· ~:~~ ---~~:c:;:~~::.:------ ~:=~ -- ~:: --- ~:~~------ g:: 
Ayuso I. 0,47 0.44 0,48 0.41 0,42 0,43 

ll. : 0,48 0,43 0.49 0,-40 0,43 0,44 ; 

r.::O:-m-ed---;--es--+---1.---:~·-- ' g::~ g""::,=-----~:=~ ~:~ ~:: g::-~ 
ll. 0,51 0,47 0,49 0,46 0,46 0,52 
111. 0,51 - 0,48 0,52 0,44 .... 0,46 -0,50 
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Tabulka 6: Trajekorie V-koleno vy [mj 

Nadhazowčké 
základnl l začátek j wchol I konec I vypuštěni j dokončeni 

Nadhoz postawnl výkroku nápl'ahu 'oýkroku mlče pohybu 
Zákorové I. 0,56 0,51 0,49 0,43 0,43 0,51 

ll. 0,53 0,51 0,49 0,44 0,40 0,62 
1-:-:--=:----;--1--111. 0,52 0,50 0,-:-:49::-----70''="45=--- 0,40 
MaršlkOié I I. 1 0.48 ··- 0,48----0:40 0,35 ---0,35 --o;:;w--

11:1 i ~:: ~:~ ~:~; ~:: ~:: ~::~ ji 
1=---=:--:----l-- IV. 0.4& 0,52 0,43 0,36 0,36 0,47 
Tesal'lkOié --c-I 0,56 0,52 o,28- 0,28 0,35 0,43 

ll. 0,56 0,53 0,28 0,27 0,33 0,40 

1-:------1c---~--- -----:o"",57:.::---- ---7'o,c::.53=-----...::o",30:::. 0,29 o,35 o,41 
Ayuso j I. 1 0,48 0,45 0,39___ 0,34 0,34 0,43 1 

ll. j 0,56 0,53 0,28 0,27 0,33 0,40 I 
1-=----,---+' - --=111 I 0,48 0,44 ______ 0,38 0,32 0,311· 0.40 ! 
Omedes ~,-- o,55 o,52 o,48 o,43 0,41 o:5f-

n. 0,54 o,51 0,46 0,45 0,42 o,5o 
111. 0,55 0,51 0,46 0,43 0,40 0,48 

Tabulka 7: Trajekorie S-bok vy [mj 

Nadhazowčk< 
základnl I začátek I wchol I konec I vypuštěni I dokončeni 

Nadhoz postawnl výkroku nápřahu výkroku mlče pohybu 
Zákorové I. 0,88 0,93 0,88 0,81 0,85 0,93 

ll. 0,87 0,92 0,91 0,83 0,87 1,03 

Marš !ková I 

I 

Tesařlková 

Ayuso 

Omedes 

1-:-:---;;-;;----,--t----1.---11.__ 0,88 0,93 0,92 0,85 0,84 -
1. l -o.B3·---o-;ss---o.ee----o,84___ o,83 - - - o,a9 -i 
11. ; o.86 o,87 o.85 o,83 o.82 o,91 I 
111. 1 0,85 0,88 0,85 o, n 0,82 0,85 IV. I 0,83 0,86 0,87 o. 78 0,83 0,88 

~=----=----,.-t----1=--. +o,98 ____ o,93 0,73 o,73 -- o.n o,92 
ll. 0,96 0,91 0,73 0,69 0,75 0,88 

1-:------+- --=111_. o,97 o,94 o._~-----~ ____ Q,7~--- o,93 
I. 0,80 0,75 0,74 0.68 0,73 0.77 

1 
11. ~ o.82 o,74 ů,72 o,s1 ·o.11 o.79 I 

i-=-------,---+--111. i o,81 o,75 o,75 0,10 o,74 o,n 
1. 0,81 o,n 0,76 o,7o 0,74 0,85 
11. 0,82 0,79 o,n 0,74 o,n 0,88 
111. 0,81 0,78 0,81 0,73 0,74 0,83 

Tabulka 8: Trajekorie V-bok vy [mj 

Nadhazovačké 
základnl I začátek I wchol I konec I vypuštěni I dokončeni 

Nadhoz postawnl 'oýkroku nápfahu výkroku mlče pohybu 
Zákorová I. 0,90 0,92 0,86 0,81 0,84 0,90 

ll. 0,88 0,93 0,88 0,83 0,84 1,03 
1-:-:---=-=----:--+--__;_1::11:.. _ __ 0='-,8=-=8=------- 0,90 0,89 0,82 0,82 
Maršlková 

1 
1.--1 o,ao ·o;-88----o,n 0,75 0,73 0.84 --1 

' ll. ' 0.86 0,86 0,81 0,76 0,70 0.81 : 
111. ! 0,83 0,89 0,78 0,72 0,74- 0,83 I IV.Ii 0,84 _---=.!O,.::c88=-------=0!.:,8:.:.0_ 0,74 0,75 0,82 Ji 
I. -1,01-- 0,95 0,70 - 0,70 0,75 0,88 
ll. 1,01 0,96 0,68 0,67 0,71 0,86 

1-:----+-- -:-111_. 0,98 0,95 0,70 ---- 70,'="69=-----='0,'=75=-------,0:'-:,86=-_ 
Ayuso I. ; 0.82 0,79 0,70 0,68 0.72 0,78 i 

1 11. 1 o,82 o,1a o.1o o.67 o,11 o.76 , 
111. ; 0_81 o,n 0,71 0,68 0,71 o 75 
1. o,83 o,82 o,73 o.11 o.11 o:s--g--

Tesai'iková 

Omedes 
11. 0,84 0,82 0,73 0,72 0,73 0,84 
111. 0,83 0,84 0,75 0,73 0,73 0,85 

. " 
- ~ 

40 



Tabulka 9: Trajektorie S-kotnlk v xz [mj 

základnl začátek wchol konec wpu!!ítěnl 

Nadhazowčks Nadhoz postawnl ~kroku nápl'ahu ~kroku mlče 

X I z X I z X I z X l z X I z 
Zákorová I. 0,28 0,24 0,31 0,19 0,94 0,20 0,97 0,14 1,08 0,06 

ll. 0,29 0,24 0,29 0,21 0,91 0,13 0,93 0,13 1,06 0,07 
Ul. 0,29 0,26 0,30 0,23 0,97 0,21 0,96 0,20 1,11 0,07 

MartlkO\oá ---,- I 0.41 o.15 I o.31 0,02 ' 0,92 0,02 i 1,05 o~02Jf.31 -0,16 I 

I 
ll. i 0,39 o.11 I o.31 0,05 ! 0,68 0,05 : 0,97 -0,0711 ,24 -0,15 

111. I 0,40 0,14 0,30 0,02 ' 0,91 -0,19 1 '11 -0,01 1,29 -0,12 
I 

rl. I 0,40 0,14 i 0,32 0,01 0,86 0,01 1 ' 11 -0,03 1,29 -0.12 
Tesal'lková I. J 0,32 0,21 0,30 0,16 0,40 0,14 0,40 0,14 0,63 o:12-

ll. 0,33 0,22 0,32 0,17 0,43 0,17 0,45 0,17 0,62 0,14 

!~-- __Q,32 0,26 0,29 0,17 0,36 0,15 0,37 0,13 0,58 O, 11 
Ayuso I. i 0,20 0,17 0,43 o.o3 r o.as -0,03 i 0,98 0,00 1,21 -0,071 

ll ~ 0,20 O, 17 0,47 0,09 l 0,87 0,00 l 1,01 -0,01 1,26 -0,131 
111 I 0,21 0.15 I 0.42 0,02 I 0,89 -0,01 ' 1,03 -0,07 1,22 -0,18 

Omedes 
--------:;;.---=..=------

I. 0,25 0,23 0,25 O, 15 0,81 0,16 0,84- 0,16 0,97 0,05 
ll. 0,24 0,21 0,25 0,14 0,81 0,16 0,82 0,15 0,98 0,00 
111. 0,25 0,20 0,26 O, 11 0,83 0,12 0,86 0,10 0,97 0,00 

Tabulka 10: Trajektorie S-zápěstlv xy [mj 

základnl začátek wchol konec "YPU!!ítěni 

NadhazowčkE Nadhoz postawnl ~kroku nápl'ahu ~kroku mlče 

X I y X I y X I y X I y X I y 
Zákorová I. 0,19 1,01 0,42 1,00 1,26 1,98 0,79 1,50 1,45 0,71 

ll. 0,24 0,99 0,41 1,04 1 '10 2,01 0,74 1,48 1,57 0,80 
111. 0,20 1,06 0,39 1,02 1,23 1,99 0,80 1,64 1,43 0,93 

o.a1 1 o,54 
··------,-'------ ---------

Martlková 

I 
I. 0,46 ?·93 I 1,19 1,90 I 1,02 1.67 ! 1,87 0,74 I I 

ll : 0,42 0,87 i 0,60 o. .. I'·'• 1.93 : o.oo 1.55

1

1.89 o ... 
ll. ! 0,47 o,93 1 o.53 0,93 i 1,21 1,91 I 0,98 1,30 1.73 0,68 I 
rl. '0,47 0,92 I 0,59 0.94 : 1,24 1,92 1 0,98 1,35 1,72 ~~-

Tesal'lková I. 0,33 0,99 0,46 1,05 0,93 1,87 0,93 1,87 1,39 0,67 
ll. 0,34 1,00 0,46 1,06 0,93 1,87 0,67 1,74 1,38 0,60 
111. 0,34 0,98 0,43 1,04 0,98 1,87 0,73 1_.~ 1,18 0,63 

Ayuso --~-. ---,-o:18o.8e r- o.29 1,11 1 1,16 1,68 0,87 .1,24 1:59--o.oo-
ll. ! 0,19 0,89 ! 0,30 1.11 ! 1,20 1,68 0,92 1,23 i 1,64 0,60 
111. 0,20 0,92 I 0,32 1,09 I 1,17 1,70 0,88 1,26 I 1.59 0,63 

O mede s I. 0,27 ---;.=-~,---- ~" 
1,66 0,69 1,32 1,30 0,66 1,28 0,18 1,20 1,10 

ll. 0,30 1,27 0,14 1,22 0,99 1,67 0,75 1,54 1,42 0,75 
ll. 0,29 1,26 0,18 1,19 1,05 1,68 0,67 1,33 1,27 0,64 
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Tabulka 11: Trajektorie S-zápěstlv xz [m] 

základnl začátek ~«"Chol 

Nadhaz018ČkE Nadhoz postawni wkroku nápi'ahu 
X I z X I z X J z 

Zákorová I. 0,19 0,23 0,42 0,38 1,26 0,28 
ll. 0,24 0,22 0,41 0,34 1,10 0,34 

~=----=-----,--<---~o--11. 0,20 --=o-'-:,2-=-5--+------=o,.:.,:,3,.:,.9 __ --:o'"'--,40=-~·--1_,2_3 _____ o_,4_1 __ 
1 Mcuilkolá i I. --J--o:4s·--- 0,13 : 0,54 0,16 j 1,19 0,31 
1 

1 
11. i o,42 o.2o ! o.eo o.1s 1 1,16 o.26 i 

I 111. i 0A7 0,13 ! 0,53 o. 1!5 I 1,21 0,31 : 

Tesal'fkolá 
ll. 0,34 0,19 0,46 0,21 0,93 0,28 

I IV t 0,47 O, 14 I 0,59 O, 16 I 1,24 0,27 I 
--r-- o,33 o,14J. o,46 o,24 o,93 ·0,201 

r.-------+ __ 1!!~- - 0,34 -- --~ -- 0,43 0,22 0,98 0,29 
Ayuso I 0,18 0,19 i 0,29 0;1·5--i ·--1,16 ---0,18 ., 

I ll i' 0,19 0,17 I 0,30 o 17 I 1.20 0.18 
· 111 . _ o.2o 0,15 1 o.32 o:11 L _ __!JZ_ __ ~_ 

Omedes I. 0,27 0,11 0,18 0,31 1,10 0,24 
ll. 0,30 0,12 0,14 0,28 0,99 0,30 
111. 0,29 0,10 0,18 0,31 1,05 0,23 

Tabulka 12: Vzdálenost S-kotník V-kotnlk [mj 

základnl 
I 

začátek 

I 
I«"Chol 

I 
konec 

I vypuštěni I dokončeni 
Nadhazowčk~ Nadhoz postawnl wkroku nápfahu Wkroku mlče pohybu 
Zákorová I. 0,37 0,36 0,98 0,96 0,86 0,76 

ll. 0,37 0,37 0,94 1,00 0,88 0,70 
111. 0,39 0,38 0,97 0,99 0,86 0,00 

Maršlkolé I. 
i 

0,44 0,29 1,13 -~--0,79 - 0,31 I 
I 

ll. 0,4~ 0.24 1,23 1,00 0.80 0,51 I 

I 
I 

111. (J,43 0,32 1,12 0,97 0,80 0.38 I ! IV. ú,42 0,33 1.17 - ~::----~:~----g:~ ~ Tesal'lkolá '·] 0,38 0,34 1,26 
ll. 0,39 0,35 1,26 1,27 1,15 0,81 
111. 0,41 0,34 1,25 1,29 ·1,14 0,69 

Ayuso i I. : 0,27 0,41 0,95 0,88 0,67 0.34 
ll 

! 
0,2& 0,46 0,99 0,89 0,65 0,39 

111. 
' 

0,2& 0,39 0,94 0,81 0,63 0,36 
Omedes I. 0,34 0,29 o.n 0,79 0,65 0,34 

ll. 0,32 0,29 0,76 0,75 0,60 0,31 
111. 0,32 0,26 0,75 0,74 0,63 0,38 

Tabulka 13: Rychlost mí6e [mls] 

Zákorová 

Maffilkolá 

Tesal'fkolá 

základnl I začátek I ~«"Chol I konec I vypuAtěnl 
Nadhoz postawnl wkroku nápfahu Wkroku mlče 

I. 0,34 1,18 4,18 7,05 18,28 
ll. 0,51 1,27 3,80 7,86 19,84 
111. 1,34 4,03 6,68 18,15 
I. I 2,31 1,26 4,06 5,99 24,02 

I 
dokončeni 

pohybu 

11. I 1.84 1,24 ~.06 7,01 20.20 
111. I 2,44 0,94 3,94 8, 76 20,13 25,48 
IV. íj __ 2,29 1,36 3,61 3,13 19,67 25,47 
I. 0,11 1,19 3,87 3,87 20,93 27,82 
ll. 0,14 1,26 3,85 5,22 18,51 27,94 

~---+--'~~~----41-~0~,20~------71,=06~----~3~,9=2 ____ ~4~,65=-----~1=7,.~16~---~2~8~,34~-· 
Ayuso 1. I 1.12 1,59 2,85 6,79 17,66 22,44 1 

ll. ' 1,01 1,55 2.89 7,08 18.16 22.70 i 
111 i 1 43 1,63 2,93 6,89 ______ 1"=7·h'92=---·---22-=="'=80=---1 
I. r Ú4 0.74 2.84 5.96 17.08 22.60 
ll. 0,57 0,50 2,75 3,94 18,43 22,62 
111: i 0,38 0,73 2,92 6,0Q .. 12,90 . 18,25 

Omedes 
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Tabulka 14: Rychlost S-zápi!Jstí [mls] 

Nadhazowčka 
základní I začátek I wchol I konec I ..ypuštění I dokončeni 

Nadhoz postawnl Víkroku nápi'ahu Víkroku mlče pohybu 
Zákorolé I. 0,23 1,18 3,27 5,47 6,44 3,05 

ll. O, 16 1,09 3,03 6,00 6,10 3,47 

~.,-M"...a-=rt=lk-olé~--+,-----=1:~:---,-· 2,12 ~:~ ~:~ ~:~-------,:::-':~==o:;----;;o,-;;, 72=--~ 
! 

I 
ll. ! 1,78 1,27 2,54 6,25 6,97 0,82 

111. i 2,11 0,77 3,39 8,34 6;'43 0,76 i 
rv 

11
. 1,76 1,13 2,98 6,22 6,b4 o,56l· 

-[- 0~--0-,ŠO 2,84 2,84 -· 7,38 1,78 
ll. 0,13 0,71 2,93 4,54 7,94 1,08 

f-:----+--- ---'1711._~- 0,19 0,73 2,88 3,97 7,84 1,67 
Ayuso ! I. ~- 0,93 -- - T59 _____ f13-- 5,44 - 6,94 -ó]8---, 

I ll. I 0,89 1,57 2,15 5.45 6,72 1,05 I 
f--=---------,----+'---___c.:lll.c.____ ___ t--J.15 1,57 - 2,2_7 ____ 5,45 ___ -.:6:!..:, 7-...,4: __ __:0::..c.,4,:,:,7,--_ ___,l 

Omedes I. 0,23 0,65 1,99 4,12 5,42 1,67 

Tesaflkolé 

ll. 0,38 0,31 1,95 3,22 5,45 1,51 
111. 0,29 0,67 1,97 4,34 5,71 1,13 

Tabulka 15: Rychlost V-koleno {mls] 

základní 

I 
začátek 

I 
wchol 

I 
konec 

I 
..ypuštěni 

I 
dokončeni 

Nadhazovačke Nadhoz postawni Víkroku nápi'ahu \ýkroku míče pohybu 
Zákorolé I. 0,30 2,65 2,77 1,40 0,74 0,53 

ll. 0,28 2,51 2,56 1,47 0,52 0,30 
111. 2,98 2,90 1,53 0,57 ---·--- -------------------------------- - ---

MarAikolé I I. I 0,22 2,93 2,37 1,61 0,74 0,89 I 

I 
u. I o,o7 3,21 2,99 2.11 o.12 o,32 
111. . o,os 2,08 2,58 1.21 o,so o.a1 1 

rv. I om 2,11 2.63 1,28 o,59 o,ss : 
--

Tesaflkolé 'I:0,07 1,51 2,34 2,34 0,77 0,24 
ll. 0,11 1,39 2,37 2_,07 0,78 0,25 

111. o, 12 1,31 2,44 2,23 0,80 0,45 
Ayuso I. - 1 0,02 2,44 --- 2,36 ---1,36 0,57--· 0,71 ! 

ll i 0,01 2,55 2,32 1,29 0,46 0,42 
111. 0,04 2.55 2,22 1,19 0,43 0.73 

Omecles I. 0,03 2,12 2,12 1,31 0,71 0,76 
ll. 0,03 2,17 2,06 1,68 0,61 0,95 
111. 0,03 2,34 2,07 1,36 0,65 0,68 

Tabulka 16: Rychlost V-zápěstí [mls] 

základní I začátek 

I 
wchol 

I 
konec 

I 
..ypuštěni I dokončeni 

Nadhazowčks Nadhoz postawnl Vík roku nápi'ahu \ýkroku mlče pohybu 
Zákorolé I. 0,15 1,07 2,77 2,78 2,40 0,31 

ll. 0,27 1,05 2,81 2,7-0 2,07 1,50 
111. t14 2,63 2,99 2,89 ------·--

MarAikolé I. ! 2,35 1,41 2,84 2,33 0,97 O_S8 

I ll. I 1,61 1,14 2,60 2,45 1,21 0,69 I 
111. ! 1,77 0,89 2,52 2,09 1,13 

~::~ rv. I 1,86 1,14 2,51 1,90 1,12 
Tesai'lková ~0,06 1,00 2,58 2,58 0,60 1,65 

I 0,07 1,08 2,70 2,43 0,36 1,22 

111. Hoa 0,85 2,72 2,59 0,46 0,75 
Ayuso 1.52 2,13 2,05 1.78 1,15 I 

I 
I. . 0,85 I 
ll. ! 0.64 1,56 2.18 1,99 1.59 1.13 I 
111. 1.10 1,56 2,10 2,19 2,06 1.23 I 

Omedes I. 
·- --0:29 1,77 2,31 1,76 1,79 1,17 

ll. 0,58 1,95 2,19 1,98 1,93 1,33 
111. 0,32 1,82 2,45 1,77 1,47 1,40 
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Tabulka 17: Úhel spojnice boků k rovin~ xy rJ 

základ ni 

I 
začátek 

I 
III'Chol 

I 
konec 

I 
wpu§tění I dokončeni 

Nadhazowčk< Nadhoz postawnl výkroku nápl'ahu výkroku míče pohybu 
Zákorové I. 68 69 3 11 3 59 

ll. 75 78 3 3 14 53 
111. 65 62 2 3 9 

Mar§lkové 
-------f---: 

?6 28 33 58 70 I I 60 
ll 75 65 47 50 4.5 56 
~ I n 70 ~ 50 ~ M i 

Tesarlkové 
tl75 65 47 50 .. .. ; 

_ _J~:~;-_ _ __ E __ ~ ----~~ ____ E -----=--~~ ; J 
Ayuso I I. ! 82 71 13 16 'Zl Ol I 

i I 
ll, 87 73 7 2\) 23 48 I 

I I j 111. l 82 67 1 28 15 33 -----
Omedes I. 82 78 9 13 18 48 

ll. 84 79 3 3 15 ~ 
111. 81 75 2 12 8 36 

Tabulka 18: Úhel spojnice boku k rovin~ xz rJ 

Nadhazowčk< 
základnl I začátek I III'Chol I konec I wpuiítěnl I 

Nadhoz postawnl výkroku nápl'ahu výkroku míče 

Zákorové I. 5 3 10 o 5 
~ 6 3 8 o 8 

dokončeni 
pohybu 

11 
o 

Mar§lkové 
~~---~-~~~~~--- o 9 9 8 5 k ~- - · · ~ ~ ~~ ~ -~; ----- ~ ---, 

I 

Tesarlková 

Ayuso 

Omedes 

111. 1 5 2 19 15 19 5 1 

IV. jj 6 18 11 22 17 i=-----=,----,-----+--·-'-7-1.' -· 8 _____ 7 ____ 9____ 9 4- 10 -~ 

~---~-1:~---- .,--- ! - ~-----~ ---~---:· --- ~~ 
11. . o 11 8 1 1 13 1 

1=-----:-- --t---111, I 2 9 1(1 O 10 1
0
!__1 

I. 5 12 10 2 8 1 
ll. 4 10 13 5 11 15 
111. 5 15 17 1 4 9 

Tabulka 19: Úhel V~hodidlo k xz rl 
základnl 

I 
začátek 

I 
III'Chol 

I 
konec 

I 
wpuiítěnl 

I 
dokončeni 

Nadhazowčka Nadhoz postawni výkroku nápl'ahu výkroku mlče pohybu 
Zákorové I. 7 14 26 16 39 30 

ll. 15 11 29 36 36 8 
111. 2 7 25 22 33 

Mar§lkové I. I 12 3<1 14 10 15 2 I 
ll. 24 33 4 3 6 

±j '"=t~ ~ 
11 16 20 

IV. 23 ~ 9 12 20 -------
Tesarlková I. 6 9 24 24 21 

~ 1 3 28 15 13 6 
111. 6 9 27 15 18 4 

Ayuso I. - i 1 7 63 44 ~ 31 ' 
ll. l 6 12 58 ~ 31 3ťl I 

I 

111. 6 19 50 32 33 34 
Omedes I. 6 17 15 -25--~--- 19 

ll. 14 13 24 25 29 25 
111. 16 20 19 12 13 16 
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Tabulka 20: Úhel S-chodidlo k xz rl 

Nadhazovačk< 

Zákoro\é 

Maršlko\é 

základní I začátek I wchol I konec I vypuitěnl I 
Nadhoz postawnl 'Jýkroku nápl'ahu 'Jýkroku míče 

I. 4 19 52 54 57 
ll. 11 17 51 57 53 

dokončeni 
pohybu 

8 
4 

111. 3 5 49 51 55 
I. I 16 -· 26 9 10-·-~30~--~30=-·---~ 

ll. I 11 23 5 6 11 18 I 

111. j 13 31 13 2 30 26 l 

r:-Tes_a_fik_o\é __ , -!_ 1 ~ -~~t-·~-t-~--E---1-~--t~~ 
Ayuso I I. 

1 

10 20 20 27 12 3 1 

; 11. 1 1s 17 35 8 25 1 

! 111. 18 28 37 50 3 7 ' 
Omedes I. 5 3 . 60 55 62 20-

11. 4 5 61 51 67 10 
~ 6 9 $ ~ ~ ~ 

Tabulka 21: Úhel spojnice boků a spojnice ramen v xz rl 

Nadhazovačk< 
základní I začátek I lof'Chol I konec I vypuitěni 

Nadhoz postawní 'Jýkroku nápl'ahu výkroku mlče 

Zákoro\é I. 146 149 147 161 128 
ll. 158 159 143 166 150 

I 
dokončeni 

pohybu 
126 
170 

~ 153 1~ 1~ 1~ 155 
t:-M;:-a-=rt=lk-o__,\é,----+--·-.,-1.---;-·178--· 173 175 _____ _,1~617---------17073=----- · 161 

1 
I ll. I 173 170 169 152 157 153 I 

~n~ ~~ ~~ ~= ~= ---~=~C02·---·-~=~=6--~~ 
1. -- 1n 179 ------=1=71.,----- 111 161. 132 

ll. 175 178 174 173 170 120 

r:------+--~111. 1n ___ 1=7~4 _____ -=11=~76~-----~--~~1~66~·-----117035~23_~ Ayuso I. / ~- 124 167 136 
ll. ' 172: 129 172 170 1~ 129 

Tesarlko\é 

l-=------o---+--111. i ____ 1;;7:::;1:------:1::=2~4 ______ 1::-=-66=-- 173 128 ___ ,~1~7 _ __, 
Omedes T-- · 173 139 1$ --174----1~--- 152 

ll. 174 155 165 172 146 162 
111. 171 148 170 170 147 134 

Tabulka 22: Úhel holeně a stehna ve V-kolenu rl 

základnl 
I 

začátek 

I 
lof'Chol 

I 
konec 

I 
vypuitěnl 

I 
dokončeni 

Nadhazowčkl Nadhoz post81enl 'Jýkroku nápfahu výkroku míče pohybu 
Zákoro\é I. 137 150 160 158 168 169 

ll. 131 1~ 1~ 163 143 169 
lil. 137 151 173 1~ 168 

Maršlko\é I. ! 
f3_1 __ 

150 144 152 1~ fas-
ll. I 132 163 146 148 140 154 

111. 132 170 145 152 163 175 
IV. 1~ "174 153 155 171 174 

Tesai'íko\é I. 178 175 1~ 1~ 1~ 174 
ll. 178 175 1~ 135 124 158 
111. 1n 178 155 136 135 162 

Ayuso I. 
" " 

167 162 142 169 . 173 ----~-1 

I 
I 

ll 167 163 147 166 169 170 i 111. 163 163 149 165 173 175 
"" --

Omedes I. 174 163 163 1$ 1,58 178 
ll. 176 161 1$ 158 172 173 
111. 174 158 161 161 162 178 
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Tabulka 23: Úhel holenfJ a stehna v S-kolenu rl 

Nadhazovačk< 
základnl I začátek I III'Chol I konec I IIYpuštěnl 

Nadhoz postawni výkroku népfahu výkroku mlče 

Zákoi'O'.é L 1~ 1ro 1~ ffiO 1~ 

ll. 129 139 130 155 156 

l dokončeni pohybu 
139 
159 

f-:-=----=-=-~-+-----11:-1.____ 140 142 134 150 --:-16=9:------=·---
MartlkOié I .-- 176 ____ 125-- '125 127 129 97 

11. 1~ 110 138 147 145 139 115 I 

111 ' 178 136 137 147 129 101 : 
~---=--;-t----'-r.J;-~·- !_.!_79 ___ 1~ _____ 1_32===---___ 144 138 107 I 

Tesanková I. -l- 1n 133 125 ~~~ - ~~- ~~ J 
f-o----+--)

1

~~_j__ ~~ -----~.:___---~~~ - 135 153 133 
Ayuso I I. 1 167 136 131 147 130 105 i 

11. ; 1n 136 126 142 123 132 
1 

111. I 169 130 134 147 1!8 __ ~12.Q___' 
f-=Om:---edes--:----+---71.'-----t----'-161 144 140 157 171 163 

11. 163 141 147 146 1n 15;3 
111. 162 147 137 156 170 157 

Tabulka 24: Úhel nadloktl a pfedloktl ve V-lokti rl 

základnl I začátek 

I 
III'ChOI 

I 
konec 

I 
IIYPUštění 

I 
dokončeni 

Nadhazovačkc Nadhoz postawnl výkroku nápi'ahu \lýk roku míče pohybu 
Zákorová I. 136 107 140 1n 170 1~ 

ll. 130 102 147 163 147 164 
111. 114 112 1~ 161 166 

Martlková I. 1-120-~-- 157 168 157 121 
ll. . 122 133 159 163 141 171 I 
Hl. I 118 128 164 171 152 102 I i ., I 129 ", 166 172 147 107 ~ 

TesarlkOié I. -1ss--~4----156 156 -~--145 

lL 175 151 163 162 155 jil 
liL 163 162 168 163 160 122 

Ayuso 1. -r-- 137 99 ·:;sr----- i63--~-- 149 -

11. l 158 97 164 151 98 139 I 
111. i 160 99 155 155 141 150 I 

-
Omedes I. 80 118 158 166 163 152 

ll. 70 128 159 161 162 136 
111. 81 121 167 168 159 140 

Tabulka 25: Úhel nad/oktl a pfedloktl v S-lokti rl 

základ ni l začátek 

J 
wchol l konec 

I IIYPUštěnl I dokončeni 
Nadhazoi8Čki Nadhoz _I)C)Stawnl llýkroku nápfahu vtkroku míče pohybu 
Zákorová I. 141 102 167 163 163 173 

ll. 133 106 168 165 154 148 
111. --;-~------~--~!_ ____ 164 ---· 163 

Martlková I. : 127 125 161 170 139 167 

! ll. ! 137 139 164 168 155 170 I 
111. ' 129 122 173 168 159 159 I 
r.J. 131 127 163 149 162 

~~u Tesanková I. 158 121 157 157 142 
ll. 158 117 151 151 152 172 
111. 156 125 158 146 152 154 

Ayuso I. I 135 74 142 154 148 173 I 
ll. I 132 78 141 154 145 154 
111. 133 77 143 149 137 ·163 

Omedes I. 61 97 142 152 159 135 
ll. 57 110 146 149 139 63 
111. 62 108 147 154 157 93 
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Tabulka 26: Úhel nadloktf a spojnice V-bok V-rameno ve V-rameni rJ 

základní I začátek 

I 
~hol 

I 
konec 

I 
wpu~těnl I dokončeni 

Nadhazovačk~ Nadhoz posta~oenf \lýk roku nápi'ahu \lýk roku mlče pohybu 
Zákorová I. 24 28 70 53 32 29 

ll. 21 26 75 58 29 18 
ID. 20 39 37 55 52 

Maršfková I. ' 32---- 16 62 50 35 19-- -
I 

I ll I 28 16 82 63 38 29 I 
I 111. I 44 25 6ó 44 33 28 I I 

rv. I 34 21 59 38 29 ~--
Tesarlková I. 23 24 73 73 28 25 

ll. 19 12 68 50 30 24 
111. 23 23 75 51 26 23 

Ayuso I I. I 18 22 -- -69---~-- 20 7 
ll. i 22 28 76 45 27 10 

i I U. 2:2 27 78 52 ·14 10 ·-------------
Omedes I. 52 21 49 26 18 21 

ll. 55 22 42 26 18 25 
111. 49 22 62 29 18 24· 

8 Diskuse výsledků 

Aby bylo možné vytvořit si lepší představu o průběhu pohybu, a to zejména ve 

sledovných základních polohách, přikládám v příloze 1 sekvence snímků, ve 

kterých byly tyto polohy vyhodnocovány. 

8.1 Základní polohy- časový průběh 

časový průběh nadhozu s ohledem na čas dosažení sledovaných základních 

poloh je zaznamenán v tabulce 2. S ohledem na volbu času okamžiku 

vypuštění míče a dokončení pohybu se mohou hodnoty lišit pouze u prvních 

čtyř sledovaných poloh. Největší rozdíly najdeme pochopitelně v časech 

označujících základní postavení. Pohyb, který nadhazovačka provádí 

do začátku výkroku, má spíše rituální charakter a slouží k navození správného 

pohybového stereotypu. Nejdelší časové intervaly mezi základním postavením 

a začátkem výkroku nalezneme ze sledovaných nadhazovaček u Maršíkové 

(1, 12 s -1,44 s), nejkratší u Tesaříkové (0,4 s). Ostatnr nadhazovačky 

se z tohoto hlediska srovnaly mezi nimi (Ayuso - 1,12 s, Zákorová - 0,96 s, 

Omedes- 0,48 s). U každé z hráček je tento interval stejně dlouhý, což svědči 

o velice ustáleném provedení tohoto zahájení nadhozu. Výjimku tvoří jen 
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Maršfková, u které docházi k drobným odchylkám, ale to je vzhledem k délce 

celého pohybu u této nadhazovačky pochopitelné, signalizuje to ovšem jisté 

odlišnosti v provedení. Průběh pohybu je dobře viditelný z grafu 1, který 

zobrazuje trajektorii pohybu zápěstí odhodové ruky mezi základním postavenim 

a začátkem výkroku. 

Graf 1: Trajektorie S-zápěstí v xy mezi polohami základní postavení a začátek výkroku 
2,2 

2,1 

z 
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Začátek výkroku zahajují všechny sledované nadhazovačky zhruba 

0,6 sekundy před odhodem. Zákorová, Tesaříková a Omedes přesně 0,6 s, 

Ayuso 0,56 s. U všech těchto hráček je čas určený pro okamžik výkroku 

ve všech jejich zkoumaných nadhozech shodný. Různé hodnoty lze nalézt opět 

pouze u Maršíkové. Jedná se ovšem o odchylky pouze 0,04 s od hodnoty 

0,6 s před vypuštěním míče, což je rozdíl mezi dvěma snfmky záznamu. 
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Okamžik vrcholu nápřahu nastává O, 16 s před vypuštěním míče z ruky 

nadhazovačky u všech sledovaných pokusů, s výjimkou druhého nadhozu 

Maršíkové. V tomto případě se však jedná spíše o posun celého pohybu vůči 

snímkování použitých kamer. Tento posun se projeví i ve vyhodnocování 

dalších sledovaných hodnot v kritických polohách, a to zejména těch, jejichž 

hodnoty se v dané fázi pohybu mění nejrychleji. Pro lepší ilustraci jeho vzniku 

poslouží graf 2. Zatrmco u prvního nadhozu nastal skutečný moment vrcholu 

nápřahu před vyhodnocovaným snímkem, u druhého spíš až těsně po něm. 

Graf 2: Trajektorie S-zápěstí Maršíkové v xy od okamžiku zahájeni výkroku 
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Konec výkroku nastává u všech sledovaných hráček těsně po okamžiku vrcholu 

nápřahu- 0,04- 0,08 s po něm. U jednoho z nadhozů Tesaříkové byl dokonce 

vyhodnocován vrchol nápřahu a konec výkroku ze stejného snímku. I když 

dokrok nastal i v tomto případě ve skutečnosti až nepatrně po vrcholu nápřahu, 

byl časový interval mezi těmito dvěma polohami u Tesaříkové viditelně nejkratší 

(do 0,04 s). O něco delší byl u Maršíkové, Zákorové a obou Španělek-

0,04 - 0,08 s. Zákorová a Ayuso procházely touto polohou zhruba v polovině 
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času mezi vrcholem nápřahu a vypuštěním míče, Maršíková a Omedes o něco 

dříve . 

Při porovnání s výsledky Bernardové z roku 2006 můžeme říci, že jí 

analyzovaná nadhazovačka, co se týče načasování fází nadhozu, dosahuje 

(zejména u stoupavého nadhozu) obdobných hodnot jako nadhazovačky 

sledované v této práci. časem konce výkroku se blíží spíše Zákorové a Ayuso 

(nastává v polovině mezi koncem výkroku a vypuštěním míče). Začátek výkroku 

vyhodnotila Bernardová ve své práci nepatrně dál od okamžiku dosažení 

vrcholu nápřahu (0,48 s před vrcholem nápřahu oproti 0,40 - 0,44 s u většiny 

námi sledovaných pokusů). Může to být důsledek nižší dynamiky začátku 

výkroku u nadhazovačky z její studie, nemohu ovšem vyloučit, že tato odchylka 

vznikla v důsledku jinak vyhodnocovaného okamžiku výkroku v její a mé práci, 

což také naznačuje porovnání rychlostí kolene výkročné nohy v tomto okamžiku 

(tabulka 14) - průměrná hodnota byla u Bernardové 0,7 mls oproti 1 mls v této 

práci. 

Nadhazovačky sledované v této studii také vykazovaly vyšší stabilitu 

načasování jednotlivých fází nadhozu. 

8.2 Rychlost míče 

Rychlosti míče vypočítané v různých fázích nadhozu zobrazuje tabulka 12. 

Rychlosti jsou vypočítány pomocí programu TEMA s ohledem na polohu míče 

na aktuálním snímku a na snímku předcházejícím a následujícím. Rychlosti 

uvedené při fázi dokončení pohybu jsou maximální dosažené po okamžiku 

vypuštění míče. Ze způsobu výpočtu je zřejmé, že má smysl tyto rychlosti 

uvádět pouze v případě, že jsou k dispozici ještě alespoň dva snímky (lépe však 

tři), na kterých je vidět míč po vypuštění, a to z pohledu obou kamer. 

V tabulce 26 jsou uvedeny hodnoty, které byly naměřeny PhDr. Sussem, Ph.D. 

během sledovaných utkání u jednotlivých nadhazovaček pomocí radaru, a jsou 

porovnány s hodnotami, které jsem získal pomocí programu TEMA. 
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Tabulka 26: Rychlosti letícího míče naměřené radarem [mls] 

Zákorová Tesaffková Ayuso O mede s Maršíková 

Zdroj Radar TEMA Radar TEMA Radar TEMA Radar TEMA Radar TEMA 

Průměr 25,58 25,53 27,35 28 25,91 22,63 26,04 21,13 - 25,2 

Maximum 26,39 26,2 29,72 28,3 27,22 22,8 26,94 22,6 - 25,2 

Minimum 25 25,2 22,78 27,8 25 22,4 22,78 18,2 - 25,2 

Sm. odch. 0,57 0,58 1,87 0,26 0,61 0,21 1,35 2,54 - o 

Při porovnání těchto výsledků zjistíme, že v případě obou českých 

nadhazovaček, u kterých jsou oba zdroje k dispozici, spolu hodnoty naměřené 

radarem a vypočítané v programu TEMA korespondují. U obou Španělek jsou 

rychlosti vypočítané na základě souřadnic o dost nižší. To je nejspíš způsobeno 

odchylkou vzniklou kalibrací pohledu kamer {u obou Španělek byla použita 

stejná kalibrace), stejně jako skutečností, že po odhodu je míč při jednom 

z pohledů vidět už pouze na dvou dalších snímcích. 

S ohledem na všechny dostupné informace můžeme konstatovat, 

že ze sledovaných reprezentantek dosahuje nejvyšších rychlostí letícího míče 

Tesařiková. Další nadhazovačky se s ohledem na uvedená omezeni 

neodvažuji v této proměnné mezi sebou porovnat. Rychlosti jimi vypuštěných 

míčů jsou však oproti Tesaříkové zřejmě o zhruba 2 mls nižší. 

Z tabulky 13 rychlosti zápěstí odhodové ruky je patrné, že nejvyšších rychlostí 

zápěstí v okamžiku vypuštění míče dosahuje právě Tesaříková, ale hlubší 

korelaci mezi těmito hodnotami a rychlostí míče nelze na základě získaných 

výsledků odvodit. 

Při porovnání výsledků s prací Bernardové {2006) jsou rychlosti míče zjištěné 

u stoupavých nadhozů v její práci o něco nižší- průměrná hodnota je 20,5 mls. 

U rychlostr zápěstí v okamžiku odhadu na druhou stranu uvádí rychlosti 

až o 2/3 vyšší. Ovšem Bernardová blíže nespecifikuje metodu získáni těchto 

údajů, takže se {také vzhledem k velkému rozdílu u rychlostí zápěstí) nabízí 

otázka, zda má toto srovnání větší výpovědní hodnotu. 
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8.3 Základní postavení 

V základním postavením je patrná u sledovaných nadhazovaček veliká 

variabilita postojů, které jsou však pro každou z nadhazovaček dobře ustálené, 

a drobné odchylky ve výsledcích jednotlivých proměnných můžeme spíše přičíst 

nepřesnostem vzniklým při subjektivním označování sledovaných bodů. To 

souvisí s již dříve zmiňovaným způsobem provedení zahájení pohybu. 

Z tabulky 11 vzdálenosti kotníků zjistíme, že nejširší postoj na metě zaujímá 

Maršíková (42- 44 cm), nejužší Ayuso (26- 27 cm). Obecně můžeme říct, 

že české nadhazovačky mají širší základní postavení (37 - 44 cm), oproti 

průměrným hodnotám 27 cm u Ayuso a 33 cm u Omedes. Postavení chodidla 

stejné nohy (tabulka 19) je u všech sledovaných nadhozů téměř rovnoběžné 

s osou domácí a druhé mety se špičkou vytočenou mírně od těla. Průměrné 

hodnoty této proměnné překračují pouze u Maršíkové hodnotu 1 oo (přesně je to 

13°), u ostatních nadhazovaček jsou nižší. Vytočení chodidla výkročné nohy 

vzhledem k rovině xy (tabulka 18) je opět největší u Maršíkové (kolem 20°). 

U Omedes dosahuje průměrně 12°, u Zákorové a o a u Tesaříkové a Ayuso 

shodně 4°. 

U Tesaříkové, Ayuso a Omedes jsou obě nohy v kolenou téměř natažené 

(tabulky 21 a 22). Maršíková má flektovanou v koleni pouze výkročnou nohu 

(132°) a stejnou extendovanou, Zákorová má v této fázi nadhozu pokrčené 

v kolenou obě nohy, a to zhruba stejně -130°-140°. Boky všech nadhazovaček 

jsou postaveny víceméně vodorovně (tabulka 17) a téměř rovnoběžně 

se spojnicí první a třetí mety (tabulka 16). Jen u Zákorové a částečně 

i u Maršíkové je bok stejné nohy (v obou případech levý bok) poněkud 

předsunut směrem k domácí metě a úhel spojnice boků k rovině xy je 65°-75° 

u první jmenované, respektive 75°-80° u druhé. U Zákorové se toto vytočení 

projeví také na úhlu spojnice boků a ramen (tabulka 20) - průměrná hodnota 

152°. U ostatních nadhazovaček jsou boky i ramena téměř rovnoběžně

odchylka v postavení do 1 oo. 
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Úhly v loktech (tabulka 23 a 24) jsou u obou paží podobné, neboť ruce jsou 

v této chvili spojené na míči před tělem nadhazovačky. Velikost těchto úhlů 

se pohybuje v rozmezí od 160°-170° u Tesaříkové, která má ruce spuštěné 

téměř u boků, až k ostrým úhlům u Omedes (5r-81 °), která má ruce spojené 

před hrudníkem. 

Při porovnání s hodnotami, které zjistila Bernardová (2006), docházíme 

k podobným výsledkům. Šířkou základního postoje bychom nadhazovačku 

rozebíranou v její práci zařadili mezi našimi nadhazovačkami k těm s širším 

postojem (42-43 cm u stoupavého nadhozu). Podle úhlů v kolenou je zřejmé, 

že zaujímá podobný postoj jako Maršíková s pokrčenou výkročnou nohou 

a nataženou stoj no u. Úhly chodidel uvádí Bernardová obdobné jako je tomu 

u většiny nadhazovaček v této práci, stejně jako úhly boků a ramen. 

8.4 Začátek výkroku 

Tato poloha je oproti předchozí mnohem méně variabilní v čase, stejně tak 

ve výsledcích některých proměnných zjištěných u jednotlivých pokusů různých 

nadhazovaček. U různých nadhozů stejných hráček přetrvává až na výjimky 

dobrá shoda ve výsledcích proměnných. 

Z tabulek 4, 5, 6 a 7 je patrné, že u Tesaříkové a obou Španělek došlo 

k mírnému poklesu hodnot zobrazených proměnných, tedy kromě pohybu vpřed 

i mírně dolů. Tento pohyb je zřejmý nejvíce u Tesaříkové (v průměru 5 cm), 

která v základním postavení stála hodně vzpřímeně. Jsou to ty nadhazovačky, 

které měly v základním postavení natažené nebo téměř natažené nohy 

v kolenou. Naopak u Maršíkové a Zákorové dochází ke stagnaci nebo mírnému 

vzestupu těchto hodnot, což znamená pohyb lehce vzhůru. 

Vzdálenost kotníků (tabulka 11) u Zákorové zůstává stejná, neboť obě nohy 

zůstávají na zemi na stejném místě. U Tesaříkové a Omedes se tato vzdálenost 

zmenšuje průměrně o 9 cm (Tesaříková) a 4 cm (Omedes). U první jmenované 

je to dáno vytočením chodidla stojné nohy kolem osy špičky, v případě 
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španělské reprezentantky přisunutím stejné nohy k výkročné. Maršíková 

provádí podobný pohyb jako Omedes, jen v mnohem větší miře. Navíc 

současně s vytočením obou chodidel patami k sobě, takže u ní dochází 

k přiblížení obou kotníků až o 10 -18 cm. Ayuso naopak posouvá stejnou nohu 

před zahájením výkroku dopředu směrem k domácí metě. U ní je tento pohyb 

ještě výraznější a dochází k oddáleni kotníků o 13-20 cm. 

U většiny nadhazovaček dochází k vytočení chodidla stejné nohy špičkou 

od těla (tabulka 19). Nejvíce u Tesaříkové a Maršíkové (až o 19°); Naopak 

u Omedes k vytočeni chodidla stejné nohy v této pozici ještě nedochází a úhly 

vytočení chodidla zůstávají do 10°. Maršíková, Tesaříková a Ayuso dosahují 

hodnot v rozmezí 20° -30°. Zákorová se těmto hodnotám ve dvou nadhozech 

také blíží (17° a 19°), ve třetím nadhozu k vytočení chodidla na snímku 

vyhodnoceném jako okamžik začátku výkroku ještě nedošlo. Vytočeni chodidla 

výkročné nohy (tabulka 18) se u všech nadhazovaček také zvětšuje, i když ne 

tak výrazně, jako je tomu v případě stojné nohy. Nejvýraznější je tento pohyb 

opět u Maršíkové (průměrně nárůst o 13°). 

Stojná noha je u všech nadhazovaček pokrčená a směřuje kolenem vpřed 

do směru výkroku (tabulka 22). Naměřené hodnoty jsou u každé 

z nadhazovaček poměrně stálé (odchylky do 11 °) a pohybují se v rozmezí 

od 130° do 150°. Ostřejší úhly v koleni stejné nohy v této fázi nadhozu 

nalezneme u Maršíkové, Tesaříkové a Ayuso. Výkročná noha se v koleni 

začíná teprve flektovat současně se zvedáním paty ze země. Tomu také 

odpovídají hodnoty v tabulce 20, blížící se přfmému úhlu. 

Úhel spojnice boků vzhledem k rovině xz (tabulka 17) se příliš nemění. K jeho 

mírnému zvětšení dochází zejména u obou španělských nadhazovaček, u nichž 

se dostává bok stojné nohy o něco výš než druhý. Dosažené hodnoty však 

nepřekračují 15°. Zároveň se bok stejné nohy poněkud předbíhá v pohybu 

směrem k domácí metě, takže velikosti úhlů spojnice boků k rovině xy mírně 

klesají (tabulka 16). Současně dochází také k zášvihu paže s míčem směrem 

dozadu ke druhé metě podél boku stejné nohy. Tento pohyb se projeví 
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u některých nadhazovaček změnou úhlu spojnice boků a ramen. Nejvfce je to 

patrné u Ayuso, kde je tento zášvih proveden ve velkém rozsahu a míč je navic 

po celou dobu ukryt v rukavici (hodnoty 124° a 129°). Tesaříková a Omedes už 

při tomto zášvihu rozpojují ruce, vytočeni ramen oproti bokům tedy není tak 

velké. U Tesařfkové k němu navíc docházf až po sledovaném okamžiku, takže 

se na výsledcích neprojeví. U Maršfkové je zášvih proveden v menším rozsahu 

jenom k boku stejné nohy, takže se na vytočení ramen také neprojeví. 

Úhly v loktech (tabulky 23 a 24) se v tomto okamžiku opět interindividuálně 

hodně lišf. Nejostřejšich úhlů v loktech jak paže s rukavici, tak i odhodové paže 

dosahuje Ayuso (97°- 99° u neodhodové paže, 74°- 77° u odhodové), což je 

dáno výše popsaným průběhem zášvihu. Nejpřímější úhly pak můžeme nalézt 

ze stejného důvodu u Tesaříkové v případě ruky s rukavicí (průměrně 162°) 

a Maršíkové v prfpadě odhodové ruky (průměrně 128°). 

Bernardová (2006) ve výsledcích uvádí, že nadhazovačka v této fázi provádí 

pohyb vpřed a nepatrně vzhůru. U námi sledovaných nadhazovaček tři naopak 

prováděly pohyb směřující mírně dolů. O pohybu vzhůru se dá hovořit pouze 

u Zákorové. Tento rozdfl je dán mírou flexe v kolenou před zahájením výkroku. 

Jestliže nadhazovačka zahajuje výkrok z extendované nohy, nenf pochopitelně 

možné směřovat pohyb vzhůru. Vzhledem k rychlostem výkročného kolene, 

které ve své práci uvádf, nejspíš samotný okamžik zahájeni výkroku 

vyhodnocovala u sledovaných nadhozů o něco dříve vzhledem k průběhu 

celého pohybu. Nasvědčuje tomu i čas mezi zahájením výkroku a odhadem, 

který je v její práci ve většině případů o 0,04 s delší. Odpovidají tomu i údaje 

o menším pokrčení výkročné nohy v koleni (průměrně 171 o u stoupavého 

nadhozu). Údaje zjištěné o vytočení chodidel (průměrně kolem 10° u obou 

nohou) znamenají, že chodidla sledované nadhazovačky ve studii Bernardové 

svírala mezi sebou menší úhel než u nadhazovaček z této práce. Natočení 

boků vzhledem k rovině xzje stejně jako v našem sledování minimálnf, jejich 

natočeni vůči rovině xy (hodnoty úhlů přes 80°) se v porovnáni s našimi případy 

více přimyká k ose první a třetí mety. Vytočeni ramen oproti bokům je 
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minimální, což odpovídá i některým našim sledováním. Velikosti úhlů předloktí 

a nadloktí v loktech uvádí Bernardová v rozmezí 94°-1 ooo u paže s rukavicí 

a 149°-160° u odhodové paže. Tyto ani podobné hodnoty se v této kombinaci 

u žádné z nadhazovaček v naší studii nevyskytly a naznačují, že nadhazovačka 

již v tomto okamžiku rovněž nemá spojené ruce na míči. 

8.5 Vrchol nápřahu 

V této poloze dosahuje svého maxima výška špičky výkročné nohy vzhledem 

ke sledovaným polohám (tabulka 2). Nižší hodnoty nemusejí nutně znamenat 

menší výšku výkroku, ale mohou také signalizovat blízkost momentu konce 

výkroku. Lepší představu o průběhu trajektorie je možno získat z grafu 3, který 

zobrazuje trajektorii špičky výkročné nohy ve vybraných nadhozech. Ačkoli 

se špička výkročné nohy v okamžiku vrcholu nápřahu nachází u Ayuso, 

Maršíkové i Zákorové ve stejné výšce (u Maršíkové je naměřená hodnota 

ve skutečnosti o 1 cm vyššf), maximální výška výkroku Ayuso je o více než 

1 O cm nižší než u druhých dvou jmenovaných nadhazovaček. Podobná situace 

nastává při porovnání výkroků Tesaříkové a Omedes- maximálni výška 

výkroku je u Tesaříkové o 10 cm menší, ale hodnoty naměřené v okamžiku 

vrcholu nápřahu jsou stejné. V prvním případě je to způsobeno _pomalejším 

způsobem dokroku u španělské nadhazovačky oproti Zákorové a Maršíkové. 

Ve druhém případě je vidět, že maximální výšky Omedes při výkroku dosahuje 

dříve než Tesaříková takže se tento rozdrl ve výšce výkroku ve sledovaném 

momentě neprojeví. 
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Graf 3: Trajektorie V-špičky vy od okamžiku výkroku v závislosti na čase 

začátek vrchol vypuitěnl dokončení 
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Hodnot svého maxima nebo blízkých svému maximu dosahuje rovněž 

vzdálenost kotníků nadhazovačky. Nadhazovačky proto podle výsledků 

Zákorová 
I"\. Moršltova 

Tesaiiková 
Ayuso 
Omedes 

v tabulce 11 můžeme seřadit podle délky výkroku. Mezi sledovanými hráčkami 

má nejdelší výkrok Tesaříková (1 ,26 m - 1 ,29 m), následují Maršíková (1, 12 m 

- 1 ,23 m), Zákorová a Ayuso (0,94 m - 0,98 m a 0,94 m - 0,99 m) a Omedes 

(0,75 m- 0,77 m). 

Rychlost výkročného kolene (tabulka 14) dosahuje rovněž svého maxima nebo 

hodnot mu blízkých. Nejpomalejší je dynamika nadhozu z tohoto hlediska 

u Omedes (2, 1 mls), nejvyšších rychlostí dosahují Zákorová a Maršíková 

(průměrně 2,8 m/s a 2, 7 m/s). 

Vytočení chodidel je zaznamenáno v tabulkách 18 a 19. Rozdíly mezi 

jednotlivými nadhazovačkami jsou v této proměnné značné. Nejvyšší hodnoty 

úhlů chodidla stojné nohy nalezneme u Omedes (průměrně 59°), která v této 

pozici stojí na pivotově noze se špičkou vytočenou směrem ke třetí metě. 

Obdobnou pozici z tohoto hlediska zaujímá také Tesaříková a Zákorová (ta má 

špičku vytočenou k první metě, neboť se jedná o levačku). Naměřené hodnoty 

jsou u těchto dvou hráček v průměru u obou 51°, u Tesaříkové navíc vykazují 

větší rozmanitost (rozmezí přes 20°). Maršíková a Ayuso se v této chvíli 
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dotýkají stojnou nohou země pouze špičkou, která u první jmenované navíc 

směřuje téměř čistě vzad směrem ke třetí metě. Špička výkročné nohy je v této 

chvíli ve vzduchu a směřuje u všech nadhazovaček dovnitř přes osu těla. 

U Ayuso je toto vytočení nejmarkantnější (průměrně 56°), nejmenší je 

u Maršíkové- od 4° do 14°. U zbylých nadhazovaček se naměřené hodnoty 

pohybují od 15° do 29°. 

Stojná noha je u všech nadhazovaček pokrčená v koleni více než výkročná 

noha (tabulky 21 a 22). Hodnoty vypočtených úhlů se u stojné nohy pohybují 

v rozmezí 120°-140° a 140°-160° u nohy výkročné. 

Dochází také k maximálnímu vytočení pánve, aby mohla být zahájena rotace 

do původního směru. Z naměřených hodnot (tabulka 16) byla zjištěna největší 

rotace Zákorové (průměrně 3°), u které dokonce dochází k vytočení boků přes 

osu domácí a druhé mety. U Omedes a Ayuso byly rovněž naměřeny hodnoty 

blížící se postavení boků paralelně s rovinou xy (průměrně 5° a JO), ovšem u 

těchto nadhazovaček nedochází k přetočení boků vzhledem k ose domácí a 

druhé mety (pouze nepatrně u prvního pokusu Omedes), takže skutečný rozdíl 

v rotaci boků oproti Zákorové je poněkud větší, než je z výsledných hodnot na 

první pohled patrné. Postaveni boků u Tesaříkové bylo o něco více odkloněno 

od směru k domácí metě (16°-19°), a ještě více u Maršíkové, kdy (až na jeden 

nadhoz) byly vypočítány úhly přes 40°. Úhel spojnice ramen a spojnice boků 

(tabulka 20) se nejvíce blíží přfmému úhlu u Tesaříkové, Ayuso a Maršíkové -

průměrné hodnoty 171 °U prvních dvou a 170° u Maršíkové. Průměrné hodnoty 

164° dosahuje v tomto ukazateli Omedes. U Maršíkové a Tesaříkové, které mají 

nejméně vytočenou pánev oproti výchozímu postavení rovnoběžnému 

se spojnicí první a třetí mety je rotace ramen o něco větší než· u boků. Největši 

rozdfl v rotaci pánve a ramen v této poloze byl ovšem zjištěn u Zákorové 

(průměrně 141 °), u které je naopak vytočeni pánve větší než vytočení ramen 

stejně, jako je tomu u obou Španělek. 

Vytočení pánve vzhledem k rovině hřiště v této fázi u většiny hráček zůstává na 

podobných hodnotách jako v předchozí poloze - u Zákorové a Tesaříkové 
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průměrný nárůst o 4° respektive 3°, u Ayuso a Omedes se průměrné hodnoty 

vytočení boků neměnl. Nejvyšších hodnot této proměnné dosahuje Maršíková 

(průměr 19°), u které dochází k průměrnému nárůstu této proměnné oproti 

zahájení výkroku o 15°. U Maršíkové je vytočení boků zase nejmenší mezi 

sledovanými nadhazovačkami vzhledem k rovině xy. Ostatní nadhazovačky 

dosahují průměrných hodnot vytočeni boků kolem 10° (13° Omedes, 10° 

Tesafrková a go Zákorová shodně s Ayuso). U všech nadhazovaček se nachází 

výše bok výkročné nohy (tabulka 6). 

U odhodové paže se hodnoty úhlů nadloktí a předloktí v lokti vešly do rozmezí 

140°-170° (tabulka 24), přičemž nejvyšší hodnoty úhlů, a tedy více extendované 

paže, byly zjištěny u Zákorové a Maršíkové (průměrně 165° u obou), o něco 

nižší u Tesaříkové (průměrně 155°) a nejnižší u obou Španělek (průměry 145° 

u Omedes a 141° u Ayuso). Velikost úhlu v lokti paže s rukavicí se u většiny 

sledovaných nadhozů blížila hodnotě 160°, pouze u Zákorové byly zjištěny úhly 

menší (průměrně 137°). 

Z tabulky 25 je patrné, že svého maxima u většiny nadhazovaček v této fázi 

pohybu nabývají hodnoty úhlů boku a nadloktí v rameni paže s rukavicí. 

Můžeme si také všimnout velkých rozdílů ve vypočítaných velikostech v této 

proměnné. Může to být způsobeno menším důrazem na přesnost provedení 

pohybu neodhodové paže (není pro výsledek nadhozu tak důležitý, proto 

se na něj nadhazovačka nejspíše nesoustředí), stejně jako faktem, 

že neodhodová paže má především vyvažovací funkci a tak se na ní drobné 

rozdíly v provedení celého pohybu projevují více. Navíc se na některých 

záběrech v těchto fázích pohybu schovává paže s rukavicí za tělo 

nadhazovačky a poloha klíčových bodů byla v těchto momentech určována 

na základě jejich polohy na sousedních snímcích a jejich předpokládané polohy 

vyplývající ze záběru druhé kamery. 

Nadhazovačka zpracovaná ve výzkumu Bernardové (2006) dosahuje hodnot 

vzdálenosti kotníků v této fázi nadhozu téměř 110 cm, takže bychom ji přiřadili 

k nadhazovačkám se spíše delším výkrokem. Vzhledem k dosaženým 
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hodnotám rychlostí kolene výkročné nohy bychom ji zařadili s průměrnou 

dosaženou hodnotou u stoupavého nadhozu 2,5 m/s někam mezi Španělky 

(průměrně 2,2 Ayuso a 2,3 Omedes) a české reprezentantky (průměry 2,6 u 

Mašíkové a 2,7 u Tesaříkové a Zákorové). Dále Bernardová uvádí, že spojnice 

boků se téměř pl'imyká ke spojnici domácí a druhé mety a úhel spojnice boků 

a roviny země dosahuje svého maxima. Obě tyto skutečnosti rovněž souhlas( 

s tímto výzkumem, alespoň tedy s údaji zjištěnými u některých nadhazovaček 

(Zákorová, Omedes a Ayuso). Úhel spojnice ramen a spojnice boků se rovněž 

nachází v rozmezí určeném touto studií. Z hlediska postavení chodidel 

(průměrné úhly vzhledem k xy 22° u výkročné a 17° u stejné nohy) není mezi 

pěti nadhazovačkami z této práce žádná s podobným postaven lm, ačkoli 

jednotlivě se tyto hodnoty nijak nevymykají. Zjištěné úhly holeně a stehna 

v kolenou obou nohou u nadhazovačky z práce Bernardové jsou většinou 

ostřejší v koleni výkročné nohy, zatímco u hráček v této studii tomu bylo spíše 

naopak. 

8.6 Konec výkroku 

Konec výkroku je charakterizován došlapem výkročné nohy zpátky na zem. 

K tomuto došlapu dochází u různých hráček různě dlouho po dC?saženr vrcholu 

nadhozu a také různým způsobem. Ayuso došlapuje přes patu výkročné nohy, 

Maršíková a Tesaříková na celou plochu nohy a Zákorová a Omedes přes 

špičku. Špičku výkročné nohy mají všechny nadhazovačky pl'i dokroku 

vytočenou směrem dovnitř. Úhel vytočení (tabulka 18) je nejostřejší 

u Maršíkové (průměrně 1 0°) a největší u Ayuso (průměrně 36°). Oproti 

předchozí pozici dochází většinou ke zmenšen( úhlu vytočení špičky nebo 

k jeho zachování. Koleno výkročné nohy je při dopadu na zem mírně flektováno 

(tabulka 21). Hodnoty úhlu se u Ayuso a Zákorové pohybují okolo 160° a více 

(průměrně 167° Ayuso a 162° Zákorová), u Omedes někde na hranici 160° 

(průměr 158°) a u Maršíkové těsně nad 150° (průměr 152°). Nejostřejší úhel 

v koleni výkročné nohy jsme zjistili u Tesaříkové- průměrně 138°. 
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Vzdálenost mezi kotníky (tabulka 11) zůstává buď téměř stejná či se spíš 

nepatrně prodlužuje (Zákorová, Tesaříková a Omedes), anebo se naopak 

poměrně výrazně zkracuje (Maršíková a Ayuso). U Maršíkové dochází 

k výraznějšímu zkrácení zejména u delších výkroků (až o 23 cm) na hodnoty 

kolem 1 m. U Ayuso je toto zkrácení o něco menší - průměrně o 1 O cm. 

Rychlost kolene výkročné nohy společně s jejím dokrokem na zem u většiny 

hráček výrazně klesá (tabulka 14) na hodnoty shodně kolem 1,5 mls bez ohledu 

na to, jaká byla tato rychlost v předchozí vyhodnocované poloze (průměrně je to 

na 1,5 mls z 2,7 mls v předchozí poloze u Zákorové, 1,6 mls z 2,6 mls u 

Maršíkové, 1,3 mls z 2,3 mls u Ayuso a 1,5 mls z 2,1 mls u Omedes). Pouze 

u Tesaříkové zůstávají rychlosti výkročného kolene vyšší než 2 mls a pokles 

této rychlosti oproti vrcholu nápřahu je průměrně pouze o 0,2 mls. Je to dáno 

především tím, že výkrok Tesaříkové není tak vysoký, jako je tomu u ostatních 

hráček a koleno pokračuje v pohybu vpřed i po došlapu výkročné nohy na zem 

díky poklesávání boků a zvětšování flexe v kolenním kloubu. 

Boky všech hráček oproti předchozí poloze poněkud poklesly (tabulky 5 a 6), 

a to více bok výkročné nohy než bok stojné. Úhel spojnice boků k rovině 

se zvyšuje xy (tabulka 16), jak se boky začínají vytáčet směrem k domácí 

metě, vytočení ramen vůči bokům se srovnává a úhel vytočení dosahuje hodnot 

kolem 170° (tabulka 20), jen u Maršíkové a Zákorové jsou tyto hodnoty o něco 

nižší - průměr 157° a 162°. 

Úhly nadloktí a předloktí v lokti odhodové ruky (tabulka 24) zůstávají 

na podobných hodnotách jako v předchozí poloze, jenom u obou Španělek, 

které měly horní končetinu nejvíce flektovanou v lokti, dochází k narovnávání 

paže asi o 1 oo na hodnoty lehce přes 150° - průměrně je tato hodnota u obou 

na hodnotě 152°, což u Ayuso znamená nárůst o 10° oproti předchozí pozici, u 

Omedes o 7°. 

Rychlost zápěstí odhodové paže dále stoupá, rychlost zápěstí neodhodové 

paže naopak mírně klesá (tabulky 13 a 15). 
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Nadhazovačka z práce Bernardové (2006) dosahuje ve dvou případech ze tří 

vyhodnocovaných padavých nadhozů konce výkroku 0,08 s po dosažení 

vrcholu nadhozu a ve všech třech případech 0,08 s před okamžikem vypuštění 

míče. Stejně jako je tomu v polovině případů vyhodnocovaných v této studii. 

Dosažené hodnoty se v této pozici ani jinak nevymykají hodnotám v této studii, 

pouze zjištěné rychlosti zápěstí odhodové ruky uvádí Bernardová výrazně 

vyšší. 

8. 7 Vypuštění míče 

Vypuštění míče je okamžik, ve kterém míč opouští ruku nadhazovačky. 

K vypuštění míče dochází těsně u boku stojné nohy, která se se špičkou 

kopírující povrch hřiště přisouvá k výkročné noze. Vzdálenost mezi kotníky 

se tedy v tomto okamžiku u všech nadhazovaček zmenšuje (tabulka 11 ). 

Nejkratší vzdálenost byla naměřena u Omedes (průměrně 63 cm), u druhé 

Španělky byla jen o něco málo větší (průměrně 65 cm). Největší vzdálenost 

byla opět naměřena u Tesaříkové (průměrně 114 cm). K největšímu zkrácení 

vzdálenosti mezi kotníky došlo u Maršíkové- až o 21 cm na hodnoty 80 cm 

shodně ve třech nadhozech a 79 cm při čtvrtém. 

Rychlost kolene výkročné nohy nadále klesá (tabulka 14) a u všech 

nadhazovaček dosahuje v okamžiku vypuštění míče hodnot do 0,8 m/s, tedy 

zhruba polovičních oproti předchozí poloze. Výjimkou je Tesaříková, u které 

byla rychlost výkročného kolene výrazně vyšší, takže pokles rychlosti je 

průměrně na 36% hodnot při dokončení výkroku. 

Naopak maximálních hodnot dosahují údaje o rychlosti zápěstí odhodové paže 

(tabulka 13). Nejvyššich rychlostí zápěstí odhodové paže dosahuje Tesaříková 

(průměr 7,7 mls), po ní následují v těsném sledu Zákorová (6,9 m/s), Ayuso 

(6,8) a Maršíková (6,6 mls). Nejpomalejší pohyb zápěstí při odhadu byl zjištěn 

u Omedes- průměrná hodnota jen 5,5 m/s. 
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Rychlosti zápěstí neodhodové ruky se mezi jednotlivými nadhazovačkami 

značné liší (tabulka 15), ovšem u každé z nich nejsou rozdíly mezi jednotlivými 

pokusy příliš výrazné. Naměřené údaje se pohybují od hodnoty 0,4 mls 

u nejpomalejšího pohybu u Tesaříkové až k hodnotě 2,9 mls u Zákorové. 

Vytočení chodidel jak výkročné tak stejné nohy se oproti předchozí poloze příliš 

nemění (tabulky 18 a 19), pouze u Maršíkové a Ayuso dochází k vytočení 

špičky stojné nohy směrem dovnitř. U Ayuso to vede ke zmenšení úhlu vytočení 

špičky na téměř nulovou hodnotu vzhledem ke spojnici domácí a nadhazovací 

mety, u Maršíkové naopak můžeme pozorovat nárůst velikosti tohoto úhlu 

(až na cca 30°), což je způsobeno vytočením špičky přes osu x. 

U většiny nadhazovaček dochází k narovnávání výkročné nohy v kolen i (tabulka 

23). Pouze u Tesaříkové dochází k dalšímu zmenšování úhlu mezi stehnem 

a holení v koleni až na hodnoty kolem 130° (průměr 131 °), takže na rozdíl 

od ostatních nadhazovaček vypouští míč z dosti pokrčené výkročné nohy. 

Úhel spojnice boků a ramen se u většiny nadhazovaček snižuje (tabulka 20), 

protože ramena rotují rychleji než boky. Pouze u Maršíkové dochází k nárůstu 

hodnot, což je ovšem způsobeno tím, že ramena teprve "předhánějí" boky. 

Nejvýraznější pokles hodnot dosahuje Ayuso (průměrně o víc než o 30°). 

U Maršíkové ovšem dochází k rotaci v podobné míře, neboť si musíme 

uvědomit, že dochází k přetočení ramen vůči bokům. Lze proto soudit, 

že na výsledné rychlosti nadhozu se u těchto nadhazovaček podílf právě rotace 

trupu nejvíce ze sledovaného souboru. 

Úhel spojnice boků vzhledem k rovině xy (tabulka 16) dosahuje nejnižších 

hodnot u Zákorové (3°-14°), která rotaci boků zastavila téměř rovnoběžně 

se spojnicí domácí a nadhazovací mety. Nejvyšších hodnot v této proměnné 

dosahuje Maršíková (45°-58°). Postavení boků vůči rovině hřiště je u většiny 

hráček téměř paralelní (tabulka 17), i když bok výkročné nohy je vždy o něco 

výše (tabulky 6 a 7). Pouze u Maršíkové rozdíl výšky obou boků činí průměrně 

1 O cm, což odpovídá úhlu spojnice boků s rovinou hřiště průměrně 25°. 
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Úhly mezi předloktím a nadloktím v lokti odhodové ruky (tabulka 24) jsme 

naměřili v rozmezí od 13rdo 163°. Nejnižší hodnoty byly naměřeny u Ayuso 

(průměrně 143°), nejvyšší u Zákorové (průměrně 160°). Postavení neodhodové 

ruky se podle údajů v tabulkách 23 a 25 liší opět spíš interindividuálně než 

u různých pokusů jedné nadhazovačky. 

Bernardová (2006) oproti zde uvedeným údajům uvádí zejména mnohem vyšší 

rychlosti zápěstí odhodové ruky v okamžiku odhodu. Uváděné rychlosti jsou 

o polovinu až dvojnásobně vyšší, s průměrnou hodnotou kolem 11 m/s. 

Obdobně je to v této pozici s rychlostmi kolene výkročné nohy, které v okamžiku 

vrcholu nápřahu (tedy svého maxima) odpovídaly našim naměřeným hodnotám. 

Stejná situace se opakuje i u rychlostí zápěstí neodhodové ruky a samotných 

rychlostí míče. Jestli jsou ovšem údaje o rychlosti míče uvedené v okamžiku 

vypuštění maximálními dosaženými hodnotami, pak se jedná vzhledem ke zde 

změřeným údajům o spíše pomalejší nadhozy - průměrná rychlost 

u stoupavého nadhozu je 20,5 m/s. 

Také vytočeni chodidla výkročné nohy je většf než u zde sledovaných 

nadhazovaček- průměrně 48°. Také chodidlo stojné nohy je vytočené poněkud 

jinam, než u kterékoli z nadhazovaček, popisované v této studii. Údaje o úhlech 

vytočení boků odpovídají výsledkům naměřeným u Zákorové (průměrně 4° 

u stoupavého nadhozu). Také další údaje se mfsty drobně liší, ale žádné už 

nevybočují takovým způsobem jako naměřené rychlosti. 

Úhel v koleni výkročné nohy uvádí Bernardová u zkoumané nadhazovačky 

v průměru 145° u stoupavého nadhozu. Je to sice více, než bylo zjištěno 

u Tesaříkové, ale stejně jako Tesaříková vypouští míč na rozdrl od ostatních 

zkoumaných nadhazovaček za postupného pokrčování kolene výkročné nohy. 

8.8 Dokončení pohybu 

Tato fáze má opět u každé nadhazovačky poměrně individuální průběh, který 

nenf navíc tak ustálený jako základní postavení. Nohy nadhazovačky 
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se většinou přibližují, ramena i boky se vytáčejí směrem k domácí metě, celé 

tělo se napřimuje. 

Z tabulky 11 je vidět, že kotníky obou nohou se k sobě nadále přibližují 

až na vzdálenost blížící se 30 cm (Maršíková, Ayuso, Omedes) nebo 

na vzdálenost kolem 75 cm (Zákorová, Tesaříková). Dráha, po které 

se po odraze ze stejné nohy kotník a špička této nohy pohybují, je pro každou 

nadhazovačku poměrně specifická a je vidět na grafu 4. 

Graf 4: Trajektorie S-kotníku v xz od okamžiku zahájení výkroku 
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Hodnoty, které jsou uvedeny v tabulkách byly z výstupních údajů programu 

TEMA zpracovány tak, aby pro nadhazovačky nadhazujícf levou i pravou rukou 

dávaly porovnatelné výsledky (více o tom postupu je v metodice práce). V grafu 

4 jsou však trajektorie zobrazeny tak, jak by byly vidět ve skutečnosti při 

pohledu shora. Pohyb kotníku stejné nohy u všech nadhazovaček v okamžiku 

vypuštění míče směřuje (i když pod různými úhly) přes osu domácí a druhé 

mety směrem od odhodové ruky nadhazovačky (u pravaček doleva směrem 

k první metě, u levaček doprava směrem ke třetí). Po vypuštění míče pokračuje 

ještě nějakou dobu v pohybu tfmto směrem a někdy kolem okamžiku, ve kterém 

jsme vyhodnocovali dokončení pohybu zahajuje pohyb zpátky, aby 

nadhazovačka mohla zaujmout postoj na obou nohou čelem k domácí metě 

a byla tak připravena na další herní činnosti. U Maršíkové a Omedes se stejná 

noha začíná vracet o dva snímky (0,08 s) dříve, Tesaříková zalilajuje tento 
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pohyb až těsně před koncem zobrazované trajektorie, tedy 0,36 s po vypuštění 

míče (v grafu je zobrazena poloha kotníku stejné nohy ještě na dalších 5 

snímcích po snímku, ve kterém bylo vyhodnocováno dokončení pohybu). 

Úhly, které svírají chodidla s rovinou xy (tabulky 18 a 19), se liší jak mezi 

nadhazovačkami, tak v některých případech i u dvou nadhozů stejné 

nadhazovačky. Výkročná noha je extendovaná v koleni (tabulka 21)- hodnoty 

velikosti úhlu 170° a více. Stejná noha je v koleni flektována (tabulka 22) v úhlu 

v rozmezí od 1 ooo u Maršíkové až po 160° u Omedes. 

Boky se opět vytáčejí do polohy, ve které je jejich spojnice rovnoběžná 

se spojnicí první a třetí mety (tabulka 16). Jejich natočení vůči ramenům 

(tabulka 20) se opět poměrně dost liší jak mezi nadhazovačkami (od 117° 

do 170°), tak u jednotlivých nadhozů stejné hráčky. 

Rychlost zápěstí odhodové ruky výrazně klesá v důsledku postupného 

zastavování pohybu celé paže (tabulka 13). Rychlosti pohybu kolene výkročné 

nohy zůstávají na podobných hodnotách, jako v okamžiku od hodu, jak 

nadhazovačka pokračuje v pohybu vpřed. Pouze u Tesaříkové vý~azně klesají 

(0,2 mls), neboť ta vypouští míč z pokrčené výkročné nohy (tabulka 23) 

a pokračuje v pohybu vpřed a vzhůru tak, že postupně narovnává výkročnou 

nohu v koleni- změna v úhlu v koleni výkročné nohy je u ní v průměru 30°. 

Nadhazovačka z práce Bernardové (2006) stejně jako Tesaříková po vypuštění 

míče postupně narovnává koleno výkročné nohy (průměrně o 19° oproti 

předchozí poloze), avšak rychlost kolene neklesá tak dramaticky- Bernardová 

uvádí pokles průměrně o 0,35 mls. U stoupavého nadhozu je to pak zhruba 

na polovinu rychlosti kolene v okamžiku vypuštění míče, zatímco u Tesaříkové 

se jedná o pokles až na čtvrtinu původní hodnoty. 
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9 Závěr 

Z porovnání hodnot sledovaných proměnných u českých a španělských 

reprezentačnlch nadhazovaček a české ligové nadhazovačky v práci 

Bernardové z roku 2006 v pfedem stanovených kritických momentech 

softballového nadhozu je patrné, že tato sportovní dovednost se může ve svém 

provedení i na vysoké úrovni značně lišit. lndividuálnl techniku má však každá 

z porovnávaných nadhazovaček dobře zažitou . 

Průběh celého pohybu směruje k jedinému okamžiku -vypuštění míče. 

Měřítkem dokonalosti této sportovní dovednosti může být tedy pouze 

dlouhodobá statistika úspěšnosti nadhazovačky. Tuto statistiku bohužel nemám 

k dispozici, tak v příloze 2 alespoň přikládám tabulku s individuálními 

statistikami nadhazovaček na ME 2005 a statistiku nadhazovaček českých z 

roku 2005 i z roku 2006, neboť sezónu 2005 strávila Zákorová v německé lize. 

Jediným objektivním měřítkem výsledku nadhozu, který máme z výzkumu 

k dispozici, jsou naměřené rychlosti vypouštěných míčů. Z tohoto srovnání 

vychází nejlépe Tesarrková. Celková dynamika pohybu právě u této 

nadhazovačky je nejpomalejšl ze sledovaných hráček. I když má nejdelší 

výkrok, odraz ze stojné nohy není nikterak výbušný a rovněž rasantnr rotace 

ramen a zejména boků v okamžiku vypuštění míče popsané v literature je 

mnohem rasantnější u jiných sledovaných nadhazovaček. 

Porovnáváni jednotlivých nadhazovaček z hlediska správnosti jejich techniky je 

však nad rámec jak této práce, tak znalostí a zkušeností jejího autora. Cílem 

bylo daný pohyb popsat a nalézt rozdíly v provedení mezi jednotlivými hráčkami 

z hlediska techniky provedeni. Na závěr bych rád ještě jednou zdůraznil, 

že ve sportovních hrách je nejdůležitějším měfitkem především herní výkon 

a ne technika provedení. A neplatí to jen ve sportovnrch hrách, vždyť například 

i na 200 a 400 m je nejrychlejšl na této planetě .. muž, který běhá v záklonu" -

Michael Johnson. 
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Statistiky nadhazovaček na ME 2005 v praze 

Name rream ~ L IWA IP ,BFP IR ER ERA ~o ,BB H8 
p.yuso Elena Spain (J :3 O,OO'Yo 13,7 5tl 7 .q 2,05 5 12 1 

Birocci Usa Italy 2 1 6670% 22 n 2 1 0,32 31 3 (J 

~rown Heather G. 8ritain 2 1 66,70% 22,7 93 7 e 1,85 6 2 2 
Castellani Daniela Italy 1 1 50,00% 7 24 2 2 2 8 3 o 
PEM!_es Kristi Nether1and 1 1 50,00% 6 24 1 1 1,17 10 4 o 
~ronina Ekaretlna Russ i a 1 2 3330% 21 9']_ 1~ s 3 1] _§ o 
Famworth Sarah Greece e 1 85,70% 43,3 164 7 e 0,97 27 6 3 
Flores Noelia Spain o o c 2 11 o c o o 1 o 
Prewe Anke Maria Germany c 1 0,00% 10,7 50 5 4 2,63 4 4 1 
Hjelm Karin Sweden 2 1 6670% 17,3 80 9 e 2,42 9 6 1 
~llaaire G. Britain 2 1 66,70% 12 54 E5 4 2,33 11 4 1 
Kaminski Marit Germany c o _Q 5,7 27 4 __ :2 2,47 o ~ 1 
~ias Kristen Greece 1 1 50,00% 17,7 74 ~ J 1J*3 13 3 1 
Malerich Leslie Italy 4 o 100,00% 28 110 6 1 0,25 35 5 c 
Mcriíkmé Lucie Czech Rep 1 1 50,00% 16,3 59 7 4 1,71 15 1 o 
Melzer Vhlian Germany 1 2 33,30% 11,3 60 11 6 3,71 9 9 c 
Moretto Debora Italy 1 o 100,00% 13 61 4 4 2,15 15 4 2 
Noij Rinke Belglum o 2 0,00% a 42 9 a 7 2 1 c 
Omedes Noelia Spain 1 2 33,30% 21 110 2S 5 1,67 14 7 1 
Ostling lheresia Sweden _() 1 O,OQ% 1 s s o o o 1 1 
j=)_arej_o Beatrfz S_pain o o _() 0,3 4 1 o o o ~ c 
Pojerová Eliška Czech Rep 1 2 33,30% 12 56 a 3 1,7S 7 o 1 
Riechers Julia Germany 2 o 100,000,{, 7 26 1 1 1 o 2 c 
Shembere\a Darya Russla 3 1 75,00% 26 se o o o 21 s c 
Soumeru Rebecca Nether1and 1 2 33,30% 22,3 92 4 3 0,94 22 6 c 
~sson Johanna l§_weden o 1 0,00% 7 ~ s 1 1 1 3 1 
~wnsson Sara Sweden _O 1 0,00% 12,7 ~ 13 4 2,21 2 2 2 
!chemak0\8 Olgil Russla _() o _() 1 _El ll. 2 ' 14 o 2 c 
rresarlkmé Katei'ina Czech Rep 1 1 50,00% 8 3C 1 o o 5 1 c 
Townsend Stacie G. Br1tain 1 1 50,00% 20,3 Sl 16 a 2,75 13 1 c 
Van de Ven Vera Belgium o 2 0,000/o 13,7 55 1C 4 2,05 1 4 c 
~an der Berg Laura Nether1and 1 o 100,000,{, 5 20 4 3 4,2 4 ll. 1 
~an Kampen Judith Nether1and 2 1 66,70% 29 114 e 1 0,24 24 5 4 
~an Wvmelbeke Pat Belgium (] 2 0,00% 17 J1 14 ] 2,88 5 7_ o 
~eselil10\1c Michale Germanv c o c 4,3 ~ 3 _2 3,23 o ~ 1 
IZákoro\é Jitka Czech RerJ (] o 000% 8,7 41 1 c o 9 2 (] 

IWP AB IH BA 28 ~B HR SA ~H QRA 

(J ~ s 0,15 o (J o 0,18 :3 0,36 
1 74 7 0,1 1 o 00,11 O O, 13 
o 81 22 0,27 2 c 10,33 a 031 
o 19 6 0,32 1 o o 0,37 2 0,41 
o 20 5 0,2E 2 ~ o 0,35 o 0,38 
o ~ 24 0,27 4 1 _Q o~ 1 0,32 
o 153 24 o,1e 4 o 00,1a 2 02 
o 10 3 o,:: o o o 0,3 o 0,36 
o 44 9 0,21 1 1 o 0,27 1 0,29 
o 70 22 0,31 o :: o 0,4 3 0,38 
(J 46 1:;! 0,26 (J 1 o 0,3 3 0,33 
2 23 40,17 1 ~ 00,21 _(J 0,3 
o 6']_ 16 0,24 2 2 o 0,33 3 0,2a 
o 105 19 0,1a 1 1 00,21 o 0,22 
o 52 9 0,17 o 1 o 0 ,21 6 0,19 
2 48 12 0,25 2 c 00,29 3 0,37 
o 54 15 0,28 1 c o 0,3 1 0,35 
o 40 15 0,38 3 1 O O,S 1 0,39 
ú 96 3C 0,31 1 ~ 00,39 .El 0,37 

_() Jl 20,33 1 c o o, s 1 0,5 
_() 4 2 o,s o c O OJi c 0,5 
1 55 13 0,24 o :: o 0,3S c 0,25 
122 20,09 o o 00,09 ll. 0,17 
c 91 1a 0,2 1 1 00,23 2 0,24 
o 84 22 0,26 3 o o 0,3 :2 0,31 
o 26 o o o o o (] 2 0,13 
o 56 22 0,37 2 2 00,48 c 0,41 
1 4 1 0,2S (] o o 0,2S c 0,5 
c 2]_ 5 0,19 o 1 _O 0,26 :2 0,21 
o 92 29 0,32 4 2 o 0,4 4 0,32 
c 51 11 0,22 2 1 _() 0,2§ 4 0,27' 
J 16 10,00 o o _() 0Jl6 1 0,21 
c -~ 12 0,13 o o o 0,13 § 0,23 
o 60 23 0,31l o (] 003a s 0,45 
o 17 5 0,29 o o 0029 1 0,43 
o 37 6 o 16 1 o 0019 2 021 

~~Uk 88,., 
B'Yo 20% 

40% 4% 
6% 4% 

33% 13% 
42% 17% 
20% 6% 
16% 5% 
0% 9% 
8% 10% 

11% 9% 
2~ 9% 

0% 15% 
18% 5% 
32% 5% 
25% 2% 
15% 15% 
25% 10% 

5% 2% 
13% 7% 

QO,{, 22% 
0% O% 

13% 2% 
0% 8% 

21% 5% 
24% 7% 

3% 13% 
3% 6% 
0% 33% 

17% 3% 
13% 1% 
2% 7% 

20% 15% 
21% 11~ 

7% 10% 
QO,{, 18% 

22% 5% 

.,"-r 
(J 

0,32 
c 
o 

_(] 
_(] 
o 
o 
c 
c 
_c 

2,4] 
o 
c 
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1,24 
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Statistiky nadhazovaček 1. české softballové ligy žen - ročník 2005 

~méno Tým w L WA p IBFP IR fl[ s-u BB HB WP ~ 
Bartelo\lá Petra Trutnov :.! 2 -50,00% 37,3 162 18 c u 4 12 1: 7 14:3 
BrummeiO\é Gabriela: Chemie 1S 7 72,000,{, 163 64S 154 2:: 0,99 173 32 1 6 1596 
Praf'lt Vendula Trutnov € 9 40,000AI 86,7 413 73 4S 3.88 53 33 4 19 1368 
IEmingero'lé Petra Kladno 1 11 8,30% 62 348 196 6C 677 16 52 5 14 281 
[Haj[čko\lá Tereza Kladno c 4 0,00% 39,7 23a 58 2~ 5,12 5 27 2 a 199 
~alakucmé Lucie Cechie c 1 0,00% 2 13 4 ~ 14 a 4 c a a 
HáiO\é Katei'ina Kladno o 8 0,00% 33 19:: 53 34 7,21 9 42 4 5143 
HanákO\é Jitka Trutnov 6 9 40,000A 119 534 52 25 1,47 28 36 7 14 477 
Ha'vflkO\é Linda Krč Altron o 1 O,OOo/c 3 1 a 5 11,67 1 2 c o 16 
HendrichO\é Hana Tech. Brno 11 10 52,40% 113 50a 73 24 1,49 36 32 :.! 1439 
Hrubá Sárka Chemie 1 0,00% 4 2 7 4 7 1 o o o 2S 
Kadaňková Martina Kladno 1 O,OOOAI 17 &. 16 10 412 5 12 c o 77 
Kadaňková Michaela Kladno 7 O,OOOAI 49,7 27 72 40 564 11 32 4 2237 
Kalino\lá Kristýna SaBaT 16 10 61,50% 168;7 ~ 82 46 1,91 120 20 ~ 2609 
Kamešová Andrea Kladno o 3 0,00% 11,7 73 22 17 10,2 2 14 1 4 57 
Kochová PéNa Tech. Brno o 7 0,00% 4:: 215 4C 9 1,47 a 21 7 1179 
Kolkuso\lá Petra ~hemie o 1 0,00% 9 46 s 3 2,33 o 4 2 c 4C 
Krimo\lá Petra SaBaT 1 1 50,00% 17 87 20 11 4,53 2 6 3 1 78 
Kucha!'O\é Michala Krč Altron 10 2 83,300AI 77,7 340 36 27 2.4:: 27 22 6 o~ 
...._ovato Kellv Chemie 1 o 100,00% 7 25 1 1 1 5 1 1 o 23 
Malá Petra SaBaT 1 4 20,00% 48,3 23 35 f5 2,17 19 6 1 1223 
MařanO\é Jana Chemie 2 2 50,00% 33,7 153 2S a 1,66 12 3 d d 147 
Maršlková Lucie Krč Altron 20 2 90,90% 161 653 3S 21 o 91 152 15 12 1 60~ 
Moiseiew Anna Chemie o 1 0,00% 11,3 55 7 2 1,24 3 7 o o 46 
Patlicho\lá Klára Kladno o 1 O,OOOAI 1 '7' 1 5 1 4,2 1 3 1 o 8 
Petrásko\lá Lucie Cechie 7 4 63,60% 86,7 375 46 20 1,62 31 28 3 0339 
Plecitá Lucie SaBaT o 1 000% 4 25 7 4 7 o 5 2 o 18 
Pojero'lé Eliška Cechie 7 5 58,30% 74 291 21 2 o 19 68 6 2 027~ 

PortO'Ié Jana SaBaT o 1 0,00% 2 20 10 7 24,5 o 1 o o 19 
Rychlá Linda Joudrs 12 4 75,000A, 119 522 [53 25 1,47 111 47 5 9457 
Tauchmano\lá Petra Cechie s 4 55,600A, 61 29( I4S 19 2,18 21 1;j ~ c 271 
:resartk.O\é Kateřina rrech. Brno 3 10 23,10% 89 38E .64 22 1,73 8(J 59 2 s 316 
~aclko\lá Jana Joudrs 10 8 55,600AI 110,7 477 l4C 13 082 58 4C E :: 41~ 
Zábranská 1\eta Trutnov o 1 0,00% 9 4i 9 4 3,11 3 11 :i! :: 33 

··Lucie Joudrs (J 1 000% 4.:: 1E 1 1 1.62 c c ( c 1~ 

IH BA 2B 3B HR SA 
29 o.~ o 1 o 0,22 
92 0,1E 6 2 1 O, 1a 
9a 0,2E 23 s 10,34 

104 0,37 13 2 o 0,4:: 
67 0,34 8 s 00~ 

3 0,38 o c 00,38 
4E 0,32 11 1 10,43 

104 0,22 12 :: 1 0,26 
6 0,38 1 c o 0,44 

112 0,26 18 6 o 032 
10 0,4 1 o o 0,44 
21 027 4 c o 0,33 
76 0,32 12 5 00,41 

114 0,1j 17 "]_ 00,24 
22 0,39 2 o 00,4:.! 
41 0,23 14 3 00,34 
10 0,2S o o 1 0,33 
26 0,33 7 o 00,42 
68 o~ 10 3 10,29 

2 0,09 o o 00,09 
61 0,27 12 2 00,3~ 
32 o~ 6 1 00,27 

10_1 0,1] 11 _1 10,22 
12 0,26 1 o 00,28 

1 o, 13 o o o 0,13 
70 0,21 4 3 10,25 

9 O,S o 1 00,61 
26 0,0] o 1 o 0,1 
10 0,5~ o 1 00,63 
92 0,2 12 4 o 0,25 
72 0,2r 5 5 00,32 
58 0,1!l 1(J 5 00,2S 
84 0,21 9 4 1 0,2E 
Jl 0,1S o o 10,27 
2 o 1~ c o 00 1~ 

ISH JBA SO% 
7 0,27 2% 

19 0,2 27DAI 
a o,31 13% 

1Q 0,48 5% 
2 0,42 2% 
1 0,58 OOA 
4 0,48 5% 

14 0,28 5% 
c 0,44 6% 

27 0,31 7% 
o 0,4 4% 
o 0,37 6% 
6 041 4% 

2C 0,22 18% 
1 0,51 3% 
a o,33 4% 
c 0,35 0% 
c 0,4 2% 
s 0,29 8% 
c o, 16 20% 
3 0,3 8% 

0,23 8% 
18 0,21 23% 
2 0,36 5% 
o 0,42 8% 
5 0,27 8% 
o 0,64 0% 
5 0,12 23% 
o 0,55 00/o 

13 0,28 21% 
,;: 0,31 7% 
s 0,32 21% 
~ 0,28 12% 

1 0,41 6% 
1 o 14 00/o 

BB% 
7% 
5% 
9% 

16% 
13% 
310A 
24% 

8% 
11% 
7% 
0% 

13% 
13% 

4°Á 
21% 
13% 
13% 
10% 
8% 
8% 
3% 
2% 
4% 

13% 
33% 

8% 
28% 

3% 
5% 

10% 
6% 

160A 
9% 

28% 
0% 

WPA 
1,31 
0,26 
1,5:: 
1,58 
1,41 

c 
1,0€ 
0,8:.! 

c 
O. OE 

o 
c 

0,28 
o,oe 
2.~ 

0,1€ 
c 

0,41 
c 
c 

0,14 
c 

0,~ 

c 
o 
o 
Q 
o 
o 

0,5:: 
o 

0,71 
o 19 
2,33 
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Statistiky nadhazovaček 1. české softballové ligy žen - ročník 2006 

Jméno Tým w L WA IP BFP IR ER ERA s o BB H6 WP AB 
~rummeiO\é Gabriel_§ Cherme Jl11 45,00% 1117,3 490 16C 2:3 1,37 125 40 1 4 437 
Burianová Veronika Krč Altron 2 o 100,00% 13 49 ~ 3 1,62 5 2 o o 46 
Ha\<líková Unda Krč Altron o o o 3 15 ~ 3 7 2 1 o o 1~ 
Hendrichová Hana rTech. Brno 9 15 37,50% 89 400 58 2C 1,57 20 17 4 2 374 
HolešO'IISká Hana [Tech. Brno 1 8 11,10% 31,3 146 28 1~ 2,6S 4 13 2 o 128 
~ková Monika Tech. Brno o 1 0,00% 1,3 13 6 ~ 15,7f 1 2 o o 11 
~linová Kristýna SaBaT a 6 57,10% 101,3 423 35 34 2,35 84 25 1 1 391 
Kalkusová Petra Chemie o 2 0,00% 11 59 2-4 7 4,45 1 6 o o 52 
~ ........... .,á Veronika !Trutnov 2 5 28,600/o 42 215 I~ 2~ 3,83 5 21 2 20 187 
ISudematschová ZUz_~: Chemie o o c 5 29 6 2 2,8 1 o 1 o 27 
Kuldová Markéta Tempo ~ o 100,00% 9 41 7 1 1,56 1 _O o o 41 
Malá Petra SaBaT o 2 0,00% 14,3 66 14 1~ 6,35 5 3 o o 61 
Mafanová Jana Chemie 5 7 41,70% 94 405 62 25 2,16 37 6 2 1 392 
~rilková Lucie Krč Altron ~o 6 76,90% 181,7 696 37 16 0,62 210 21 14 3 643 
Minaflková Radka Trutnov ~ 9 18,20% 68,3 335 1n 4€ 4,71 19 32 1 21 289 
Patlichová Klára Joudrs 1 o 100,00% 8,7 3] 3 o _Q 2 _6 o o 31 
Petrásková Lucie Cechie E 6 45,500..1: 70 315 144 22 2,2 30 17 3 1276 
Pojerová Eliška Cechie 12 7 63,20% 129 506 35 a o,43 112 21 5 o 457 
Preiningerová Lucie Tempo c o 0,000/o 3 19 e 1 2,33 1 4 c o 15 
Skalická Veronika rrech. Brno e 15 28,600/c 80,7 349 56 24 2,08 36 14 .o4 11330 
Smldová Michaela Tech. Brno c 2 0,00% 2,3 25 9 9 27 1 a 1 o 16 
S~ Jana ~hie 1 1 50,000/o 13,3 62 a 4 2,1 a 6 2 o 52 
§_wndová Markéta [rutnov _Q _3 0,00% 15,7 BC 14 9 4,02 4 9 c s 69 
Tauchmanová Petra Cechie 3 1 75,00% 23 1Q_~ 18 10 3,04 6 e 3 1 89 
rresarlková Katefina rTech. Brno 1 7 12,50% 23,3 ~ ~ 24 7,2 15 ~ f a 85 
Vaclková Jana Joudrs 24 3 88,90% 1n,3 701 39 15 0,59 153 ~ 7 2 642 
Vrbská Lucie Krč Altron 5 3 62,50% 38 14€ 9 3 o.~ 16 s c 1137 
~branská 1\eta rrrutnov 1 2 33,300/c, 24 12C 19 10 2,92 10 17 c e 101 
~korová Jitka SaBaT 10 9 52,60% 115,3 48f 43 35 2,12 114 2a 7 o 437 

'Lucie Joudrs 7 2 77,80% 70,3 307 24 e o, a 46 23 3 5 27S 
Ziaová 1\ena Krč Altron ~ 1 6670% 18,7 82 12 7 2 63 6 .o4 c o 76 

H BA 26 36 HR SA SH I OBA 
79 0,1f 5 5 o 0,22 1~ 0,25 

9 o~ 1 _Q 00,22 1 0,23 

~ 0,21 ~ o o 0,36 Q 0,27 
78 0,21 10 e 00,27 5 0,25 
28 0,22 3 1 00,26 3 0,3 

4 0,3€ 1 c o 0,46 c 0,46 
69 0,1E 7 9 10,25 6 0,23 
1a 0,3f 3 2 o 0,48 1 0,41 
44 0,2-4 a 1 o 0,29 s 0,32 
a o.~ 1 _(l 00,33 1 0,32 

1_§ 0,3_1 2 _Q 00,42 Q 0,37 
17 0,2E 3 2 00,39 ~ 0,31 
97 0,25 8 9 10,32 5 0,26 
92 0,14 11 e 10,19 1S 0,19 
84 0,29 13 1~ 20,45 13 0,36 

_O _O O c o o o 0,16 
67 0,24 5 .o4 o 0,29 19 OL29 
57 0,13 6 ~ 1 0,16 23 0,17 

3 0,2 1 c o 0,27 o 0,37 
71 0,22 7 1 o 0,24 1 0,26 

6 0,38 1 o 00,44 c 0,6 
12 0,23 3 1 00,33 2 0,33 
20 0,29 3 o 00,33 2 0,37 
1S O, 17 o 3 o 0,24 3 0,26 
14 0,17 4 o 10,25 1 0,45 
89 0,14 9 3 00,16 1-4 0,2 
24 0,1] o 1 o O, 19 .o4 0,2 
215 0,25 6 1 o 0,3~ 2 o~ 
75 0,17 11 7 00,2~ 1~ 0,23 
47 0,17 3 5 o 0,22 e 0,24 
15 0,2 3 o o 024 2_0,24 

s o% BB% 
26% 8% 
10% 4% 
13% 7% 
5% 5% 
3% 10% 
8% 15% 

20% 6% 
2% 10% 
2% 11% 
3% 3% 
2~ OOb 
8% 5% 
9% 2% 

30% 5% 
6% 10% 
5% 16% 

10% 6% 
22% 5% 

5% 21% 
100/o 5% 
4% 36% 

13% 13% 
5% 11% 
6% 11% 

12% 34% 
22% 6% 
11% 3% 
8% 14% 

24% 7% 
15% 8% 
~ 5% 

WPpj, 
0,24 

Q 
_g 

0,16 
Q 
o 

o. o~ 
Q 

3,33 
o 
o 
o 

0,07 
0,12 
2,15 

o 
0,1 

o 
o 

0,09 
o 
o 

2,23 
0,3 
2,4 

o.oa 
o.1a 
2,33 
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O,S 
c 
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