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P¤EDMLUVA
Z kapacitních dÛvodÛ jsem mohl do této knihy vybrat jen nûkteré sportovní hry. Hlavním hlediskem bylo, zda o pﬁíslu‰nou sportovní hru peãují mezinárodní organizace a jsou poﬁádány mezinárodní soutûÏe. V˘jimku jsem uãinili jen
u dvou tradiãních ãesk˘ch sportovních her (národní házená, volejbalové debly).
Pﬁesto se dostalo pouze na zhruba polovinu z tûch, které vyhovûly na‰im v˘bûrov˘m kritériím. Druhou polovinou by se mûla zab˘vat dal‰í navazující publikace.
Do tohoto svazku jsou zaﬁazeny sportovní hry, ve kter˘ch se pﬁi ovládání spoleãného pﬁedmûtu pouÏívají pouze ãásti tûla (dlanû, pûsti, ruce, paÏe,
hlava, trup nebo nohy) a ne sportovní náãiní. Pro lep‰í pﬁehlednost jsem pak
uplatnil pomocné ãlenûní podle toho, jak je pﬁedmût hry pﬁeváÏnû ovládán:
chytáním a házením, odráÏením rukama, kopáním, rukama i nohama.
Vytvoﬁily se tak skupiny házen˘ch, odbíjen˘ch, kopan˘ch a rugby. Pátou specifickou skupinou pak jsou sportovní hry pro zdravotnû postiÏené.
Pﬁi pﬁípravû této knihy jsem se musel obrátit na znaãné mnoÏství rÛzn˘ch zdrojÛ, získat tisíce stran informací (obãas i rozporupln˘ch). V‰echny
údaje bylo tﬁeba dále roztﬁídit, ovûﬁovat, pﬁebírat, zhutÀovat a zpracovat.
Dûkuji v‰em, kteﬁí mnû v tom jak˘mkoliv zpÛsobem pomohli. Za jakékoliv doplÀující pﬁipomínky ãtenáﬁÛ budu vdûãn˘.
Vybrané sportovní hry pﬁedstavuji v rÛzném rozsahu, kter˘ je ovlivnûn
jejich v˘znamem v ãeském sportovním dûní, sloÏitostí pravidel a pﬁípadnou
podobností s jin˘mi sportovními hrami.

Franti‰ek Táborsk˘, ãervenec 2004
frantisektaborsky@seznam.cz
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HRA A SPORT
Pojmy „hra“ a „sport“ jsou mimoﬁádnû mnohoznaãné a mnohdy se pﬁekr˘vají. Kdo je‰tû nesly‰el o hrách s pﬁívlastkem pohybové, drobné, míãové, tûlov˘chovné, branné, v pﬁírodû...? A co hry stolní, karetní, slovní, matematické,
lidové, sexuální, divadelní, hudební, gladiátorské, hazardní, sázkové...? Hra je
trval˘m prÛvodním znakem lidského konání. Proto téÏ biologické oznaãení
homo sapiens b˘vá obãas ze sociálnû-psychologického pohledu nahrazováno
v˘razem homo ludens (ludus = hra). Koneãnû také pojem sport oznaãoval pÛvodnû pﬁedev‰ím hru a zábavu spojenou s pohybem.
Z pohledu souãasn˘ch sportovních her
jsou historicky nejzajímavûj‰í hry dvou soupeﬁících stran se spoleãn˘m pﬁedmûtem. Doklady
o nich jsou dochovány v podstatû v kaÏdé starovûké civilizaci. Tyto hry plnily nejen funkci
zábavy, ale stávaly se rovnûÏ prostﬁedkem v˘chovy ãi léãby a obãas slouÏily i kultovním nebo
náboÏensk˘m úãelÛm. VzpomeÀme si napﬁíklad na rÛzné hry stﬁedoamerick˘ch indiánsk˘ch kmenÛ, kde k hernímu rituálu nûkdy
patﬁilo i zabíjení poraÏen˘ch.
Spoleãn˘ herní pﬁedmût mûl nejãastûji
podobu kulatého míãku nebo míãe. Míãe se vyrábûly z nejrÛznûj‰ích materiálÛ: listí, rostlinná vlákna, ztuhlé rostlinné ‰Èávy (kauãuk),
chlupy, kÛÏe, dﬁevo. ¤ímsk˘ lékaﬁ Claudius
Galenus (Galén, 130–200 n. l.) rozli‰oval pût
rÛzn˘ch velikostí míãÛ, mimo jiné téÏ velk˘, dut˘ a vzduchem plnûn˘ follis.
V Asii a mezi Indiány se ale objevovaly také míãky opatﬁené peﬁím. RÛzné formy her s opeﬁen˘m míãkem jsou doloÏeny (a to i z doby pﬁed na‰ím letopoãtem) od Vietnamu pﬁes âínu a Japonsko aÏ po Brazílii.
Sport v souãasném slova smyslu má své poãátky aÏ v industriálních
spoleãnostech devatenáctého století. Organizovaná kosmopolitní kapitalistická spoleãnost se zákony volné soutûÏe stále více vtiskávala svÛj charakter
i rÛzn˘m pohybov˘m zábavám. Vznik moderních sportovních disciplín je
charakterizován zejména vytváﬁením závazné struktury (místní, regionální,
národní, kontinentální a celosvûtové) pro organizaci soutûÏí. To je provázeno obecnû dohodnutou a pﬁijímanou kodifikací pravidel a dal‰ích ﬁádÛ, pﬁedpisÛ ãi ustanovení.
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Za historicky krátkou dobu vykázal sport neobyãejnû dynamick˘ rozvoj,
kter˘ neustále pokraãuje. Má ﬁadu rÛzn˘ch forem. Od rekreaãních (sport pro
v‰echny), pﬁes v˘konnostní aÏ po vrcholové. Do tûch pronikne jen omezen˘
poãet obzvlá‰tû talentovan˘ch a vyvolen˘ch jedincÛ. Pro nûkteré z nich pak
mÛÏe b˘t profesionální sport zdrojem lukrativní obÏivy. Moderní sport se stal
spoleãensk˘m fenoménem. Pﬁitahuje obrovské mnoÏství lidí k pﬁímé i k nepﬁímé úãasti, k vlastnímu sebezdokonalování i k obdivu ke sportovním idolÛm.
Sport se ale také stal dÛleÏit˘m obchodním artiklem a souãástí showbyznysu.
Tak jako v‰ude, kde jde o peníze, slávu a moc, se mohou objevit podvody (a to
nejen uÏíváním nedovolen˘ch dopingov˘ch prostﬁedkÛ). Osobnû v‰ak pevnû
vûﬁím, Ïe pÛvodní sportovní ideály a zámûry jsou dostateãnû odolné a trvalé.
Snad také tato kníÏka bude, vedle zdroje informací, rovnûÏ podnûtem pro oÏivení my‰lenek uÏiteãného a zábavného pohybu v duchu fair play. VÏdyÈ co by
zbylo ze hry bez pravidel a ze soutûÏe bez soupeﬁe?
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SPORTOVNÍ HRY
Pojem „sportovní hra“
Sportovní hry jsou vyhranûnou skupinou sportovních odvûtví.
Spoleãn˘mi znaky v‰ech sportÛ jsou organizaãní institucionalizace soutûÏí
a kodifikace pravidel. âím se tedy sportovní hry od ostatních sportÛ li‰í?
Prvním podstatn˘m rozdílem je, Ïe se spolu mohou a souãasnû musí utkávat
vÏdy pouze dva soupeﬁi (jednotlivci, dvojice nebo víceãlenná druÏstva).
Jednotkou jakékoliv soutûÏe ve sportovních hrách je tedy utkání dvou soupeﬁÛ. Tato charakteristika se vztahuje také na úpolové sporty (zápas, judo,
‰erm...). Na rozdíl od nich v‰ak protivníci ve sportovních hrách soupeﬁí o spoleãn˘ pﬁedmût. Ten je témûﬁ vÏdy jen jeden (míã, opeﬁen˘ míãek, tou‰, disk,
kruh atd.), ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech ale mohou b˘t ve hﬁe souãasnû spoleãné
pﬁedmûty dva (double disc court a ringo).
Sportovní hra je tedy soutûÏivá ãinnost dvou soupeﬁÛ v jednotném prostoru a ãase, kteﬁí podle institucionálnû schválen˘ch pravidel usilují o prokázání vlastní pﬁevahy lep‰ím ovládáním spoleãného pﬁedmûtu.
Sportovní hry, jejichÏ poãet daleko pﬁekraãuje hranici sta, se mohou dûlit podle rÛzn˘ch hledisek:
• Jedním z kritérií tﬁídûní mÛÏe b˘t to, zda jsou hrací plochy obou soupeﬁÛ
spoleãné (sportovní hry invazní, napﬁ. fotbal, basketbal) nebo oddûlené
(sportovní hry neinvazní, napﬁ. volejbal, indiaca).
• Jin˘m kritériem se mÛÏe stát poãet hráãÛ u kaÏdého ze soupeﬁÛ: sportovní hry individuální (napﬁ. singly v americkém handballu nebo shuttlecocku),
sportovní hry párové (napﬁ. pláÏov˘ volejbal, debly v nohejbalu) a sportovní
hry t˘mové (napﬁ. házená, rugby).
• Dal‰ím hlediskem je hlavní zpÛsob pohybu hráãÛ: pﬁirozen˘ pohyb bez pomocn˘ch prostﬁedkÛ (pﬁeváÏná vût‰ina sportovních her), pohyb ve vodû (vodní pólo),
vyuÏití sportovní v˘zbroje (lední hokej, hokej na koleãkov˘ch bruslích), vyuÏití
Ïiv˘ch (kÛÀ) nebo neÏiv˘ch (kolo, motocykl, kajak) dopravních prostﬁedkÛ.
Pro potﬁeby této knihy jsou rozhodující dvû jiná kritéria klasifikace sportovních her:
1. ZpÛsob ovládání spoleãného pﬁedmûtu: ãástmi vlastního tûla (házená, volejbal,
fotbal, rugby) nebo sportovním náãiním (v kolové kolo nebo v jin˘ch sportovních hrách raketa, hokejka, pálka, pádlo).
2. Spojení tﬁí hledisek: herní úkoly pﬁi ovládání spoleãného pﬁedmûtu, zpÛsob
získávání bodÛ a zpÛsob, jak˘m je vymezeno trvání utkání. Podle toho pak rozli‰ujeme sportovní hry brankového, síÈového a pálkovacího typu.
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Ve sportovních hrách brankového typu plní strana, která má v drÏení
spoleãn˘ pﬁedmût, jednoznaãnû úkoly útoãné. Pouze v útoku (aÏ na nûkteré
v˘jimky) lze získávat body. Ty se dosahují dopravením pﬁedmûtu hry do urãeného cílového prostoru (branka, ko‰, území za brankovou ãárou apod.). Hrací
plocha je pro obû strany spoleãná a soupeﬁi bojují o pﬁedmût hry souãasnû.
Trvání utkání je limitováno pﬁeváÏnû ãasem, v˘jimeãnû ziskem urãeného poãtu bodÛ. Sem patﬁí napﬁ. fotbal, basketbal, ultimate.
Ve sportovních hrách síÈového typu plní strana, která právû hraje spoleãn˘m pﬁedmûtem, souãasnû úkoly útoãné i obranné. Jedinou herní akcí mÛÏe
body získat, nebo je naopak získá soupeﬁ. Body se dosahují pﬁi chybû soupeﬁe.
Soupeﬁi jsou na oddûlen˘ch hracích plochách, nebo se pravidelnû na spoleãné
hrací plo‰e ve sv˘ch herních akcích stﬁídají. Trvání utkání je vesmûs dáno ziskem stanoveného poãtu bodÛ v setech a dosaÏením urãeného poãtu vítûzn˘ch
setÛ. Pﬁíkladem jsou tenis, squash, volejbal, americk˘ handball.
Ve sportovních hrách pálkovacího typu plní strana, která má v drÏení
spoleãn˘ pﬁedmût, úkoly obranné. Body získává útoãné druÏstvo (které v té
chvíli nemá pﬁedmût hry) za pﬁebûhy met do cílového prostoru. Bránící druÏstvo je na hrací plo‰e v plném poãtu, útoãníci vstupují do hry postupnû.
Bránící druÏstvo se snaÏí útoãníky ze hry vyﬁadit (vyautovat) dﬁíve, neÏ dosáhnou cílové mety. Po dosaÏení urãeného poãtu vyautovan˘ch soupeﬁÛ dochází
ke smûnû (v˘mûna obrann˘ch a útoãn˘ch rolí). Trvání utkání je limitováno urãen˘m poãtem smûn. Takov˘mi hrami jsou napﬁ. softbal, baseball nebo kriket.

Historie sportovních her
Hlavními mezníky pro dûjinn˘ poãátek kaÏdé ze sportovních her jsou
první písemné základy pravidel, vznik prvních klubÛ a jejich asociací (národních, pﬁípadnû nadnárodních) a organizace pravideln˘ch soutûÏí. V podstatû
tedy mÛÏeme sledovat historicky velice krátké období, nanejv˘‰ posledních
pﬁibliÏnû 150 let. U vût‰iny sportovních her se ale jedná o dobu krat‰í, v nûkter˘ch pﬁípadech pomûrnû v˘raznû. Jednotlivé sportovní hry se pﬁitom neustále vyvíjejí, navzájem se ovlivÀují a snaÏí se v konkurenãním sportovním
prostﬁedí pﬁiblíÏit co nejvíce poÏadavkÛm spoleãenského zájmu.
Pûkn˘m, rozvûtven˘m pﬁíkladem toho, jak se ze spoleãného základu vyvinou velice rozdílné sportovní hry s rÛzn˘m osudem, je fotbal. Od poloviny
devatenáctého století se stále více oddûlovaly dvû v˘vojové vûtve. Na jedné stranû rÛzné formy kopané (fotbal, futsal, pláÏov˘ fotbal), na druhé stranû ragbyové pojetí (rugby, rugby v sedmi, americk˘ fotbal, kanadsk˘ fotbal, australsk˘
fotbal, galsk˘ fotbal). V rÛzn˘ch ãástech svûta jsou pak slovem fotbal (football)
oznaãovány rozdílné sportovní hry. Podobnû je tomu téÏ se zcela odli‰n˘m
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chápáním pojmu handball v Evropû a v USA. Pﬁi identifikaci popisovan˘ch
sportovních her pouÏíváme dÛslednû na‰e oznaãení. Pﬁípadná synonyma uvádíme pod titulem.
Ne v‰em sportovním hrám se podaﬁilo pﬁekonat vlastní národní hranice.
U nás to jsou napﬁíklad národní házená a volejbalové debly, v Nûmecku korfball
a schleuderball, v Belgii kaatsen a krachtball atd. Pﬁesto ale zcela jistû u nás hraje národní házenou a volejbalové debly více lidí neÏ ve svûtû horse ball nebo podvodní rugby, které mají své mezinárodní federace. Nûkteré sportovní hry jsou
svûtov˘mi stálicemi (fotbal, basketbal), jiné jsou na v˘sluní jen v nûkolika málo
zemích (americk˘ fotbal, florbal). Nûkteré lákají pravidelnû desetitisíce divákÛ
do hledi‰tû a miliony k televizním obrazovkám, jiné (podvodní rugby, americk˘
handball) svou podstatou diváctví omezují. Nûkteré zazáﬁily v urãitém regionu
a postupnû upadají v zapomenutí (feldhandball). A stále se objevují nové.

Sportovní instituce a soutûÏe
Pro rozvoj kaÏdé sportovní hry má zaloÏení ﬁídící instituce (asociace, federace, unie) naprosto klíãovou úlohu. U námi popisovan˘ch sportovních her
se v rámci moÏností o jejich mezinárodních, evropsk˘ch a pﬁípadnû téÏ ãesk˘ch
sportovních orgánech zmiÀujeme. Tyto instituce za‰tiÈují na svém organizaãním stupni (svûtov˘, kontinentální, národní) v dané sportovní hﬁe mistrovství
svûta (MS), mistrovství Evropy (ME), národní ligy a mnoÏství dal‰ích rÛzn˘ch
mistrovsk˘ch a pohárov˘ch soutûÏí.
Vedle sportovních institucí, které se zab˘vají v˘hradnû jednou nebo nûkolika sportovními hrami, jsou také instituce, které mají multisportovní charakter. Nejv˘znamnûj‰í z nich je bezesporu Mezinárodní olympijsk˘ v˘bor
(IOC) a vût‰ina sportÛ také usiluje o to, aby byly v˘borem uznány. Kromû
olympijsk˘ch her je ale celá ﬁada jin˘ch sportovních soutûÏí, které mají na
programu ﬁadu sportÛ, vãetnû sportovních her. MÛÏeme je rozli‰it podle geografického, nebo rezortního hlediska.
Podle územního hlediska jsou to napﬁíklad Svûtové hry (World Games),
které poﬁádá Mezinárodní asociace svûtov˘ch her (IWGA) ve ãtyﬁlet˘ch cyklech
pro neolympijské sporty. Na program Svûtov˘ch her 2005 v nûmeckém Kolínû
se dostalo celkem 40 sportovních odvûtví. Mezi nimi také nûkteré, které jsou
obsahem této publikace: pláÏová házená, korfball, ultimate, faustball, americk˘
fotbal, rugby v sedmi. Poﬁádány jsou také Africké hry, Asijské hry, Panamerické
hry nebo Hry stﬁedomoﬁsk˘ch zemí (CIJM) ãi Evropské olympijské festivaly
mládeÏe (pod patronací EOC). Na v‰ech se objevují také turnaje v rÛzn˘ch
sportovních hrách.
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Podobnû je tomu u soutûÏí podle rezortního hlediska. Své univerziády
a mistrovství svûta mají vysoko‰koláci (FISU). Zdravotnû postiÏení sportovci
mají své paralympiády, deaflympiády a speciální olympiády (viz Sportovní hry
pro zdravotnû postiÏené). Svûtové a evropské soutûÏe se sportovními hrami
mají rovnûÏ stﬁedo‰koláci (ISF), star‰í sportovci – veteráni (IMGA), vojáci
(CISM), policisté (USPE), Ïelezniãáﬁi (USIC) a dal‰í.
Federace jednotliv˘ch sportovních her vût‰inou s tûmito multisportovními organizacemi spolupracují. Navíc se sdruÏují do dal‰ích spoleãn˘ch institucí. Vedle IOC ãi IWGA to je napﬁíklad General Association of International
Sports Federation (GAISF) a ﬁada dal‰ích. Pﬁehled zkratek a názvÛ sportovních
institucí, které mají vztah k pﬁedmûtu této knihy, najdete v rejstﬁíku sportovních organizací.

Pravidla sportovních her
Pravidla sportovních her (pﬁípadnû doprovodné soutûÏní pokyny) jsou
zákony a pﬁedpisy svého druhu. Vymezují dûj utkání z hledisek prostorov˘ch,
materiálních, personálních, ãasov˘ch i obsahov˘ch. Stanovují rozmûry hracích ploch a jejich ãlenûní (brankovi‰tû, pokutové území, útoãná tﬁetina atd.),
podobu cílov˘ch zaﬁízení (branka, ko‰ apod.), velikost a charakter spoleãného
pﬁedmûtu sportovní hry (míã, opeﬁen˘ míãek, tou‰), pﬁedepisují dal‰í pomocná vybavení (napﬁ. sloupky a síÈ, ãasomíru, ukazatel skóre, stolek pro zapisovatele). Pravidla vymezují délku utkání a urãování jeho v˘sledku (góly, body,
vítûzství, nerozhodn˘ v˘sledek). Urãují poãet hráãÛ a dovolené (pﬁípadnû také
nedovolené) zpÛsoby jejich jednání.
Osobám zúãastnûn˘m pﬁímo na utkání pﬁidûlují zvlá‰tní funkce a s nimi
související rozsah a obsah jejich v˘konu. Tûmi jsou u soutûÏících stran hráã
(hráã v poli, brankáﬁ, stﬁídající hráã) a funkcionáﬁ (kapitán, nehrající kapitán,
kouã, trenér, vedoucí druÏstva, lékaﬁ, masér atd.). Na dodrÏování pravidel dohlíÏejí rozhodãí (hlavní, pomezní, ãároví atd.) a dal‰í pomocníci (ãasomûﬁiã,
zapisovatel, delegát apod.).
Pravidla zahrnují rovnûÏ tresty za nedodrÏování ustanovení. Teoreticky tedy zaji‰Èují obûma soutûÏícím stranám stejné podmínky a moÏnosti,
práva a povinnosti. Rozhodãí, ﬁídící utkání, zasahují do jeho dûje vût‰inou
pouze tehdy, jsou-li podmínky prÛbûhu ãi povinnosti hrajících nedovolen˘m
zpÛsobem poru‰eny. Pravidla urãují, kdy je nebo kdy má b˘t dûj utkání pﬁeru‰en (napﬁ. míã opustil hrací plochu, hráã poru‰il pravidlo o chování se k soupeﬁi, bylo dosaÏeno bodu). Podle charakteru pﬁeru‰ení je pak pﬁedepsáno, jak˘m
zpÛsobem je dûj utkání následnû obnovován. Tyto pravidly dané vstupy do
dûje utkání oznaãujeme jako standardní situace (v˘kop na zaãátku poloãasu
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nebo po gólu, podání, vhazování, voln˘ hod, trestné stﬁílení, míã rozhodãího
a podobnû).
Pravidla jednotliv˘ch sportovních her mají rozsah v desítkách stran
s ﬁadou doplÀkÛ a pﬁíloh. Pro nezasvûcené pﬁedstavují ãasto velice komplikovan˘ text. Na‰í snahou bylo pﬁedloÏit zjednodu‰en˘ popis základních a charakteristick˘ch znakÛ tak, aby byla pochopena podstata kaÏdé sportovní hry.
Po údajích o hﬁi‰ti a dal‰ím vybavení následují u vût‰iny sportovních her informace o hráãích (pﬁípadnû jin˘ch pﬁímo zúãastnûn˘ch osobách), o hrací
dobû a v˘sledku utkání, o ovládání spoleãného pﬁedmûtu hry, o chování k soupeﬁi a trestech a o standardních situacích. Nûkdy bylo moÏno tento postup
zkrátit, napﬁ. pﬁi podobnostech s jinou více známou sportovní hrou. Vycházeli
jsme vÏdy z aktuální verze pravidel a drÏeli jsme se pﬁedev‰ím ustanovení pro
vrcholné soutûÏe dospûl˘ch. Pro rÛzné vûkové, pohlavní a v˘konnostní kategorie se velice ãasto objevují rÛzné mezinárodní, národníi akãní úpravy.
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házená
házená o sedmi hráãích, handball, hallenhandball, team handball, handball
olympic
sportovní hra brankového typu
Sedmiãlenná druÏstva se v útoku snaÏí dopravit míã povolen˘m zpÛsobem
do branky soupeﬁe a dosáhnout tak gólu. V obranû se naopak snaÏí soupeﬁi
v úspû‰né stﬁelbû zabránit a získat míã co nejdﬁíve pod svou kontrolu.

• základní pravidla
Hﬁi‰tû a dal‰í vybavení
Obdélníkové hﬁi‰tû je ohraniãeno dvûma postranními ãárami dlouh˘mi
40 metrÛ a dvûma brankov˘mi ãárami o délce 20 metrÛ, pÛleno je ãárou stﬁedovou. âáry brankovi‰tû vymezují prostor pro brankáﬁe a jsou vzdáleny od
branky ‰est metrÛ. Získáme je opsáním dvou ãtvrtkruhÛ (se stﬁedy u vnitﬁních
zadních hran brankov˘ch tyãí), které jsou v ‰íﬁce branky spojeny rovnou ãárou. SoubûÏnû s ãárami brankovi‰tû jsou ve vzdálenosti devût metrÛ od branky vedeny pﬁeru‰ované ãáry volného hodu. Dal‰í krat‰í ãáry oznaãují místa pro
provádûní sedmimetrového hodu (ãára sedmimetrového hodu je dlouhá 1 metr),
vymezují vzdálenost, na kterou se smí brankáﬁ proti stﬁelci sedmimetrového
hodu pﬁiblíÏit (tzv. ãára brankáﬁe dlouhá 15 centimetrÛ) a konec prostoru, ve
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kterém mohou hráãi stﬁídat (ãáry ukonãující prostor stﬁídání jsou dlouhé 30
centimetrÛ). V‰echny ãáry jsou ‰iroké 5 centimetrÛ (v˘jimkou je branková ãára ‰iroká v brance 8 centimetrÛ) a jsou souãástí prostoru, kter˘ ohraniãují.
Podle poslední platné podoby pravidel házené mÛÏe proto vût‰ina dlouh˘ch ãar
(postranní, brankové a brankovi‰tû) chybût a jejich funkci nahrazuje barevné
odli‰ení ploch. ZÛstává pak pouze ãára stﬁedová, ãáry volného hodu a v‰echny
krátké pomocné ãáry.
Branky mají rozmûr tﬁi metry na ‰íﬁku a dva metry na v˘‰ku. Jsou tvoﬁeny dvûma tyãemi, které jsou pevnû zakotveny k povrchu hﬁi‰tû a nahoﬁe jsou
spojeny bﬁevnem. Tyãe a bﬁevno jsou z hranolÛ o prÛﬁezu 8×8 centimetrÛ.
Míã je kulat˘ s koÏen˘m nebo syntetick˘m povrchem. Pro muÏe má mít
obvod 58 aÏ 60 centimetrÛ a hmotnost 425–475 gramÛ. Pro Ïeny je stanoven
míã o obvodu 54–56 centimetrÛ s hmotností 325–375 gramÛ. To je také jedin˘ bod, ve kterém se pravidla házené pro muÏe a Ïeny li‰í. Pro mlad‰í vûkové
kategorie jsou míãe úmûrnû men‰í a lehãí.
K vybavení hﬁi‰tû patﬁí také stolek pro ãasomûﬁiãe a zapisovatele. Po jeho bocích jsou prostory pro stﬁídání (nejlépe se 14 místy k sezení pro kaÏdé
z druÏstev). Velk˘ ukazatel ãasu a skóre a zaﬁízení pro hlasatele jsou u v˘znamnûj‰ích utkání samozﬁejmostí.

Hráãi a dal‰í zúãastnûné osoby
KaÏdé druÏstvo mÛÏe nastoupit k utkání nejvíce se ãtrnácti hráãi (nejmen‰í povolen˘ poãet pﬁi zahájení utkání je pût). Na hﬁi‰ti smí mít jedno
druÏstvo souãasnû nejvíce sedm hráãÛ (‰est v poli a jednoho brankáﬁe), zb˘vající hráãi jsou pﬁipraveni ke stﬁídání. Stﬁídání je moÏné uskuteãÀovat bez
omezení ve ãtyﬁi a pÛl metru ‰irokém území pﬁed vlastní stﬁídaãkou. Stﬁídající
hráã smí do hﬁi‰tû vbûhnout teprve poté, co z nûj stﬁídan˘ spoluhráã odejde.
Kter˘koliv z hráãÛ mÛÏe postupnû nastoupit do pole nebo do branky. Hráãi
v poli se musí odli‰ovat od brankáﬁe barvou dresu. âíslo urãitého hráãe (od 1 do
99) musí b˘t po celou dobu utkání (pﬁípadnû po celou dobu soutûÏe) zachováno. Brankáﬁ, nemá-li v drÏení míã, mÛÏe ze svého brankovi‰tû kdykoliv vybûhnout a opût se do nûj vrátit. HráãÛm v poli je vstup do vlastního i soupeﬁova
brankovi‰tû zakázán. Mohou v‰ak nad prostorem brankovi‰tû hrát, stojí-li mimo
nû nebo jsou-li v náskoku nad ním. Dopad hráãÛ v poli bez míãe do brankovi‰tû je po takovéto akci povolen, musí ho v‰ak neprodlenû opustit a nepﬁekáÏet
pﬁitom brankáﬁi.
Vût‰inou se hráãi zapojují do útoãné i obranné fáze hry. V dÛleÏit˘ch utkáních v‰ak mÛÏe docházet k pravidelnému stﬁídání jedné nebo více dvojic (specialista pro útok se specialistou pro obranu). Nejãastûji jsou rozli‰ovány útoãné
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funkce spojky (levá, stﬁední, pravá) s v˘chozím postavením asi 12 aÏ 15 metrÛ
od branky soupeﬁe, kﬁídla (levé, pravé) se základním postavením v rohu útoãného prostoru a pivota v blízkosti ãáry brankovi‰tû. V obranû jsou v pﬁeváÏné
míﬁe uplatÀovány systémy územního bránûní (kaÏdému z obráncÛ je pﬁidûlen
urãit˘ prostor). Podle základního postavení obráncÛ je mÛÏeme dûlit na krajní,
stﬁedové a vysunuté. Ménû ãasto se lze setkat s tím, Ïe jeden nebo dva, v˘jimeãnû v‰ichni, obránci brání soupeﬁe osobnû (obsahují stále stejného soupeﬁe
v kterémkoliv prostoru hﬁi‰tû).
V prostoru stﬁídaãek mohou b˘t s hráãi také nejv˘‰e ãtyﬁi funkcionáﬁi
druÏstva. Vût‰inou to jsou hlavní trenér, jeho asistent, vedoucí druÏstva, lékaﬁ
nebo fyzioterapeut.
Utkání ﬁídí dva rovnoprávní rozhodãí. Pomáhat by jim mûl zapisovatel
a ãasomûﬁiã. Pﬁi utkání se jeden z rozhodãích pohybuje za útoãícím druÏstvem
a druh˘ je postaven v blízkosti branky bránícího druÏstva. V prÛbûhu poloãasu si rozhodãí své pozice nûkolikrát vymûní. JestliÏe oba rozhodãí písknou
souãasnû rÛzn˘ pﬁestupek proti stejnému druÏstvu, platí vy‰‰í trest. Písknouli souãasnû proti rÛzn˘m druÏstvÛm a nedohodnou se, platí v˘rok rozhodãího
postaveného v poli.

Hrací doba a v˘sledek utkání
Pro mistrovská utkání dospûl˘ch ãiní hrací doba 2× 30 minut hrubého
ãasu. To znamená, Ïe ãas utkání je mûﬁen i pﬁi vût‰inû pﬁeru‰ení (napﬁ. mezi
dosaÏením gólu a následn˘m v˘hozem). V urãen˘ch pﬁípadech v‰ak musí nebo
mÛÏe b˘t mûﬁení ãasu utkání zastavováno. Tento tzv. time out naﬁizují rozhodãí vÏdy pﬁi udûlování trestÛ, pﬁi sedmimetrovém hodu a také pﬁi o‰etﬁování
hráãe na hrací plo‰e nebo pﬁi jejím utírání. Mohou v‰ak naﬁídit time out také
tehdy, hrozí-li v˘znamná ztráta ãasu (napﬁ. míã se po zákroku brankáﬁe odrazil mezi diváky). Jednou za poloãas mohou funkcionáﬁi druÏstva (je-li jejich
t˘m právû v drÏení míãe) poÏádat poloÏením zelené karty na stolek ãasomûﬁiãe o jednominutov˘ oddechov˘ ãas (team time out). Mezi poloãasy je pﬁedepsána desetiminutová pﬁestávka. Po ní si hrající druÏstva mûní strany.
Vítûzí druÏstvo, které dosáhlo vût‰ího poãtu gólÛ. Gólu je dosaÏeno, pﬁejde-li míã cel˘m sv˘m objemem za brankovou ãáru mezi tyãemi a bﬁevnem
branky. Pﬁi stejném poãtu gólÛ je utkání nerozhodné.
Musí-li b˘t ale urãen vítûz, prodluÏuje se utkání po pûtiminutovém odpoãinku o 2× 5 minut (s jednominutovou pﬁestávkou). Toto prodlouÏení je
moÏno je‰tû jednou opakovat. JestliÏe ani poté nedojde k rozhodnému v˘sledku, postupuje se dále podle pﬁíslu‰n˘ch propozic soutûÏe. Nejãastûji se provádûjí sedmimetrové hody (série po pûti).
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Ke hﬁe s míãem pouÏívají hráãi v poli ruce, vût‰inou drÏí míã prsty (pro
lep‰í drÏení pouÏívají vrcholoví hráãi lepidlo). Je ale dovoleno dotknout se
míãe kteroukoliv ãástí tûla, vyjma nohy pod kolenem. Hráãi v poli mohou pﬁi
pohybu s míãem uplatnit jednoúderov˘ nebo víceúderov˘ (av‰ak nepﬁeru‰ovan˘) driblink. Pﬁed pﬁípadn˘m driblinkem i po nûm je moÏné drÏet míã v ruce
nejdéle tﬁi sekundy a uãinit s ním nejv˘‰e tﬁi kroky. Pﬁihrávky spoluhráãÛm
i stﬁelba na branku jsou provádûny v naprosté vût‰inû jednoruã a nejãastûji
v pohybu (v bûhu, ve v˘skoku, v náskoku nad brankovi‰tû).
Brankáﬁ v prostoru brankovi‰tû mÛÏe pﬁi bránûní pouÏít také nohy. Po
chycení míãe v brankovi‰ti se na nûho nevztahují pravidla 3 sekund a 3 krokÛ. JestliÏe ale brankáﬁ s pﬁihrávkou do pole zjevnû otálí, dává mu rozhodãí
hvizdem pokyn a míã musí b˘t do 3 vteﬁin odehrán. Brankáﬁ, kter˘ má míã plnû pod kontrolou, s ním nesmí z brankovi‰tû vybûhnout ani do nûj vbûhnout.

Chování k soupeﬁi
a tresty
Je povoleno bránit soupeﬁi
(aÈ jiÏ drÏí ãi nedrÏí míã) v pohybu tûlem i rukama pokrãen˘ma
v loktech. Otevﬁenou dlaní je
moÏné soupeﬁi míã odebrat.
Zakázáno je soupeﬁe jednou nebo
dvûma paÏemi svírat, drÏet ho nebo
do nûho strkat, vtlaãovat ho do
brankovi‰tû, nabíhat nebo naskakovat na nûj, nastavovat mu nohu.
Zejména za v˘‰e uvedené
pﬁestupky je uplatÀováno
tak zvané progresivní
trestání v posloupnosti:
napomenutí (Ïlutá karta),
vylouãení (na dvû minuty),
druhé vylouãení (rovnûÏ na dvû minuty),
diskvalifikace (ãervená karta). Jeden hráã
mÛÏe dostat v utkání Ïlutou kartu pouze
jednou, za dal‰í pﬁestupek jiÏ musí b˘t vylouãen.
HráãÛm jednoho druÏstva lze udûlit nanejv˘‰ tﬁi Ïluté
karty. Pﬁi vylouãení hráãe je druÏstvo na dvû minuty
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oslabeno, vylouãen˘ provinilec sedí na stﬁídaãce. Tﬁetí vylouãení hráãe je
vÏdy spojeno s diskvalifikací. Pﬁi mimoﬁádnû hrub˘ch pﬁestupcích je moÏné
uvedenou posloupnost zkrátit a udûlit pﬁímo dvouminutov˘ trest nebo diskvalifikaci (napﬁ. je-li ohroÏeno zdraví protihráãe). Hráã, kter˘ byl diskvalifikován, jiÏ nesmí v utkání nastoupit (musí opustit také prostor stﬁídaãky),
ale po dvou minutách mÛÏe hrát druÏstvo opût v plném poãtu. JestliÏe vyluãovan˘ nebo diskvalifikovan˘ hráã provede bezprostﬁednû dal‰í pﬁestupek
(vût‰inou protestuje), mÛÏe dostat dodateãnû dvouminutov˘ trest a jeho
druÏstvo je pak oslabeno po dobu ãtyﬁ minut. Pﬁi obzvlá‰tû nesportovním
jednání (napﬁ. napadení soupeﬁe pﬁi pﬁeru‰ení hry) mÛÏe b˘t hráã vykázán
(vylouãen do konce utkání). Na rozdíl od diskvalifikace je pak jeho druÏstvo
na hrací plo‰e oslabeno trvale.
Bezprostﬁední tresty mÛÏe dostat také kter˘koliv ze ãtyﬁ oficiálních
funkcionáﬁÛ druÏstva. Stejnû jako hráãi mohou b˘t napomenuti (dohromady
pouze jednou), vylouãeni na dvû minuty (kaÏd˘ pouze jednou) nebo diskvalifikováni. Pﬁi vylouãení nebo diskvalifikaci funkcionáﬁe musí jeden z hráãÛ
na dvû minuty opustit hrací plochu.

Standardní situace
Pﬁi provádûní v‰ech standardních situací (s v˘jimkou vyhazování) musí b˘t hráãi soupeﬁe od hráãe, kter˘ dan˘ hod provádí, vzdáleni nejménû tﬁi
metry. Pokyn k provedení v˘hozu a sedmimetrového hodu musí b˘t dán
hvizdem rozhodãího. U ostatních standardních hodÛ (vhazování, vyhazování, voln˘ hod) je k provedení pískáno pouze v nûkter˘ch pﬁípadech (napﬁ.
kdyÏ pﬁedcházel trest, time out nebo kdyÏ hrozí zdrÏování). Ze v‰ech standardních situací mÛÏe b˘t pﬁímo vstﬁelen gól.
V˘hozem je zahajován kaÏd˘ z poloãasÛ a provádí se také po kaÏdém
gólu. Hráã, provádûjící v˘hoz, musí stát alespoÀ jednou nohou uprostﬁed
stﬁedové ãáry s tolerancí jeden a pÛl metru na kaÏdou stranu. Pﬁi zahajování
poloãasÛ musí b˘t v‰ichni hráãi na své obranné polovinû hﬁi‰tû. Pﬁi v˘hozu
po gólu musí b˘t na své obranné polovinû pouze hráãi druÏstva, které dostalo gól a v˘hoz tedy provádí. Na útoãnou polovinu mohou vstoupit okamÏitû po hvizdu rozhodãího, kter˘ tím dává pokyn k provedení v˘hozu.
Hráãi druÏstva, které gól vstﬁelilo, mohou b˘t kdekoliv na hﬁi‰ti.
Vyhazování se provádí poté, kdy míã opustil hrací plochu pﬁes brankovou ãáru (mimo branku) po zákroku brankáﬁe bránícího druÏstva nebo po
akci kteréhokoliv hráãe druÏstva útoãícího. Vyhazování mÛÏe provádût pouze brankáﬁ, a to kdekoliv z prostoru svého brankovi‰tû.
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Vhazování nástává v pﬁípadech, kdy míã opustil hrací plochu pﬁes postranní ãáru po akci kteréhokoliv hráãe nebo pﬁes brankovou ãáru (mimo
branku) po zákroku bránícího hráãe v poli. V prvním pﬁípadû se vhazování
provádí z místa, nad kter˘m míã hrací plochu opustil. Ve druhém pﬁípadû se
vhazuje z rohu hﬁi‰tû (spojnice postranní a brankové ãáry). Vhazování pﬁíslu‰í soupeﬁi druÏstva, které se míãe dotklo naposledy pﬁed tím, neÏ se dostal
do zámezí (autu). Vhazující hráã musí stát alespoÀ jednou nohou na postranní ãáﬁe, druhá noha mÛÏe b˘t ve hﬁi‰ti i mimo nû.
Voln˘ hod je v házené nejãastûj‰í standardní situací. Naﬁizuje se zejména za poru‰ení pravidel o hraní s míãem (noha, kroky, drÏení míãe déle
neÏ 3 sekundy, pﬁeru‰ovan˘ driblink), za vstup hráãe s míãem do brankovi‰tû (pﬁe‰lap) a za vût‰inu pﬁestupkÛ ve vztahu k soupeﬁi. Hráã druÏstva, které
se neprovinilo, provádí voln˘ hod z místa, ve kterém do‰lo k provinûní nebo
od ãáry volného hodu (stal-li se pﬁestupek blíÏe neÏ 9 metrÛ od branky chybujícího druÏstva).
Sedmimetrov˘ hod je naﬁízen po zmaﬁení v˘hodné stﬁelecké pﬁíleÏitosti nedovolen˘m zákrokem soupeﬁe (vût‰inou u jeho brankovi‰tû, ale také
dále od branky, napﬁ. pﬁi rychlém útoku) nebo jeho vstupem do brankovi‰tû.
Hráã, kter˘ ho provádí, musí stát za ãárou sedmimetrového hodu, soupeﬁící
brankáﬁ se mu mÛÏe pﬁiblíÏit nejvíce na tﬁi metry (k ãáﬁe brankáﬁe) a ostatní hráãi musí opustit také prostor mezi ãárou brankovi‰tû a ãárou volného
hodu. Sedmimetrov˘ hod musí b˘t proveden pﬁímo proti soupeﬁovû brance
(není moÏné pﬁihrát).

• historie a organizace
Za první formu házené je povaÏována hra, kterou zavedl v Dánsku
pro Ïáky ordrupského gymnázia uãitel Holger Nielsen roku 1898. Hra byla naz˘vána haandbold. JiÏ v roce 1904 byl zaloÏen dánsk˘ Haandboldov˘
svaz, kter˘ organizoval pravidelné soutûÏe. O dva roky pozdûji byla vydána pravidla haandboldu kniÏnû. Zaãátkem 20. století se na nûkter˘ch
‰védsk˘ch ‰kolách objevil v ponûkud odli‰né podobû tzv. handboll. ProtoÏe
se hrál pﬁeváÏnû v halách, byly rozmûry hrací plochy pomûrnû malé. První
utkání v handbollu se uskuteãnilo v roce 1907.
Pro mezinárodní rozvoj házené byl klíãov˘m rok 1934, kdy III. kongres IAHF (viz Feldhandball) konan˘ ve Stockholmu uznal skandinávská
pravidla. Pod zá‰titou IAHF se pak konalo v Berlínû v roce 1938 první
Mistrovství svûta v házené muÏÛ. âtyﬁi zúãastnûná druÏstva se stﬁetla
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kaÏdé s kaÏd˘m, délka utkání byla pouze 2× 15 minut. Druh˘m klíãov˘m
mezníkem v rozvoji házené se stal zakládající kongres Internationale
Handball Federation (IHF) v roce 1946 v Kodani. Mezi osmi zakládajícími národními federacemi byly zastoupeny ãtyﬁi skandinávské zemû.
Házená v IHF postupnû v˘raznû dominovala a od roku 1954 se, zpoãátku
v rÛzn˘ch ãasov˘ch odstupech, zaãala konat MS muÏÛ a Ïen. Házená je
zvlá‰tû v nûkter˘ch státech, divácky velice atraktivní. Nejvût‰í náv‰tûva na
jediném ligovém utkání, témûﬁ tﬁicetjeden tisíc divákÛ byla zaznamenána
v roce 2004 v Nûmecku.
Oddílová druÏstva z ãesk˘ch zemí se utkala v házené oficiálnû poprvé 30. listopadu 1947. Iniciátorem utkání byl Jan Radotínsk˘, kter˘ se
s házenou seznámil v létû 1947 na vysoko‰kolském zájezdu do Francie.
Koncem roku 1948 bylo pﬁi tehdej‰í âOS ustaveno Ústﬁedí pro házenou
o sedmi a jedenácti hráãích. V roce 1950 se uskuteãnila pro muÏe i pro
Ïeny první mistrovská soutûÏ.
International Handball Federation (IHF) byla zaloÏena roku
1946 v Kodani (Dánsko) a sídlí ve ‰v˘carské Basileji. SdruÏuje
150 národních federací (údaj z roku 2004). První MS v házené
muÏÛ se uskuteãnilo je‰tû pod patronací IAHF v roce 1938. Po
druhé svûtové válce pﬁevzala organizaci IHF (muÏi 1954, Ïeny
poprvé 1957). Od roku 1993 se MS pro muÏe a Ïeny konají pravidelnû v kaÏdém lichém roce. V lich˘ch letech jsou rovnûÏ poﬁádána MS pro
juniory (do 21 let) a juniorky (do 20 let). Od roku 2005 má b˘t zavedeno také
MS pro dorostence (do 19 let) a pro dorostenky (do 18 let). Jako ãlen IOC se
podílí IHF také na organizaci olympijsk˘ch turnajÛ v házené. Ty se pravidelnû
konají pro muÏe od roku 1972 a pro Ïeny od roku 1976.
European Handball Federation (EHF) byla zaloÏena v roce
1991 v Berlínû (Nûmecko), v souãasné dobû sídlí v rakouské
Vídni. V roce 2004 sdruÏovala 47 národních federací. Od roku
1994 poﬁádá v kaÏdém sudém roce ME muÏÛ i ME Ïen. Ve
dvoulet˘ch intervalech jsou organizována také ME juniorÛ
(muÏi 20 a Ïeny 19 let) a dorostencÛ (v roce 2004 naposledy muÏi 19 let, Ïeny
18 let, s ohledem na nové MS dorostencÛ bude v Evropû vûková hranice dorostu u chlapcÛ i u dûvãat o jeden rok sníÏena). EHF je rovnûÏ poﬁadatelem klubov˘ch pohárov˘ch soutûÏí, z nichÏ nejprestiÏnûj‰í je Liga mistrÛ.
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