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1 Úvod 

 

S národní házenou jsem se poprvé setkal při náboru do oddílu TJ Dioss 

v Nýřanech. Byl jsem v páté třídě, když přišel vedoucí oddílu pan Petr Tausche do školy 

a pořádal nábor do kategorie mladších žáků. Nábor byl uspořádán formou turnaje mezi 

týmy, které vytvořili hoši a dívky ze tříd základní školy. Přihlásilo se šest družstev 

a naše 5. D byla mezi nimi. Pro mě byla velká výzva tento kontaktní sport zkusit. Celé 

se to odehrávalo na nýřanském hřišti. V tu dobu ještě nebyla položena umělá tráva. 

Hráli jsme na asfaltu, který rozhodně nepatří mezi oblíbené povrchy pro tento druh 

sportu. Turnaj jsme nakonec vyhráli a národní házená se mi zalíbila natolik, že jsem 

skončil v taneční skupině a připojil se k mužstvu mladších žáků. Poté bylo mým cílem 

dostat se do „A“ teamu, a když jsme s družstvem dorostu v roce 2004 a 2005 vyhráli 

mistrovství České republiky, bylo vše na dobré cestě. Nakonec se mé přání vyplnilo 

a dnes hraji na postu útočníka v „A“ mužstvu. 

V oddíle už působím deset let, a proto jsem se chtěl aktivně zapojit do 

vedlejších činností. Turnaj měl dlouholetou tradici ještě před tím, než jsem začal aktivně 

hrát. Mohl jsem tak oživit a prvním ročníkem znovu nastartovat tradici. Kontaktoval 

jsem šest mužstev a z toho se přihlásila tři. Účastníky tedy byla družstva TJ Dioss 

Nýřany „A“, TJ Dioss Nýřany „B“, TJ Sokol Ejpovice, TJ Příchovice a TJ Přeštice. 

Týmy jsem volil samozřejmě podle vzdálenosti od města Nýřany. Turnaj sloužil hlavně 

jako příprava na jarní ligovou část sezóny. 

Nejdůležitějším bodem bylo vybrat termín. Tento sport je amatérský a hráči 

přes týden pracují, nebo se věnují jiným aktivitám. A protože se národní házená hraje 

venku, musel jsem naplánovat turnaj až na čtvrtou sobotu v březnu, aby byly na hru 

optimální podmínky. Jednotlivá družstva souhlasila a i pro domácí mužstva to byl 

nejvhodnější termín, jelikož týden poté se družstvo TJ Dioss Nýřany „A“ účastnilo 

Poháru České republiky a další týden už začalo první kolo jarní části ligové sezóny.  

Jsem si jist, že moje bakalářská práce pomůže získat informace o národní 

házené a zajištění a uskutečnění sportovní akce v tomto sportu. 
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Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena teoreticky- zabývám 

se zde problematikou sportovního managementu, sponzoringu, historií a pravidly 

národní házené. Nakonec pak oddílu národní házené v Nýřanech a vymezením 

předzávodního cyklu. Ve druhé části, která je pojata prakticky, se věnuji samotné 

přípravě, realizaci a vyhodnocení turnaje v národní házené. 
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2 Cíle práce 

 

Cílem bakalářské práce je projektově připravit, realizovat a vyhodnotit turnaj 

v národní házené pořádaný v Nýřanech dne 24. března 2012. Turnaj byl určen pro 

kategorii mužů. 

2.1 Úkoly 

1. Sestavit rámec projektu 

 zjistit volné termíny 

 kontaktovat kluby emailem nebo telefonicky  

 zajistit venkovního hřiště 

 rozeslat propozic turnaje 

 určit pravidla, podle kterých se bude hrát 

 zajistit po stránce organizační a personální 

 zajistit sponzory 

2. Realizace turnaje 

3. Vyhodnocení turnaje 
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3 Teoretická část 

3.1 Sportovní management 

 

Management je složitým, obtížně uchopitelným procesem. V současné odborné 

literatuře lze najít celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu „management“, které 

se snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho obsahovou náplň. Označuje nejen 

funkci, ale také lidi, kteří ji vykonávají, a vyjadřuje nejen sociální postavení a jeho 

stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia. Management je funkcí, disciplínou, 

návodem, který je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu 

realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti. (Durdová, 2002) 

 

Definice pojmu „management“ lze rozdělit zhruba do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: (Čáslavová, 2004) 

1)  vedení lidí   

2) specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky  

3) předmět studia a jeho účel  

 

Cíle a úkoly managementu realizují lidé - manažeři. Velmi často je diskutována 

otázka, zda management je věda nebo umění. Odpovědí bývá názor, že manažerská 

práce je stejně tak vědou jako uměním. A manažer je především profese, jejíž nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, 

kolektivů), včetně tvůrčí účasti a jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom 

spolupracovníků. (Vodáček, Vodáčková, 1991) 

 

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, produkce, 

stupeň prosperity a kvalita vyžaduje od managementu resp. od manažera, jako 

profesionálního odborníka, zvládnutí komplexu náročných rolí – úkolů na něj 

kladených. Je samozřejmostí, že v praxi se tyto role vzájemně prolínají a podle situace 

je ta či ona role více či méně preferována. (Durdová 2002) 
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3.2 Sportovní sponzoring 

 

Jedním z úkolů bylo zajistit sponzory pro tento projekt. Bylo nutné zavolat 

vytipovaným sponzorům a popřípadě si s nimi sjednat schůzku. Prvním sponzorem se 

stala bezpečnostní agentura IVA, která již několik let sponzoruje Oddíl národní házené 

v Nýřanech. Firma je známá tím, že sponzoruje a spolupracuje s plzeňskými oddíly 

hokeje a fotbalu. Poskytla hodnotné ceny v podobě kšiltovek a triček s logem firmy. 

Druhým sponzorem se po domluvě stala i Raiffeisen stavební spořitelna. 

Ředitel plzeňského kraje je velký sportovní nadšenec, a proto byl zařazen do firem, 

které byly osloveny. Firma poskytla finanční prostředky v hodnotě 2000Kč, za které se 

koupily poháry a věcné ceny. Protislužbou bylo vystavení nafukovacího panáka s logem 

firmy na hlavní tribuně. 

 

Sportovní sponzoring je vztah mezi hospodářstvím a sportem. Mezi oběma 

stranami musí být vzájemný respekt. Jako sponzorské prostředky a služby jsou uváděny 

peněžní a věcné prostředky, služby osobám a organizacím ve sportovní, kulturní 

a sociální oblasti za účelem dosažení podnikových, marketingových a komunikačních 

cílů. Jedná se o vzájemný vztah mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů 

s pomocí druhého. 

Sponzorství je založeno na principu služby a protislužby. Sponzor tedy očekává za 

své peněžní, věcné prostředky a služby od sponzorovaného protislužby. Tím může být 

zviditelnění jména podniku, lepší image nebo dosažení komunikačních cílů pro výrobky. 

Sponzorovaný očekává za svou sportovní aktivitu od sponzora finanční nebo materiálové 

protislužby, aby mohl lépe plnit důležité úkoly na poli sportu.  

Každý sponzorský vztah by měl být založen na vzájemně sjednaných cílech 

a vzájemné prospěšnosti. (Čáslavová, 2009) 

 

Sportovní sponzoring rozdělujeme: 

1. Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku: 

a) Titulní sponzor - firma je spojena s názvem sponzorované aktivity. 

b) Spolu-sponzor - existuje několik sponzorů. V takovém případě mají sponzoři 

podobná práva za podobnou cenu. 

c) Sponzor-dodavatel - firma raději než peníze dodá určité hotové výrobky. 
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2. Podle typu sponzora: 

a) Sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím kategorie nabízených 

produktů a služeb. 

b) Sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho čistě jako 

komunikační instrument. 

3. Podle objektu sponzorství: 

a) Sponzorování jednotlivců - tato forma je rozšířena především ve vrcholovém 

sportu. Osobnost sportovce je zárukou kvality a úspěchu. 

b) Sponzorování sportovních kolektivů - u nás se uplatňuje např. u venkovských 

družstev fotbalu hrající i nejnižší soutěže 

c) Sponzorování sportovních akcí - tento typ je velmi populární a pro sponzora 

lákavý. Většina významných sportovních klání je dnes spojena se jménem 

určitého sponzora. 

d) Sponzorování sportovních institucí (svazů, federací, jednot) - do této skupiny 

se řadí smlouvy týkající se vybavení, reklama spojená s udělováním titulů 

a ocenění, ale také přebírání úplného sponzorství. (Čáslavová, 2004) 

 

Definice sponzoringu:  

Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

finančních zdrojů, které slouží k realizaci tělovýchovných, sportovních a turistických 

aktivit, ale i spolků, klubů a jednotlivců, kteří usilují o získání finančních prostředků pro 

jejich činnost. (Čáslavová, 2004) 

Podniky vede ke sponzoringu několik faktorů: 

 zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku, nebo službě 

 za pomoci sportu podporovat identifikace sponzora 

 zlepšit místní znalost o sponzorovi 

 

V národní házené je možní nabízet několik druhů sportovní reklamy: 

 na soupravách, na dresech nebo trenýrkách - loga hlavních sponzorů klubu 

 na reklamním panelu či fólii - kolem stadionu, na sítích za brankou, 

na střídačkách, na tribunách, na výsledkové tabuli 

 na sportovním vybavení - loga na taškách hráčů, lékaře 
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Reklama, nebo logo sponzora mohou být také zmíněny v programech utkání, 

v novinách i v průběhu televizního přenosu. 

 

Zásady a způsoby jednání se sponzory: 

oslovení sponzora – způsob přes kontaktní osobu, telefonním rozhovorem, osobním 

rozhovorem, dopisem (Čáslavová, 2009) 

1) znát informace o firmě sponzora – co vyrábí, obchodní cíle, zda už sponzoruje, 

dále informace o osobě, která jednání vede – postavení, záliby, zájmy, apod. 

2) společné zájmy – typ sponzora, který by mohl mít zájem sponzorovat, jakou má 

obchodní politiku, musíme mít jasnou představu o tom, co můžeme sponzorovi 

nabídnout a co od něho očekáváme, 

3) příprava schůzky – promyslet a nepodceňovat detaily, časové období 

sponzorování, povinnosti sponzora a sponzorovaného, prezentace materiálů, 

připravit argumenty pro motivaci sponzora, promýšlení scénáře jednání, 

4) taktika jednání – odstranit, pokud možno předem, rizika jednání, stanovit 

optimální cíle jednání, vymezit a předem si ujasnit prostor pro ústupky, 

5) pokračováni sponzorského vztahu – záleží na plnění nabídky, serióznosti 

jednání a pozitivních zkušenostech. 
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3.3 Národní házená 

 

Historie národní házené 

 

U zrodu tohoto ryze českého sportu, který nikde jinde na světě neuvidíme, byli 

tři učitelé tělocviku. Prvním byl Václav Karas, který ji nazval „Vrhaná s přenášením“ 

a popsal ji v roce 1905 v jednom brněnském odborném časopisu. Hřiště bylo rozděleno 

na čtyři části. Devět hráčů, kteří nesměli ze svých čtvrtin vycházet, se snažilo vstřelit 

branku do zmenšených branek na kopanou. To vše pomocí dvou trojic útočníků, dvou 

pomezních obránců a brankáře.  

Dalším mužem, který zasáhl do vývoje národní házené, byl Josef Klenka. Ten 

místo branek na kopanou zavedl terče. Terče byly kruhy o průměru jednoho metru, které 

byly umístěny na tyči asi 1,5 metru nad zemí. Kruhy byly polepeny jako šachovnice. Po 

každém gólu, tzn. protržením šachovnice, se kruh opět polepoval. Později se 

vyměňovaly celé kruhy. Družstva se změnila na šestičlenná. Byl povolen driblink. 

 Konečnou úpravu pravidel provedl Antonín Kryštof. Ten se opět vrátil 

k brankám a nazval hru házená. Hřiště bylo rozděleno na třetiny. Družstva byla 

sedmičlenná. Útočníci se mohli pohybovat pouze ve středním pásmu, náhradníci v poli 

středním a vlastním, záložník a brankář museli zůstat pouze ve vlastním poli. S míčem 

se mohly udělat pouze tři kroky. V roce 1909 byla vydána první pravidla a hra se začala 

rozšiřovat i na Moravu. Národní házená se rozšířila dokonce i do Jugoslávie a Ruska. 

Sem ji přinesli studenti, kteří studovali v Praze. V Jugoslávii se hra udržela i mezi 

válkami. 

Zásluhou velkého propagátora národní házené Jaroslava Trantiny byl v roce 

1920 založen Československý svaz házené a ženských sportů. Svaz měl 167 klubů. 

Tehdejší házená se hrála v sedmičkách nebo devítkách. Devítičlenná družstva byla 

mužská, ženská, nebo smíšená (pět mužů a čtyři ženy). V roce 1921 byla 

československá házená uznána jako mezinárodní kolektivní hra. Hra se začala 

rozšiřovat do dalších zemí např. Francie, Polska, Rumunska, Belgie.  

V roce 1934 byl založen Mezinárodní svaz míčových her. Československá 

házená byla ve svazu, který byl ovládán hlavně představiteli košíkové a handbalu. 

Národní házená tak ztrácela své postavení ve světě. V roce 1936 se tvar brankoviště 
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změnil na půlkruhový s poloměrem 6m. Za Protektorátu Čechy a Morava došlo 

k velkému rozmachu této hry. Do svazu přicházeli lidé z rozpuštěného Sokola.  

Roku 1948 začala propagace mezinárodní házené (handbalu). V roce 1949 byla 

opět upravena pravidla. Hra se stále zkvalitňovala. Velký důraz byl kladen hlavně na 

mladé hráče a hráčky. Ustavením dvou sekcí pro házenou a českou házenou česká 

házená velmi utrpěla a její snahy o rozšíření na Slovensku neměly trvalého výsledku. 

V roce 1944 se začaly hrát ligové soutěže mužů i žen a od té doby se hrají dodnes. 

Po mezinárodních úspěších házené v šedesátých letech se česká házená dostává 

do pozadí. Řada oddílů české házené přešla k házené. Hráči chtěli soutěžit i na 

mezinárodní úrovni. Česká házená byla vymazána i ze školních osnov. 25. ledna 1971 

byl přijat pro českou házenou nový název-národní házená.(www.sportovni.net) 

 

Stručná pravidla národní házené 

 

Mistrovské soutěže se hrají na venkovním hřišti, které má rozměry 45x30 

metrů. Hřiště je po délce rozděleno na tři stejné třetiny. Uprostřed hřiště je půlicí čára, 

rovnoběžně s ní jsou ve vzdálenosti 4m od ní vedeny osmimetrové pomocné čáry, které 

určují postavení hráčů při výhozu. 

Brankoviště jsou půlkruhová o poloměru 6 metrů (střed půlkruhu je uprostřed 

brankové čáry). 

Branky mají světlost 2 metry na šířku a 2,4 metru na výšku. Tyče a břevno mají 

tloušťku 8-10 centimetrů a jsou natřeny bílou barvou. 

Míč je vyroben z kůže nebo z umělého materiálu, jeho obvod se musí 

pohybovat v rozmezí 58,0-60,5 cm a hmotnost na počátku utkání mezi 290 a 420gramy. 

Střídačky pro obě soupeřící družstva musí být na jedné straně hřiště, 

v poločase si družstva střídačky mění. 

Obrázek 1: Míč pro národní házenou (zdroj: adena.cz) 
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Družstvo u dospělých má 12 hráčů: 10 hráčů v poli a dva brankáře. 

U žákovských složek má tým 15 hráčů (13+2). Při zahájení hry musí nastoupit na hřiště 

sedm hráčů – brankář, obránce, 2 záložníci a 3 útočníci. Ostatní hráči jsou hráči 

střídající. V průběhu utkání může počet hráčů na hřišti u jednoho družstva klesnout na 

pět (z důvodu vyloučení, zranění,…). Klesne-li počet pod pět, musí rozhodčí utkání 

okamžitě ukončit. 

Počet střídání u družstva není omezen. Střídání je možné jen ve vlastní 

polovině střední třetiny a může proběhnout kdykoli (kromě vyloučených hráčů). 

Útočníci se smějí pohybovat a hrát ve střední a vlastní útočné třetině hřiště, 

včetně prostoru soupeřova brankoviště, nesmějí však z brankoviště vystřelit. 

Záložníci smějí hrát ve střední a vlastní obranné třetině, kromě brankoviště. 

Přejde-li míč do vlastní útočné třetiny, musí se záložníci přemístit za půlicí čáru směrem 

k brance soupeře. Do vlastní obranné poloviny se mohou vrátit, až když míč přejde 

třetinovou čáru ze soupeřova obranného pásma do pole středního (nestojí-li již ve 

vlastní obranné polovině soupeřův útočník). Nedodrží-li záložník toto ustanovení, 

dostává se do postavení mimo hru a je nařizován trestný hod od půlicí čáry. 

Obránce a brankář smějí hrát ve střední a vlastní obranné třetině, včetně 

brankoviště. Při chytání smí brankáři vypomáhat i obránce, ale bez aktivního použití 

nohou. 

Na střídačce může být kromě hráčů uvedených v zápise o utkání jen vedoucí 

družstva, trenér, asistent trenéra a lékař. Utkání řídí jen rozhodčí. 

Dospělí a dorost mají hrací dobu stanovenu na 2x30 minut, žactvo hraje 2x25 

minut (jiná hrací doba je buď dána rozpisem příslušné soutěže, nebo se mohou soupeřící 

týmy na jiné hrací době dohodnout – přípravná, přátelská, turnajová utkání, apod.). 

Každé družstvo má právo v každém poločase na oddechový čas v délce trvání max. 

jedné minuty. Oddechový čas se do hrací doby nezapočítává. Čerpání tzv. „time-outu“ 

může na rozhodčím požadovat kapitán, vedoucí, trenér, nebo hráč zastupující na hřišti 

kapitána pouze předepsanou gestikulací v přerušené hře. 

Hráč smí míč držet nejdéle dvě sekundy, míč smí být vyhazován nad hlavu 

(nadhoz) nebo odrážen od země (klepnutí), avšak nejvýše dvakrát za sebou. Míče se 

nesmí hráč dotknout nohou od kolena dolů. Na branku se smí vystřelit jen z prostoru 

mimo brankoviště a také je dovolena střelba z pádu. Brankář smí proti střele útočníka 

uplatnit kteroukoli část těla. 
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Při zápase není dovoleno vrážení, strkání, kopání, podrážení, ani jiná fyzická 

hrubost. Je povoleno postavit se soupeři do cesty čelem proti němu. V případě srážky se 

trestá hráč, který do stojícího soupeře naběhl (prorážení). 

 

Jestliže hráč či funkcionář opakovaně nebo hrubě porušuje ustanovení pravidel 

(chování se k soupeři, střídání,…), může být napomenut (žlutá karta), nebo vyloučen 

(červená karta). Vylučuje se na 5 minut, případně na 10 minut. Při vyloučení hraje 

družstvo se sníženým počtem hráčů. Je-li vyloučení na 10 minut spojeno s osobním 

trestem, nesmí trestaný hráč v utkání již vůbec nastoupit. Při trestání platí zásada, že 

každý další postih je vyšší než předchozí.  

 

Každý hod ze standardních situací musí být proveden do dvou sekund po 

hvizdu rozhodčího. S výjimkou hodu od branky a pokutového hodu se všechny ostatní 

hody provádějí z místa. Před provedením hodu musejí být spoluhráči i hráči soupeře 

vzdáleni od hráče, který hod provádí, nejméně čtyři metry. Žádný z hodů prováděných 

ve střední nebo útočné třetině nesmí směřovat do vlastní obranné třetiny. Přímo vystřelit 

na branku se smí pouze z trestného a pokutového hodu, hodu z postavení mimo hru 

a také při hodu z rohu. 

 

Obrázek 2: Hřiště (zdroj: wikipedia.org) 
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TYPY HODŮ: 

Výhoz se provádí ze středu hřiště na začátku poločasů a po každém gólu, má 

povahu volného hodu a míč musí být hrán směrem dopředu nebo do strany. 

Vhazování následuje, dostane-li se míč za pomezní čáru. Vhazující hráč musí 

přitom stát za postranní čárou u místa, kde míč hřiště opustil. 

Rohový hod se provádí z rohového území hřiště na té straně, kde se míč dostal 

za soupeřovu brankovou čáru po jeho akci (mimo vyražení míče brankářem při 

brankářském zákroku). Při hodu z rohu musí vždy jeden záložník nebo obránce přejít do 

střední třetiny, odkud se může vrátit po pokynu rozhodčího písknutím k provedení hodu. 

Hod od branky provádí brankář, jestliže se míč dostal za brankovou čáru 

(mimo prostor branky) po jeho vlastní akci při vyrážení střely nebo po nevydařené akci 

soupeře. 

Hod rozhodčího se provádí úderem míče o zem po sporných případech 

přerušení hry zvláště tehdy, když se soupeři dopustili současně stejného porušení 

pravidel. 

Volný hod se nařizuje hlavně za technické chyby při hraní s míčem, provádí se 

z místa přestupku a nemůže z něho být přímo docíleno branky (ani vlastní). 

Trestný hod se nařizuje zejména v těchto případech: 

 úmyslné vykopnutí, odkopnutí míče nohou mimo vlastní brankoviště 

 vyrážení nebo vytržení míče soupeři z rukou 

 hrubost, nečistá hra vůči soupeři 

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

spoluhráči 

 hra záložníků v brankovišti 

 postavení mimo hru záložníků 

 nedovolené bránění ve hře 

Z trestného hodu může být dosaženo přímo branky (i vlastní). 

Pokutový hod nařizuje rozhodčí v těchto případech: 

 úmyslná hra obránce nebo záložníka nohou v brankovišti 

 úmyslná hra brankáře nohou v brankovišti mimo zákroku proti střelbě na 

branku 

 vyrážení míče soupeři zezadu z ruky v okamžiku střelby 

 opakované držení soupeře tělem a rukama kolem jeho těla, kolem krku 
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 hrubé vrážení, strkání, kopání, podrážení, hrubé násilí vůči soupeři 

 opakované a hrubé úmyslné ohrožení soupeře při odnímání míče a bránění 

pohybu na hřišti 

 úmyslný vstup hráče do herně zakázaného prostoru za účelem získání 

nesportovní výhody 

 zalehnutí útočníka bránícím hráčem (Novák, 2005) 

 

Celoroční tréninkový cyklus: předzávodní období 

Roční tréninkový cyklus je základní jednotka dlouhodobé organizované 

tréninkové činnosti. Svým uspořádáním je výrazem zákonitostí racionální stavby 

sportovního tréninku. Tento cyklus je obvykle složen ze čtyř tréninkových úseků 

(makrocyklů), z nichž každý má jiné úkoly, obsah a formy tréninku.  

Jedná se o: 

 přípravné období 

 předzávodní období 

 hlavní (závodní) období 

 přechodné období 

 

Každé období má jinou délku. Jejich podoba vychází z potřeb dané 

specializace. Konkrétní délka jednotlivých období, jejich umístění v kalendářním roce, 

konkrétní zaměření a případné další specifiky vycházejí z hlavních soutěží v daném 

ročním tréninkovém cyklu-jejich délky, frekvence či skladby. (Perič, Dovalil, 2010) 

 

Pro tento projekt je důležité předzávodní období, které trvá obvykle 2-4měsíce. 

V národní házené rozlišujeme dvě předzávodní období-letní a zimní. 

Zde by mělo dojít k převedení všeobecně rozvíjejícího tréninku na speciální. 

Na konci období přichází speciální způsob tréninku, který slouží k převedení vysokého 

stupně trénovanosti do tzv. sportovní formy. Toto období se nazývá ladění sportovní 

formy, jehož délka je nejčastěji mezi 10 dny až třemi týdny. V tréninku můžeme popsat 

jeho určité zásady: 

 přechod od objemového tréninku ke kvalitativnímu (intenzita) 

 používání metod kontrastu 

 postupné zvyšování zatížení komplexního typu 
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 zajištění dostatečné regenerace sportovců 

 zvyšování počtu tréninkových jednotek modelujících soutěžní podmínky 

 zajištění přípravných a kontrolních startů a utkání 

Ladění sportovní formy by mělo končit se začátkem mistrovských soutěží a závodů. 

(Perič, Dovlalil, 2010)  
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3.4 Rozdíly mezi národní a mezinárodní házenou 

Tabulka 1: Rozdíly mezi národní a mezinárodní házenou 

 NÁRODNÍ HÁZENÁ HÁZENÁ (HANDBALL 

HŘIŠTĚ 

- 45 m x 30 m 

- rozdělení na třetiny-útočnou, střední 

a obrannou 

- pomocné útočné čáry 

- 40 m x 20 m 

- rozdělení na poloviny 

- čáry volného hodu-devítka 

- čára sedmimetrového hodu 

BRANKY - výška – 240 cm x šířka 200 cm - výška 200 cm x šířka 300 cm 

MÍČ 
- muži i ženy: 580-605 mm - muži: 580 mm až 600 mm 

HRÁČI A ROZHODČÍ 

- 1 rozhodčí 

- brankář 

- 3 obránci: 2 záložníci a bek 

- 3 útočníci 

- 2 rozhodčí 

- brankář 

- 3 spojky: levá, pravá, střední 

- 2 křídla: pravé a levé pivot 

POHYB HRÁČŮ 

- obránci mohou pouze do obranné a 

střední části hřiště 

- útočníci mohou pouze do útočné a 

střední části hřiště 

- útočí a brání všichni hráči kromě 

brankáře 

DRŽENÍ MÍČE 

- maximálně 2s 

- míč může hráč odrazit o zem nebo 

vyhodit nad hlavu 

- maximálně 2x za sebou: může být 

kombinace odrazu a výhozu 

- maximálně 3s, 

- míčem může hráč driblovat bez 

omezení počtu odrazů míče bez 

přerušení 

- pohyb bez driblinku-3kroky 

VOLNÝ HOD 
- nemůže být rovnou dosaženo 

branky 

- může být rovnou dosaženo 

branky 

TRESTNÝ HOD 
- může být dosaženo branky-v bráně 

je brankář s bekem (obránce) 

- může být dosaženo branky- 

v brance je jen brankář 

STŘELBA NA BRANKU 

- útočník musí vystřelit za čárou 

brankoviště 

- nesmí do něj naskakovat 

- útočník může naskočit do 

brankoviště a dopadnout do něho 

 - musí vystřelit před dopadem  

POHYB V BRANKOVIŠTI - brankář, bek, útočníci - pouze brankář 

VYLOUČENÍ - na 5 a 10 minut - na 2 minuty 
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3.5 TJ Dioss Nýřany 

3.5.1 Historie 

 

Historie oddílu, který ve svém vývoji byl nositelem názvu SPARTAK 

a později byl známý pod dřívějším názvem TESLA, je velice bohatá a úspěšná. V roce 

1993 pak byla celá tělovýchovná jednota přejmenována podle názvu sponzorské 

průmyslové firmy na TJ Dioss a pod tímto názvem působí dodnes. 

První záznamy o české házené v Nýřanech se datují od roku 1921, kdy byl 

založen odbor skautů při DTJ Nýřany. V předválečném období se mohou největšími 

úspěchy oddílu pochlubit ženy, které v roce 1927 vyhrály župní mistrovství DTJ. 

V roce 1938 však byla činnost odboru národní házené v Nýřanech vlivem 

okupace na 7 let přerušena. Po několikanásobných pokusech o obnovení činnosti oddílu 

po 2. světové válce byla tato snaha korunována úspěchem až v roce 1957, kdy byl oddíl 

české házené ustaven znovu. Výraznou měrou se na této události podílel nestor oddílu 

Václav Faifr a Jaroslav Ježek, kteří bezesporu patřili a dodnes patří k nejvýraznějším 

postavám v historii nýřanské házené. (www.nhnyrany.cz) 

Poslední zmínka turnaje O pohár města Nýřany se datuje do roku 2006. 

Účastnili se ho celky TJ Příchovice, TJ Přeštice a TJ Všenice. Od té doby se turnaj 

nekonal z důvodů nedostačujícího počtu přihlášených mužstev. Tím tradice tohoto 

turnaje zanikla. 

3.5.2 Současnost 

 

TJ Dioss Nýřany má v současnosti celkem 600 členů v osmi oddílech 

a klubech. Má k dispozici házenkářský areál, volejbalové kurty, atletický areál, 

fotbalový areál, tenisové antukové kurty a koupaliště.   

Házenkářský areál se nachází uprostřed města. Mezi nesporné úspěchy oddílu 

je třeba přičíst i skutečnost, která se sportovní činností souvisí jen nepřímo, ale je jeho 

základním předpokladem. V roce 2000 se podařilo realizovat dlouhodobý záměr vedení 

TJ Dioss i oddílu národní házené v podobě položení umělého trávníku na hrací plochu 

a zlepšit tak podmínky pro sportovní činnost všech aktivních hráčů. Tím však plány na 

zvelebení házenkářského stánku v Nýřanech zdaleka neskončily. Především díky 
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podpoře městského zastupitelstva a starosty města byla právě v roce 2008 komplexně 

dokončena krytá tribuna. (www.nhnyrany.cz) 

Tělovýchovná jednota je občanské sdružení v čele s předsedou 

Ing. Vladimírem Klimentem. Jeho vlastníkem je město Nýřany. TJ Dioss Nýřany 

zaměstnává správce, který udržuje areál a v případě zájmu jiných klubů pronajímá 

házenkářské hřiště. 

Vedle hřiště je také ubytovna s restauračním zařízením, která je přes týden 

otevřena od 8 hodin do 20 hodin. Ubytovna slouží hlavně pro hráče a pro kluby, kteří 

přijedou za účelem soustředění.  

Areál je otevřen celoročně a jeho pronájem stojí 200Kč/hod pro veřejnost 

a 100Kč/hod pro členy. 
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4 Praktická část 

4.1 Technické zabezpečení 

4.1.1 Zajištění hřiště a veškerého příslušenství 

Pro konání turnaje bylo důležité zarezervování házenkářského hřiště na daný 

termín. Vzhledem k začátku jarní sezóny a k finále zimního poháru ČR se musel turnaj 

odehrát v jediný volný termín před jarní sezónou a to v sobotu 24. března 2012.  

Součástí házenkářského areálu je klubovna, budova s místností pro rozhodčí 

a sokolovna se šatnami, sprchami a toaletami. Veškeré tyto součásti nám byly při 

pořádání turnaje k dispozici. 

 

4.1.2 Zajištění občerstvení 

Součástí házenkářského hřiště je také ubytovna s restauračním zařízením, které 

slouží pro občerstvení veřejnosti i hráčů. I přesto, že se hrálo o víkendu, bylo na naše 

požádání otevřeno celý den.  

 

4.2 Materiální zabezpečení 

4.2.1 Zajištění cen 

Ceny byly zajištěny měsíc před konáním turnaje. Pro první tři umístěné byly 

připraveny poháry, diplomy a ceny zakoupené za peníze od hlavního sponzora. Čtvrtý 

a pátý celek dostal diplomy a cenu útěchy v podobě drobností dodané sponzorem-

dodavatelem (trička, kšiltovky). 

 

4.2.2 Organizační pomůcky 

Mezi organizační pomůcky lze zařadit tabuli pro vyvěšení hlavní tabulky 

zápasů a výsledků. Bylo nutné obstarat příjmové doklady, psací pomůcky a přítomnost 

technické podpory. V klubovně byl k dispozici mikrofon propojený s reproduktory pro 

komentování zápasů, ohlášení následujícího zápasu či konečného stavu.  
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FINANČNÍ ROZVAHA: 

 

PŘÍJMY: 

 2500 Kč - startovné 

 2000 Kč - sponzorské dary 

celkem: 4500 Kč 

VÝDAJE: 

 800 Kč (100Kč/hod x 8 hod.) - hřiště 

 700 Kč - poháry, diplomy 

 200 Kč - výroba plakátů 

 2000 Kč - věcné ceny 

 800 Kč - rozhodčí 

celkem: 4500 Kč 

 

VÝSLEDNÁ KALKULACE: 

4500 Kč - 4500 Kč = 0 Kč 

 

Turnaj neměl být organizován za účelem zisku pro oddíl. Měl sloužit pro 

setkání hráčů a pro jejich přípravu na jarní část ligové sezóny.  

 

4.3 Personální zabezpečení 

4.3.1 Pořadatel turnaje 

Hlavním pořadatelem turnaje byl oddíl národní házené TJ Dioss Nýřany. 

 

4.3.2 Ředitel turnaje 

Ředitelem turnaje byl Marek Wisura. Jeho hlavním cílem byla samotná 

koordinace turnaje a jeho organizace.  

Dalšími úkoly, jimiž se musel zabývat, byly: 

 oslovení sponzorů 

 propagace turnaje 

 vybrání startovného 
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 stanovení hrací doby a systému hry 

 delegace rozhodčích 

 rozlosování zápasů 

 zapisování výsledků 

 rozhodcovská činnost 

 řešení problémů vyskytujících se v průběhu turnaje  

 

4.3.3 Rozhodčí 

Na turnaj byli osloveni tři rozhodčí: Michal Volek, Vašek Slavík a Marek 

Wisura. Všichni tři mají licenci pro rozhodování zápasů v národní házené. Jejich 

úkolem bylo řešit spory vzniklé při zápase mezi aktuálními družstvy dle platných 

pravidel. Měli možnost použít karty pro umravnění hráčů, vykázání hráčů, ale také 

neukázněných diváků. 

 

4.3.4 Zdravotnický dozor 

Zdravotní dozor byl na tomto turnaji nezbytný. Při kontaktním sportu je větší 

riziko zranění, proto byla na turnaji přítomna kvalifikovaná zdravotnice Aneta 

Svobodová s vybavenou lékárničkou a se spojením na rychlou záchrannou službu. 

 

4.4 Příprava turnaje 

4.4.1 Vymezení turnaje 

Přípravné turnaje jsou vhodné pro předzávodní období před jarní i podzimní 

částí sezóny. Hlavním cílem turnajů je vyzkoušení nových útočných variant a sehrání 

záložních obránců s bekem. Dalším cílem je zakomponování hráčů z dorosteneckých 

mužstev. Tento přechod je pro mladší hráče složitý, protože už nehrají proti svým 

vrstevníkům. Při turnaji si mohou vyzkoušet, jaké to je hrát proti mužům jiné věkové 

kategorie. Některé oddíly z první ligy mají z tohoto důvodu pro mladší hráče zavedené 

týmy „B“, kteří hrají nižší ligu. 

Turnaje se hrají podle hracího systému, který si pořádající klub určí. Hrací 

doba záleží na počtu přihlášených družstev. Při jednodenním turnaji se časy utkání 

zkracují, aby mužstva mohla hrát proti většímu počtu jiných soupeřů a vyzkoušet si tak 
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různé útočné akce připravené z tréninků. Hráči by se měli snažit hrát fair-play 

a zbytečně nezranit soupeře.  

 

4.4.2 Povolení konání turnaje oddílem 

Termín konání byl zvolen již v prosinci v roce 2011. Dohodou s prezidentem 

oddílu panem Michalem Volkem a předsedou panem Petrem Tauschem byl turnaj 

zařazen mezi ostatní přípravné turnaje. Družstva mohla posílat přihlášky do 4. března 

2012. 

 

4.4.3 Datum konání turnaje 

Turnaj byl určen na sobotu 24. března 2012. Termín jsme volili s ohledem na 

ostatní turnaje, které probíhaly v tomto měsíci. Cílem bylo oslovit co nejvíce týmů ze 

západních Čech z důvodu přátelských vztahů a jejich nízkých nákladů na dopravu. 

 

4.4.4 Přihlášení družstev do turnaje 

Pozvánky na turnaj byly odeslány v prosinci roku 2011 těmto mužstvům: 

TJ Sokol Ejpovice, TJ Přeštice, TJ Příchovice, TJ Sokol Nezvěstice a TJ Sokol 

Tymákov.  

Přihlášky mohla družstva posílat na emailovou adresu oddílu do 4. března 

2012. Tímto datem byl definitivně uzavřen seznam účastníků a na přihlášky došlé po 

termínu nebyl brán zřetel. 

 

4.4.5 Propagace turnaje 

Součástí přípravy sportovní akce je její propagace. Byly vytvořeny a poté po 

městě vylepeny plakáty s informacemi o plánované akci. Vedoucí a správce nýřanských 

webových stránek Vít Faifr napsal o turnaji na svazových i oddílových webových 

stránkách - www.nhnyrany.cz. 

Dalším prostředníkem pro propagaci byl nýřanský rozhlas, který dva dny před 

tímto turnajem ohlašoval jeho uskutečnění. 



28 

4.4.6 Předpokládaný hrací systém 

Systém hry se odvíjí od počtu přihlášených mužstev a podle aktuální situace. 

Jelikož se národní házená hraje venku, museli jsme počítat i s nepříznivým počasím. 

Cílem celého turnaje bylo zahrát si proti co největšímu počtu mužstev. Naplánovaná 

byla tedy varianta turnaje „každý s každým“.  

Zápasy se hrály ve zkrácené formě. Jeden zápas trval 2x15 minut a přestávka 

mezi poločasem byla dvě minuty. Mezi zápasy byl dán pětiminutový čas pro výměnu 

družstev. 

Pokud by měly na konci turnaje dvě mužstva stejný počet bodů, byl by brán 

zřetel na vzájemný zápas těchto družstev. A pokud by tento zápas skončil remízou, 

rozhodovalo by rozdílné skóre jednotlivých mužstev. 

 

4.4.7 Plánování rizik 

Události nebo situace, které by mohly mít negativní vliv na dokončení 

projektu, jsou pro nás rizikem.  

Vyskytují se v každém projektu a můžeme je rozdělit na interní a externí rizika. 

Interní rizika souvisí s činností na projektu, dají se lépe ovlivnit a řídit. Rizika externí 

jsou neovlivnitelná, může docházet i k neočekávaným rizikům na počátku i v průběhu 

realizace. (www.wikipedia.org) 

Jedním z neovlivnitelných rizik je nepříznivé počasí. Při deštivém počasí dělají 

hráči více technických chyb a zvyšuje se také riziko zranění.  

Ovlivnitelným rizikem jsou určitá zranění. Těm se dá předejít fair-play hrou, 

která by měla být v přátelských zápasech jistá. Proto jsme také vybrali ta mužstva, která 

známe z ligy a věděli jsme, že nedojde k žádným konfliktům mezi hráči. 
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4.4.8 Harmonogram činností 

 

Tabulka 2: Harmonogram činností 

 

4.5 Realizace projektu 

4.5.1 Počet zúčastněných družstev 

Celkem bylo odesláno pět pozvánek pěti mužstvům ze západních Čech. Dále 

byla naplánovaná účast domácích mužstev TJ Dioss Nýřany „A“ i „B“. Počítalo se 

s tím, že některá z pozvaných mužstev nebudou moci přijet. Naplánovaná účast byla 4-5 

mužstev. Bylo proto odesláno tolik přihlášek, aby se zamezilo případnému nekonání 

z důvodu neúčasti více mužstev. 

Nakonec jsme obdrželi přihlášky od tří mužstev z okolí západních Čech. A to 

od TJ Sokol Ejpovice, TJ Přeštice a TJ Příchovice. Domácí Nýřany „A“ i „B“ daly své 

týmy také dohromady a přihlásily se do turnaje. Celkový počet zúčastněných družstev 

se tak zastavil na čísle pět. 

 

4.5.2 Harmonogram turnaje 

V den turnaje se celý personální tým sešel před házenkářským hřištěm v 8:00. 

Tým se skládal z: 

Ředitel: Marek Wisura 

Asistent: Petr Tausche 

Zapisovatel: Adam Faifr 

Rozhodčí: Michal Volek, Václav Slavík, Marek Wisura 

Zdravotnice: Aneta Svobodová 

Personální zajištění Činnost Datum 

Wisura Souhlas oddílu ke konání 18. 12. 2011 

Wisura Zaslání přihlášek oddílům 20. 12. 2011 

Wisura Zajištění sponzorů 16. 2. 2012 

Wisura Zajištění pohárů a věcných cen 20. 2. 2012 

Wisura Zajištění propagace – tisk plakátů a vylepení 12. 3. 2012 
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Úkolem ředitele bylo před zahájením celý areál obejít, zkontrolovat sítě a jejich 

pevnost, popřípadě odstranit nedostatky. Dále bylo nutné rozložit výsledkovou tabuli, 

umístit jí na viditelné místo a v klubovně připravit všechny zápisy pro připravená 

utkání. Asistent měl za úkol připravit šatny pro hráče a pro rozhodčí. Zapisovatel si 

připravil a zapojil veškerou techniku pro světelnou tabuli, která je důležitá jako ukazatel 

skóre a času při zápasech. 

 

8:30 – přivítání mužstev, platba startovného 

8:50 – zahájení slovem ředitele  

9:00 – zahájení prvního zápasu 

14:33 – ukončení posledního zápasu 

15:10 – vyhodnocení a konec turnaje 

16:00 – konec úklidu (šatny, výsledková tabule, lavičky, gril) 

 

4.5.3 Rozlosování a pořadí zápasů 

Rozlosování se vytvořilo na základě vzdálenosti družstev od města Nýřany. 

První zápas začaly hrát domácí celky TJ Dioss Nýřany „A“ a TJ Dioss Nýřany „B“. 

Ostatní mužstva měla čas na rozehřátí a rozcvičení před svým zápasem.  

Rozlosování vypadalo následovně: 

1. TJ Dioss Nýřany „B“ – TJ Dioss Nýřany „A“  

2. TJ Přeštice – TJ Sokol Ejpovice 

3. TJ Příchovice - TJ Dioss Nýřany „B“ 

4. TJ Dioss Nýřany „A“ - TJ Přeštice 

5. TJ Sokol Ejpovice - TJ Příchovice 

6. TJ Přeštice - TJ Dioss Nýřany „B“ 

7. TJ Dioss Nýřany „A“ - TJ Příchovice 

8. TJ Dioss Nýřany „B“ - TJ Sokol Ejpovice 

9. TJ Příchovice - TJ Přeštice 

10. TJ Sokol Ejpovice - TJ Dioss Nýřany „A“  
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S rozlosováním souvisí i přidělení rozhodčích do zápasů. Jelikož byli 

k dispozici tři rozhodčí a jeden z nich mohl pískat pouze dopoledne, rozdělily se zápasy 

takto: 

1. Michal Volek 

2. Marek Wisura 

3. Václav Slavík 

4. Michal Volek 

5. Václav Slavík 

6. Marek Wisura 

7. Václav Slavík 

8. Marek Wisura 

9. Marek Wisura 

10. Václav Slavík 

4.5.4 Informační tabule a zapisování výsledků 

Informační tabule byla umístěna před vstupem na hřiště na viditelném místě. 

Vyvěšeny na ní byly tyto informace: pořadí zápasů, rozhodčí a výsledky odehraných 

zápasů. 

Jednou z povinností rozhodčích bylo po ukončení zápasu jít do klubovny, 

nahlásit výsledek zápasu a poté napsat výsledek na výsledkovou tabuli. Pět minut před 

ukončením každého zápasu měl asistent za úkol vyzvat daná mužstva k přípravě 

na nadcházející zápas, aby vše probíhalo v naplánovaném čase. 

4.5.5 Výsledky zápasů 

Tabulka 3: Výsledky zápasů  

 Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 

1. TJ Sokol Ejpovice x 12 : 11 9 : 9 6 : 6 11 : 6 

2. TJ Dioss Nýřany „A“ 11 : 12 x 7:9 12 : 9 14 : 10 

3. TJ Příchovice 9 : 9 9 : 7 x 4 : 12 9 : 7 

4. TJ Přeštice 6 : 6 9 : 12 12 : 4 x 8 : 8 

5. TJ Dioss Nýřany „B“ 6 : 11 10 : 14 7 : 9 8 : 8 x 
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4.5.6 Vyhlášení vítězů a ukončení turnaje 

Vyhlášení vítěze proběhlo po ukončení posledního zápasu mezi mužstvy 

TJ Sokol Ejpovice a TJ Dioss Nýřany „A“, ve kterém se rozhodovalo o celkovém vítězi 

turnaje. Mužstva nastoupila do zástupu za svými kapitány. S vyhlášením mi pomohl 

asistent turnaje pan Petr Tausche. Vítězem se stali hráči z týmu TJ Sokol Ejpovice, kteří 

porazili TJ Dioss Nýřany „A“ v již zmiňovaném posledním utkání. Na druhém místě se 

umístili TJ Příchovice a třetí místo obsadilo mužstvo TJ Dioss Nýřany „A“. Čtvrtí 

skončili TJ Přeštice a na posledním pátém místě se umístil celek TJ Dioss Nýřany „B“. 

Prvním třem mužstvům byly předány poháry, diplomy a věcné ceny. Čtvrtí 

a pátí se museli spokojit pouze s cenou útěchy a s diplomem za účast. Časový 

harmonogram turnaje byl splněn i s mírným předstihem, protože mužstva při výměně 

stran nepotřebovala přestávku. Celý turnaj byl v duchu fair-play, a proto nedošlo 

k žádnému velkému zranění, ke kterému v tomto kontaktním sportu často dochází.  

 

Pohár města Nýřan 

pořadí družstvo skóre body 

1. TJ Sokol Ejpovice 38 : 32 6 

2. TJ Příchovice 31:35 5 

3. TJ Dioss Nýřany „A“ 44:40 4 

4. TJ Přeštice 35:30 4 

5. TJ Dioss Nýřany „B“ 31:42 1 

Tabulka 4: Celkové umístění v turnaji 

 

Po vyhodnocení výsledků bylo potřeba pomoci sponzorům s úklidem jejich 

prospektů, zkontrolovat celý areál včetně šaten a postarat se o úklid plastových lahví na 

střídačkách a v hledišti. Vše proběhlo v pořádku a bez problémů. 
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4.6 Dokončení projektu 

4.6.1 Vyúčtování projektu 

 

Tabulka 5: Celkové vyúčtování projektu 

 

Přestože turnaj neměl plnit účel zisku, náš turnaj oproti plánované finanční rozvaze 

ziskový byl. Příčinou byl zisk z prodaných klobás, které nebyly zohledněny v přípravné 

finanční rozvaze. Celkový zisk byl 300Kč. 

  

Příjmy  Výdaje 

Název Cena Název Cena 

Startovné 2500 Kč Pronájem hřiště 800 Kč 

Sponzorské dary 2000 Kč Poháry 650 Kč 

Stravné – klobásy 900 Kč Diplomy 50 Kč 

 Plakáty 200 Kč 

 Věcné ceny 2000 Kč 

Rozhodčí  800 Kč 

Stravné - klobásy 600 Kč 

 

Celkem 5400 Kč Celkem 5100 Kč 
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5 Diskuze 

Tento turnaj byl mým prvním samostatným projektem. Prvním úkolem bylo 

zajištění termínu. Bylo nutné zjistit, kdy přesně probíhají turnaje v okolí západních 

Čech a kdy je semifinále a finále poháru České republiky, které se hraje v rámci 

zimního předzávodního období. Termín pro turnaj byl zvolen na víkend, jelikož 

je národní házená amatérský sport a hráči se musí věnovat své práci. Sobota 24. března 

2012 se tak stala datem pro konání turnaje. 

Zajištění hřiště nebyl žádný problém. Musel jsem se zúčastnit oddílové schůze, 

kde jsem nastínil svůj projekt na zrealizování turnaje. Při této příležitosti se nabídl pan 

Petr Tausche, že mi předá své zkušenosti z pořádání turnajů a stane se tak mým 

asistentem. Poskytl mi i kontakty na vedoucí hostujících oddílů, kterým byla zaslána 

pozvánka. 

Dále bylo nutné zajistit sponzory pro pokrytí pronájmu hřiště, cen pro mužstva, 

propagace a výplaty pro rozhodčí. Komunikace proběhla v případě prvního sponzora 

pouze telefonním rozhovorem. Sponzoruje nýřanský oddíl již několik let a o jeho 

zapojení do projektu jsem žádal v podobě hodnotných cen. Sponzor mi vyhověl 

a přivezl v den turnaje trička a kšiltovky s logem firmy. S druhým sponzorem 

se domluvila osobní schůzka. Ředitel firmy tak poskytl finanční prostředky, které 

se použily na nákup pohárů a věcných cen pro mužstva. Jako protislužba byl v den 

turnaje umístěn nafukovací panák s logem jejich firmy na domluvené místo. 

Komplikace nastaly při pozvání mužstev do turnaje. Pozval jsem pět mužstev 

z okolí západních Čech a přihlásila se pouze tři. Viděl jsem v tom problém, nicméně 

se počítalo i s dvěma domácími týmy. Ukázalo se, že pět přihlášených mužstev 

vyhovovalo optimálnímu časovému harmonogramu a rozložení sil. 

Propagaci jsem volil v podobě plakátů, které byly vylepeny po městě Nýřany. 

Dále byla volena propagace v podobě nýřanského rozhlasu. 

Průběh turnaje musím hodnotit kladně. S personálem nebyly žádné problémy. 

Všichni měli své úkoly, které plnili do detailu správně. Rozhodčí po zápase zapisovali 

výsledky do výsledkové tabule. Asistent vyhlašoval mužstva, která se měla připravit na 

jejich následující zápas. Zapisovatel se staral o světelnou tabuli, na které byl zobrazen 

počet branek a čas v aktuálním zápase. Pro mne byl celý projekt náročný v tom, že jsem 

na turnaji působil i jako rozhodčí. Na příštím ročníku budu proto pouze v roli ředitele 

turnaje. Získám tak více času na ostatní povinnosti, které vyplývají z této funkce.  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla příprava, realizace a vyhodnocení turnaje 

v národní házené, což se mi podařilo úspěšně splnit. Usuzuji tak z přihlášek hostujících 

družstev na příští ročník turnaje O pohár města Nýřany. Práce byla vypracována 

se záměrem poskytnout všem účastníkům šanci na ověření aktuální výkonnosti a kvality 

herního projevu. Mužstva si zahrála kvalitní zápasy a mohla si tak připravit různé herní 

systémy jak v útoku, tak v obraně do jarní ligové sezóny. Mohla také dát možnost 

mladším hráčům, kteří nemají tolik zkušeností se zápasy mezi muži.  

S organizací a se samotným průběhem jsem spokojený. Důležitou roli také 

hrálo slunečné počasí, protože národní házená se hraje pouze pod „otevřenou střechou“. 

Úroveň turnaje byla velice dobrá. Všechna utkání byla odehrána v duchu fair-play, a tak 

jsem rád, že jsme nemuseli ošetřovat žádná velká zranění. 
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7 Resumé 

 

My point of this bachelor work was organizing, realisation and assesment 

of the tournament in national handball, which was succesful. This tournament was my 

first ever sole project. The date was set for the weekend, as handball is amateur sport 

and players go to work during the week. The exact date for this match to take place was 

set for saturday 24th march. I invited five teams of West Bohemia. But two teams had 

problem to come to tournament. Next thing which had to be organised were the 

sponsors, so the rent of the sports ground, winning prize for the teams, promotion and 

salaries of the referees could be covered.  

The whole process of the tournament was fine, and I would assess it positively. 

There were no problems with staff, everyone had duties which were fulfilled perfectly. 

Referees were noting the results, assistant was announcing the teams to get ready for the 

next match. Record clerk was looking after the lights board, which was showing the 

scores.  

The purpose of this bachelor work  was to offer all players chance to check their 

actual performance and quality of the demonstration of the players. Teams played 

quality matches and that way they could try out all different systems of the play. The 

tournament was in the spirit of fair play. Nobody was injured. 
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9 Fotodokumentace 

Obrázek 3: Útočník TJ Dioss Nýřany „A“ střílí na bránu soupeře 

Obrázek 4: Družstvo TJ Dioss Nýřany „A“ při zakládání útočné akce 



39 

  

Obrázek 5: Útočníci Ejpovic dobývají branku Nýřan „B“  

Obrázek 6: Závěrečné vyhlášení  
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Obrázek 7: Vítěz turnaje TJ Sokol Ejpovice  

Obrázek 8: TJ Dioss Nýřany „A“ – 3. místo  
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Obrázek 9: Plakát turnaje 

Obrázek10: Výsledková tabule  
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10 Přílohy 

 

 

Obrázek 11: Dohoda o propůjčení hřiště 
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Pozvánka 

 

 

 

 

 

Místo:  Sportovní areál TJ Dioss Nýřany   

Termín:  24. březen 2012 

Program:  8:45 prezentace │ 9:00 zahájení turnaje 

Startovné:  500,- Kč za každé družstvo    

Hrací systém: Každý s každým, max. 5 družstev, rozpis dle počtu 

přihlášených 

Přihlášky:  do 4. března 2012 

Kontakt:  Marek Wisura 

   hazena.nyrany@seznam.cz 

 

Oddíl národní házené TJ Dioss Nýřany Vás zve na turnaj mužů v národní 

házené 

 

A. Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

TJ Dioss Nýřany, oddíl národní házené 

 

2. Místo konání 

Hraje se na hřišti TJ Dioss Nýřany, povrch umělá tráva-vstup na hrací plochu 

povolen pouze v obuvi bez kolíků 

 

3. Termín konání 

V neděli dne 24. března 2012, zahájení v 9.00 hodin 
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4. Přihlášky 

Zašlete nejpozději do 4 března na emailovou adresu 

hazena.nyrany@seznam.cz. Na přihlášky došlé po termínu nebude brán zřetel. 

 

5. Rozlosování 

Bude provedeno po termínu uzávěrky přihlášek a všichni účastníci obdrží 

rozpis utkání před termínem konání 

 

6. Stravování 

Pořadatel nezajišťuje, na hřišti bude připraveno k prodeji běžné občerstvení 

ve formě klobás. Popřípadě je vedle areálu restaurace. 

 

7. Ubytování 

Pořadatel nezajišťuje. Výjimkou jsou  případy, že o ubytování požádá družstvo 

se sídlem mimo západočeskou oblast a tento požadavek bude projednán 

s pořadatelem nejméně 14 dní před termínem turnaje 

 

8. Startovné 

Za každé závazně přihlášené družstvo 500,- Kč splatné před zahájením 

a v případě neúčasti se nevrací  

 

B. Technická ustanovení 

 

1. Předpis 

Hraje se dle ustanovení těchto propozic a jeho příloh. Není-li jinak uvedeno, 

platí v plném rozsahu pravidla a řády SNH. 

 

2. Hrací doba a systém 

Hraje se systémem každý s každým za účasti 5 ti účastníků; předpokládaná 

hrací doba 2x15 minut. 

 

3. Rozhodčí 

Deleguje úsek pořádající oddíl. 
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4. Oprávnění ke startu 

Družstva startují na platné registrační průkazy SNH, na vlastní náklady 

a nebezpečí. 

 

5. Námitky 

Je nutné podat písemně do 15 minut po skončení utkání a doložit částkou 100,- 

Kč vedoucímu turnaje. Částka v případě vyhovění námitek bude vrácena. 

 

6. Hodnocení 

Pro určení pořadí bude postupováno dle SŘ čl. 62, 64. 

 

7. Čekací doba 

Není stanovena. Družstvo je povinno nastoupit k utkání v souladu s časovým 

rozpisem turnaje a ihned po skončení předchozího utkání. 

 

C. Různé 

V přihlášce uveďte jméno a adresu org. pracovníka, popř. tel. číslo pro případ 

nutnosti rychlého spojení s vaším oddílem. Současně uveďte dobu příjezdu, 

abychom ji mohli zohlednit při zpracování podmínek organizačního 

zabezpečení a rozlosování turnaje. 

 

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další vzájemné sportovní kontakty. 

Se sportovním pozdravem 

TJ Dioss Nýřany, oddíl národní házené 
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Evidenční list 

 

Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována k prezenčnímu studiu v 

Univerzitní knihovně ZČU v Plzni. 

 

 

Datum:       Podpis: 

 

Uživatel stvrzuje svým čitelným podpisem, že tuto bakalářskou práci použil 

ke studijním účelům a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny. 

 

Jméno Fakulta/katedra Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


