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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Házená 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat základní 

vybavení, techniky a pravidla 

házené a vykonat praktickou 

ukázku techniky. 

 
       

        

 

 



 

Házená 

Házená je kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě nastupují dva sedmičlenné 

týmy. Její počátky mají prapůvod už v míčových sportech starého Řecka. Hry tehdy 

sloužily dospělým jako forma zábavy nebo obřadu a dětem jako příprava na 

dospělost. Staří Římané provozovali míčové hry dokonce jako léčebný prostředek. 

Házenou (tehdy pod názvem Handbold) vymyslel dánský učitel Holger Nielsen v roce 

1898. První pravidla vyšla v roce 1906. V Německu se v roce 1911 objevila varianta 

hry, ve které proti sobě nastupují dva jedenáctičlenné týmy, tzv. velká házená. Ta 

byla v roce 1936 na programu olympijských her v Berlíně. 

1. Základní vybavení 

 

                           

Obuv pro házenou     Míče 

 

Branka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Holger_Nielsen&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1898
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1911
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%A1_h%C3%A1zen%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://www.boty-obuv.eu/muzi/sportovni-obuv/salova/hazena/mizuno-wave-stealth-16kh27045/
http://mice-na-hazenou.heureka.cz/gala-bh-3012-l/
http://mice-na-hazenou.heureka.cz/spokey-optima-191/
http://www.dorshop.cz/user/shop/big/61(1).jpg


 
 

 

1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY HÁZENÉ 

 Házená je týmový sport založený na zásadách „fair-play“ 

 Na hřišti jsou dvě družstva hrající proti sobě (6 hráčů v poli a 1 brankář), obě 

se snaží vsítit branky házenkářským míčem 

 Každé družstvo tvoří až 14 hráčů, hráče lze střídat v průběhu hry 

 Všichni hráči jednoho družstva hrající v poli mají dresy stejné barvy, brankáři 

mají dresy odlišné od hráčů v poli 

 Hráčům není dovoleno mít na sobě předměty, které mohou být nebezpečné 

(hodinky, prstýnky, náušnice, řetízky…) 

 Ve vedení družstva mohou být až 4 funkcionáři (trenéři, vedoucí družstva, 

maséři…) 

 Hru na hřišti řídí dva rozhodčí, kteří spolupracují se stolkem rozhodčích – 

časoměřič, zapisovatel 

 Vítězem se stává družstvo, které do vypršení hrací doby vstřelilo více branek 

 Vítězné družstvo získává 2 body, je-li výsledek nerozhodný, získávají obě 

družstva po 1 bodu 

2. TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

 Pro různé věkové kategorie se používají míče různé velikosti 

 Branka je vysoká 2 metry, široká 3 metry a hřiště je dlouhé 40 metrů a široké 

20 metrů 

 Hrací doba může být různá, v oficiálních utkáních se hrají 2 poločasy po 30 

minutách 

 

 



 

3. JAK HRÁT? 

ÚTOČNÍK MŮŽE 

 Házet a chytat míč za použití rukou a paží 

 Přihrát míč spoluhráči 

 Udeřit míč o zem jednou rukou a opět ho chytit 

 S držením míče udělat max. 3 kroky 

 Pohybovat se mimo brankoviště 

 Dotknout se míče letícího nad brankovištěm 

 Proniknout obrannou řadou 

 Přihrávat míč za účelem vytvoření brankové příležitosti 

ÚTOČNÍK NEMŮŽE 

 Blokovat míč nohou nebo do něj kopat (→ volný hod) 

 Držet míč déle než 3 vteřiny (→ volný hod) 

 Udeřit míčem o zem, chytit a opakovaně udeřit = přerušovaný driblink (→ 

volný hod) 

 Udělat s drženým míčem více než 3 kroky (→ volný hod) 

 Vkročit do brankoviště (→ hod brankáře) 

 Dotknout se míče ležícího v brankovišti (→ volný hod) 

 Napadat soupeře nebo nabíhat do obránce = útočný faul (→ volný hod) 

 Držet míč bez snahy o vytvoření brankové příležitosti = pasivní hra (→ volný 

hod) 

OBRÁNCE MŮŽE 

 Blokovat míč za použití paží 

 Atakovat útočníka zepředu 

 Pohybovat se mimo brankoviště 

 Stát nejméně 3 metry od útočníka, který provádí hod při (opětovném) zahájení 

hry 



 

OBRÁNCE NEMŮŽE 

 Vytrhnout nebo vyrazit míč z rukou útočícího hráče (→ volný hod) 

 Přidržet útočníka za tělo/dres, strkat jej nebo naskakovat do něj (→ volný hod/ 

napomenutí, 2 minuty) 

 Vystoupit do brankoviště s úmyslem bránit (→ 7 metrový hod) 

 Překážet útočníkovi v provádění hodu při (opětovném) zahájení hry (→ 

napomenutí, 2 minuty) 

 BRANKÁŘ MŮŽE 

 Dotknout se míče kteroukoli částí těla uvnitř brankoviště 

 Opustit brankoviště bez míče a pokračovat ve hře jako hráč v poli 

BRANKÁŘ NEMŮŽE 

 Vnést míč do brankoviště z prostoru za čarou brankoviště (→ volný hod) 

 Husiti brankoviště s drženým míčem (→ volný hod) 

Zdroje:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zen%C3%A1 
http://www.hazenakarvina.cz/sprava-klubu/pravidla-hazene 
http://www.boty-obuv.eu/muzi/sportovni-obuv/salova/hazena/ 
http://mice-na-hazenou.heureka.cz/ 
http://www.dorshop.cz/hazena/branky-3/branka-na-hazenou-inter-drevena-vnitrni--3x2-m 

http://www.boty-obuv.eu/muzi/sportovni-obuv/salova/hazena/
http://mice-na-hazenou.heureka.cz/

