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Vrh koulí 

Vrh koulí je atletická disciplína s velmi starobylými kořeny. Cílem je vrhnout těžkou 

kouli co nejdále, atleti nesmějí koulí házet.  

Koule, kterou vrhají muži, váží 7,26 kg a má průměr 13 cm, ženy používají lehčí a 

menší kouli, ta váží 4 kg a má průměr 11 cm 

Používají se dva způsoby vrhu koulí. 

 

1. Vrh koulí – klasický způsob 

 

TECHNIKA  

Vrhač stojí těsně u zadního okraje kruhu zády do směru vrhu, váha jeho těla je na 

pravé noze, levá je na špičce v malém zakročení. Kouli drží v pravé dlani blízko krku, 

levá paže je ve vzpažení. Z výchozího postavení přechází koulař předkloněním do 

snížení na pokrčené pravé noze. Odrazem pravé nohy a švihem levé je zahájen sun. 

Tím se dostává vrhač do odvrhového postavení s pánví už předtočenou, ale s trupem 

stále zády do směru vrhu. Toto svalové předpětí je charakteristické pro tzv. zádovou 

techniku. Váha spočívá na silně pokrčené noze, levá došlapuje blízko břevna doleva. 

Točivým náponem pravé nohy (kolenem do směru vrhu) vytáčí koulař pravý bok a 

dále i trup do směru vrhu a přenáší váhu na levou nohu. V závěrečné fázi se dostává 
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pravé rameno daleko vpřed, loket je zvednutý. Současně s vystrčením pravé paže se 

prudce dopíná levá noha. S obratem vlevo koulař přeskakuje na levou nohu k 

břevnu, kde vyrovnává, aby zamezil přešlápnutí. 

 

NÁCVIKOVÁ ŘADA  

 Držení koule a vytrčení z různého postoje.  

 Vytrčení vzhůru a chycení do obou rukou.  

 Vrh z místa ve stoji rozkročném, levým bokem do směru vrhu. Otočením 

hrudníku vzad a do předklonu se dostaneme zády do směru vrhu, ale s pánví 

v původním postavení – tomuto postavení říkáme odvrhové.  

 Nácvik sunu: bez náčiní; s náčiním mimo kruh (po čáře) i v kruhu.  

 Nácvik zapojení trupu s postupnou prací ramen.  

 Nácvik vrhu se sunem a s přeskokem.  

TRÉNINKOVÉ PRVKY  

 Rozvoj síly a rychlosti nohou: dřepy a podřepy s činkou na ramenou 

(podložené paty)  

výpony a výpady s činkou na ramenou – sed a vztyk, výstupy na lavičku, 

chůze,  

poskoky a výskoky s činkou na ramenou i na prsou.  

 Rozvoj zdvihové a rotační síly trupu: Vzpřim s činkou v natažených pažích. 

Výtah činky  

ze země před prsa – nadhoz. Výtah činky od pasu a níže před prsa – „pumpy“.  

Předklony, úklony a vzpřim s činkou na ramenou – rotace trupu.  

 Rozvoj síly a rychlosti: tah v lehu a polosedu na lavičce (rovné i šikmé). 

Vytrčení činky od prsou vpřed vzhůru. Kombinace cviků (podřep s činkou a 

rychlý vztyk s vytrčením do vzpažení). Využití jiných zátěží (pytel s pískem, 

spolucvičenec, apod.).  

 Akcelerační cviky: starty do 30 m, rovinky 30 m stupňovaně, odrazová 

cvičení. Odhazování náčiní různé hmotnosti. Koulařské gymnastika – 

koulařský víceboj.  



 
 

CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ  

 Nedostatečný pohyb volné švihové nohy v průběhu sunu.  

(Série sunů se zdůrazněnou prací švihové nohy).  

 Příliš krátký sun – nedostatečná práce nohou.  

(Posilování poskoky, výskoky, trčení činek ze dřepu, poskoky čelné).  

 Po provedení sunu neleží těžiště na pravé noze. Zpožděný kontakt levé se 

zemí.  

(Nácvik správného rytmu sunu. Série sunů po čáře s náčiním i bez náčiní). 

 Nedostatečné vytržení ve fázi vrhu. (Zdokonalování ve vrhu z místa, ze 

základního odvrhového postavení. Uvědomělý pohyb).  

 Zdvih pravého a pokles levého ramene. (Pravá noha začíná trčivý pohyb, 

kyčel tlačena vpřed, vzniká nápon i předpětí. Imitační cviky i se zátěží.  

 Koule není vržena – je házena. Příliš brzké oddálení koule od krku. (Pomalá 

cvičení i s těžším náčiním. Imitační cviky, vrhy z místa, vyšší poloha lokte).  

 

2. Vrh koulí s otočkou 

 

TECHNIKA  

Vrhač stojí u zadního okraje kruhu zády do směru vrhu a otočí trup co nejvíce 

vpravo, pak pokrčením nohou provede snížení a v návratné fázi se předkloní. Při 

přechodu do otočky se obě nohy otáčejí na předních částech chodidel doleva jako při 

diskařské otočce. Odraz pravou nohou uvede vrhače do otočky, a ten pak získává 



 
další zrychlení odrazem levé nohy od zadního okraje kruhu. Po zcela krátké letové 

fázi došlapuje pravou nohou až za střed kruhu a pokračuje v otáčení na přední části 

chodidla této silně pokrčené nohy. Trup a hlavu předklání. Další otáčení pokračuje 

jen setrvačností. Teprve po došlápnutí levou nohou k odvrhovému břevnu trup, silně 

opožděný proti pánvi, mocným švihem ramen vyrovnává tuto ztrátu a působí tak na 

kouli po dlouhé dráze. Vrhač se snaží prodloužit tlak na kouli až do jejího vypuštění a 

navíc přesáhnout přes svislou rovinu kruhu. Zakončení je podobné jako při zádové 

technice. 

 

NÁCVIKOVÁ ŘADA  

 Držení koule s vytáčením a točením trupu. Přenášení váhy těla z pravé nohy 

na levou  

a prací trupu.  

 Nácvik otočky s důrazem na práci nohou.  

 Otočka s pouhým vypuštěním koule s důrazem a práci celého těla.  

 Otočka s konečným vytrčením a přeskokem.  

 

 

TRÉNINKOVÉ PRVKY  

 Násobené odrazy jednonož nazad (odraz přes patu), opakované suny bez 

zatížení  

i se zatížením.  

 Vrhy z místa s velkým snížením trupu.  

 Vrhy ze sedu roznožmo, do výšky z podřepu, z místa přes vysoké překážky.  

 Kruhový trénink s vrhačským zaměřením.  

 Amortizované výskoky.  

 Speciální prvky pro vrh koulí s otočkou: opakované otočky bez náčiní i s 

náčiním,  

rotační vrhy lehčí koulí, hody diskem, kladivem, břemenem.  

 Výskoky s obraty – prosté i se zátěží.  

 Posilování s rotací trupu.  



 
 

CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ  

 Koule utíká od krku – bez kontaktu s trupem. (Vrhy s natáčením celým trupem.  

Zdokonalit náběh k vrhu.)  

 Otočka na místě bez využití celého kruhu. (Série otoček mimo kruh bez náčiní 

i s náčiním,  

lehčími i těžšími koulemi, se zátěží, pískovým pytlem, kotoučem apod.).  

 Nedostatečné předpětí svalstva trupu. Vrhač nepředbíhá pohyb koule.  

(Stálé přitlačování koule ke krku. Série otoček se zdůrazněným předběhnutím 

i se zátěží).  

 Chybné zvládnutí odhodové fáze vrhu. Koule utíká odstředivou silou příliš do 

stran, mimo výseč. (Vystihnout pohyb koule po tečně otáčivého pohybu. 

Vyznačení optimálního směru vrhu.  

Tyč – stojan ve směru vrhu. Optická kontrola směru).  

 

Zdroje: 
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