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Abstrakt 

 

Název:  Analýza vzdálenostních a rychlostních charakteristik výkonu hráčů florbalu 

během soutěžního utkání a porovnání výkonu s hráči ostatních sportovních her  

 

Cíle: Cílem této práce je naměření vzdálenostních a rychlostních charakteristik při 

výkonu hráčů florbalu během soutěžního utkání. Získaná data budou porovnána 

s výsledky studií, které měřily stejné parametry v zápase futsalu a házené. 

  

Metody:  Ke zjištění potřebných dat byla využita GPS technologie, čipy Apex 10 Hz spolu 

se softwarem pro vyhodnocení naměřených dat StatSport. 

 

Výsledky: Průměrná překonaná vzdálenost hráčem florbalu během utkání činila 4745,40 m. 

Nejdelší vzdálenost překonali střední útočníci, naopak nejkratší vzdálenost 

uběhli útočníci křídelní. Nejvíce zastoupenou intenzitou běhu byl pomalý běh 

(1–3 m/s) a nejméně se hráči pohybovali aktivitou maximální intenzity (>7 m/s). 

V průměru hráč během utkání vykonal 13 sprintů, přičemž délka sprintu se 

pohybovala v rozmezí 10,21 - 11,68 m a dobou trvání 1,91 - 2,14 s. Pro 

porovnání dat mezi jednotlivými studiemi byl využit parametr průměrné 

uběhnuté vzdálenosti za zápas. Bylo zjištěno, že hráči futsalu za zápas překonali 

největší vzdálenost, druhou největší vzdálenost překonali hráči florbalu a 

nejkratší vzdálenost hráči házené.  

 

Klíčová slova: Florbal, utkání, GPS, rychlostní parametry, vzdálenostní parametry 
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Abstract 

 

Title: Analysis of distance and speed characteristics of performance of floorball 

players during competition and comparison of performance with other team 

sport players 

 

Objectives:  The aim of this thesis is to measure the distance and speed characteristics 

during the performance of floorball players playing a competitive match. The 

obtained data are compared with the results of studies measuring the same 

parameters in futsal and handball matches. 

 

Methods: GPS technology, Apex 10 Hz chips together with StatSport software for 

evaluation of measured data were used to obtain the necessary data. 

 

Results: The average distance covered by a floorball player during a match was 4745.40 

m. The longest distance was covered by the middle strikers, while the shortest 

distance was covered by the wing strikers. The most represented running 

intensity was slow running (1-3 m/s) and the least represented was maximum 

intensity running (>7 m/s). On average, a player performed 13 sprints during a 

match, with sprint lengths ranging from 10.21 - 11.68 m and durations of said 

sprints ranging from 1.91 - 2.14 s. It was decided that futsal players achieve to 

run the longest distance, the second longest distance was managed by floorball 

players and the shortest distance was accomplished by handball players. 

 

 

Keywords: Floorball, match, GPS, speed parameters, distance parameters 
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Úvod 

  

 Florbal je v porovnání s tradičními sportovními hrami mladým sportem. Jedná se o hru 

invazivního typu podobnou lednímu a pozemnímu hokeji. To může být jedním z důvodů proč 

je tento sport stále na vzestupu a každoročně se přidávají noví hráči.  

 

 Sám jsem florbal hrál a vždy mě zajímalo jakému hernímu zatížení je hráč florbalu 

vystaven. Vždy jsem se soustředil primárně na kondiční aspekt tohoto sportu. Ale nikdy se mi 

nepodařilo dohledat konkrétní data, která by mi pomohla tuto problematiku lépe pochopit. 

Myslím si, že pro práci hlavních a kondičních trenérů je důležité znát rychlostní a vzdálenostní 

parametry, které jsou pro tento sport charakteristické. 

 

 Cílem této diplomové práce je analýza pohybového zatížení hráčů florbalu v české 

nejvyšší lize. Výsledná data mohou pomoci trenérům lépe pochopit soutěžní zatížení hráče a 

zefektivnit tak tréninkový proces. Zároveň tyto výsledky florbalistů budou porovnány 

s výslednými daty studií házené a futsalu. 
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1. Teoretická východiska práce 

 

1.1. Vznik a vývoj sportovních her 

 

 Vznik sportovních her, jak je známe, se datuje do devatenáctého století. Avšak z každé 

kultury (Čína, Vietnam, Brazílie, Japonsko, Amerika) se dochovaly poznatky o sportovních 

hrách, během kterých soupeřily dvě družstva se společným předmětem. Hry v minulosti 

sloužily k rituálům jako prostředek výchovy, léčby nebo jako trénink na boj a lov. Předmět, se 

kterým se hrálo, měl nejčastěji podobu míče, byl zhotoven z materiálů, které byly v dané 

lokalitě k tomu nejvhodnější. Například: listí, suché rostliny, kožešina zvířat atp. Nejstarší 

písemně dochovaná hra pochází z Číny 2691 př. n. l., která dle původních pramenů byla 

podobná dnešnímu fotbalu. (Táborský, 2004) 

 Dnešní podoba sportovních her je od těch z minulosti odlišná. Především ve struktuře 

organizace soutěží, s čímž souvisí stanovení pravidel, předpisů a ustanovení, která jsou 

jednotlivými týmy a organizacemi dodržována. Samotné sestavení a sepsání pravidel určuje 

oficiální vznik sportovní hry. Dnešní podoba sportovních her je divácky velmi atraktivní a to je 

důvodem ohromného zájmu o ně. Sportovní hry, a především výkony v nich podávané, jsou 

zásluhou pokroku ve vědě a vývoji technologií, které toto odvětví lidské společnosti značně 

ovlivnily. Jedná se o vybavení hráčů, jejich zázemí, prostředí, ve kterém hrají zápasy a trénují. 

Ale v neposlední řadě měl tento vývoj velký vliv na trénink a samotný rozvoj výkonnosti hráčů. 

Jedná se o lékařské poznatky a jejich implementace do sportovního prostředí. (Táborský, 2004) 

 Sportovní hry jsou v dnešní společnosti velkým fenoménem. Mnohé fanoušky mohou 

jednotliví sportovci motivovat k pohybu a zároveň může aktivní hráče ovlivnit jednání a 

chování jejich idolů na hřišti. To je jedním z důvodů, proč jsou klasické sportovní hry jako 

fotbal a hokej, co se členských základen týká, tak velké.  Tyto a jiné sportovní hry jsou díky své 

atraktivitě zároveň velkým zdrojem finančních prostředků a slávy.  

V následující části se pokusím stručně popsat historii halových sportů, kterým se v této 

práci budu věnovat.   
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1.1.1. Historie florbalu 

 

 Florbal je oproti házené výrazně mladší. Avšak jeho původ není zcela jasný. Některé 

kořeny florbalu sahají do Minneapolis ve Spojených státech, kde v továrně Cosom vznikly první 

hole, které připomínaly hokejky na lední hokej a s kterými hráli dělníci ve volných chvílích. 

Poté se tato hra dostala do Švédska, kde se proměnila do podoby, kterou známe dnes. V roce 

1986 byla založena Mezinárodní florbalová federace (IFF) a od této doby se florbal stal velmi 

populárním sportem. K roku 2021 má IFF 74 členských organizací. A podle licencovaných 

hráčů z roku 2019 je první zemí Švédsko se 115 967 členy, následně Finsko s 65 806 hráči a 

třetí zemí je Česká republika, která má 43 095 členů. Florbal oproti fotbalu není tak hojně 

rozšířen. (Tervo a Nordström, 2014) 

 

Graf č.1 

Počet licencovaných hráčů florbalu pro jednotlivé země 
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1.1.2. Historie házené 

 

 Za zrod házené se považuje rok 1898, kdy dánský učitel Holger Nielsen pro své žáky 

vymyslel hru s názvem „Haandbold“. Vlivem velkého zájmu o tuto formu sportovní hry byl už 

v roce 1904 založen dánský Haandboldový svaz. Se vznikem svazu začínají i první pravidelné 

soutěže v tomto sportu. Jednotná pravidla jsou zavedena až v roce 1906, které sepsal a vydal 

samotný Nielsen. Dánská házená měla vliv na vývoj hry ve Švédsku. Zde se hra začala hrát 

okolo 1900, oproti Dánsku hráli na hřištích o menších rozměrech. A první oficiální utkání se 

odehrálo v roce 1907. 

  První mistrovství světa se konalo v Berlíně roku 1938. Soupeřily proti sobě čtyři týmy, 

kdy každý hrál s každým. Hrálo se na dva poločasy, přičemž každý trval 15 minut. Osm let poté 

v Kodani byla založena Internationale Handball Federation (IHF). Federace měla osm 

zakládájících zemí a sídlo bylo do roku 1950 ve Švédsku. Od roku 1950 se sídlo nachází ve 

Švýcarsku. V roce 1972 se házená mužů dostala poprvé do programu olympijských her. Házená 

žen byla zařazena v roce 1976. 

 

 

 

1.1.3. Historie futsalu 

 Tento sport se zrodil v Uruguayi v roce 1930, jako odnož fotbalu pro členy sdružení 

YMCA, kteří v tomto novém sportu pořádali soutěže. Hra se těšila velké oblibě napříč celou  

Jižní Amerikou. V roce 1971 byla založena organizace FIFUSA, která se v roce 2002 

přejmenovala na AMF. První mezinárodní turnaj se konal v Sao Paulu a účastníky byli: Brazílie, 

Uruguay a Paraguay. Druhé mistrovství světa se konalo v Madridu roku 1985 a čítalo více 

účastníků z celého světa.  
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1.2. Charakteristika florbalu 

  

 Florbal je kolektivní hra míčového a brankového typu, která se hraje na hřišti o 

rozměrech 20 x 40 m, ohraničeným 50 cm vysokým plastovým mantinelem. Soupeří proti sobě 

dvě družstva, přičemž na hřišti může být přítomno pouze 6 hráčů z každého družstva, včetně 

brankáře. Každý hráč v poli má hůl, kterou ovládá plastový míček a snaží se ho dostat do 

soupeřovy brány, tedy vstřelit gól. Hráči mohou míček ovládat pouze holí, a to do maximální 

výšky pasu, jinak se jedná o hru vysokou holí. Nová pravidla umožňují hrát i nohou, ale stále 

platí, že hráči se nesmí míčku dotknout rukama nebo hlavou. 

 

 Florbal se rychle rozrůstá, může to být z důvodu nenáročnosti na vybavení, rozměry 

hřiště, které se vejde do většiny hal a tělocvičen. Zároveň se tento sport podobá hokeji, což 

může být další důvod, proč je tento mladý sport stále oblíbenější. Avšak oproti lednímu hokeji 

je fyzická náročnost u florbalu nepatrně nižší. Velký zájem o florbal jakožto amatérský sport s 

sebou nese i jistá negativa. Tím nejvýznamnějším je nedostatek kvalitních trenérů a věnovaná 

zdravotní péče hráčům. Avšak tyto problémy již nejsou tak časté jako tomu bylo před několika 

lety. Především týmy nejvyšší české soutěže jdou v tomto ohledu příkladem ostatním týmům. 

(Kysel, 2010) 
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1.3. Struktura výkonu ve sportovních hrách 

 

 Pochopení sportovního výkonu daného sportu je naprosto stěžejní pro efektivní 

tréninkový proces, který vede ke zvyšování sportovní výkonnosti hráčů. Dle Dovalila (2009) je 

za tímto účelem nezbytné vyhledávat a shromažďovat potřebné znalosti o sportovních 

výkonech, studovat jejich souvislosti v tréninkovém procesu, zaměřovat se na podstatu výkonu. 

Je důležité se soustředit na náplň a obsah tréninků a jejich návaznost. 

 

 Sportovní výkon je podmíněn jednotlivými faktory, z nichž se samotný výkon skládá. 

Tyto faktory se ve výsledku jeví jako celek, ale vzájemně na sebe působí a kooperují. Některé 

jsou do jisté míry ovlivnitelné tréninkem, jiné naopak trénovatelné nejsou. Jednotlivé faktory 

jsou somatické, kondiční, technické, taktické a psychické. Faktory somatické se vztahují ke 

konstitučním znakům jedince, kondiční faktory zahrnují soubor pohybových schopností, 

specifické sportovní dovednosti a jejich provedení ve hře spadá do technických faktorů, taktické 

faktory obsahují tvořivé jednání sportovce (jednání, které vede k řešení situace) a faktory 

psychické tedy motivační, emoční a kognitivní procesy vycházejí z osobnosti sportovce. 

 

 Každá sportovní disciplína se liší zastoupením jednotlivých faktorů na sportovním 

výkonu. Tato práce se zabývá především kondičními faktory sportovního výkonu ve florbalu. 

Z tohoto důvodu se zde budu věnovat této složce více než ostatním složkám sportovního výkonu.  

(Dovalil, 2009) 
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Tabulka č.1 

 Faktory podílející se na sportovním výkonu. (Dovalil, 2009) 

 

Sportovní výkon 

Faktory 

Somatické Kondiční Techniky Taktiky Psychické Osobnostní 

Výška; 

Hmotnost; 

Složení těla 

Schopnosti: 

- Silové 

- Vytrvalostní 

- Rychlostní 

- Obratnostní 

Biomechanické; 

základy pohybu; 

Koordinace 

Řešení 

pohybových 

úkolů; 

Účelné 

využívání 

techniky 

Poznávací; 

Emoční; 

Volní; 

Motivace; 

Anticipace 

Struktura; 

Zaměření; 

Vlastnosti 

Vrozené 

dispozice 

Morfologické 

a fyziologické 

základy v 

příslušných 

orgánových 

systémech 

NS – systém řízení 

motoriky, 

koordinace 

Programování: 

- vnímání 

- výběr 

optimálního 

řešení 

- paměť 

Percepční, 

intelektové a 

paměťové 

operace 

Integrační a 

řídící funkce 

 

 

 

 

1.3.1 Individuální herní výkon 

 

 Herní výkon je možné dále dělit na individuální a týmový. Individuální je možné 

definovat jako činnosti realizované v průběhu utkání. Tyto činnosti vznikají z interakcí hráče s 

vnějším prostředím. Výsledkem těchto interakcí jsou herní činnosti jednotlivce, což jsou 

tréninkem získané dovednosti. Ale vše je podloženo výše zmíněnými faktory, ty jsou zásadní 

pro rozvoj a následné účelné využití těchto dovedností ve hře. Škála a samozřejmě kvalita 

herních činností vyjadřují způsobilost hráče k dané sportovní hře. Stejně jako základním 

kamenem individuálních herních dovedností jsou herní činnosti, je individuální herní výkon 

možné označit za základní kámen pro týmový herní výkon. (Lehnert, 2014) 
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Obrázek č. 2 

 Složky individuálního herního výkonu. (Frajer, 2005) 

 

 

 

 

1.3.2 Týmový herní výkon 

  

 Dle Lehnerta (2014) je možné týmový výkon definovat jako vzájemnou interakci mezi 

jednotlivými subsystémy týmového herního výkonu. Týmový výkon tedy není součet 

jednotlivých individuálních herních činností hráčů. Je důležitá kvalita vztahů mezi jednotlivými 

prvky, stejně jako kvalita vnitřních vlastností. 
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Obrázek č. 3 

 Složky týmového herního výkonu. (Frajer, 2005) 
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1.4. Kondiční faktory 

 

Praktická část této práce se opírá primárně o kondiční faktory, z tohoto důvodu se jimi budu 

zabývat více než ostatními.    

 

 Kondiční faktory jsou tvořeny motorickými schopnostmi. Čelikovský (1990) uvádí, že 

pojmem schopnost se rozumí dynamický komplex vybraných vlastností organismu člověka, 

integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění. Kondiční faktory jsou 

závislé na predispozicích jedince, konkrétně se jedná o funkce kosterně svalového aparátu, 

oběhové, termoregulační, metabolické a procesy vnímání. (Měkota, Novosad 2005) 

 

 Kondiční schopnosti jsou převážně ovlivňované metabolickými procesy. Samotná 

realizace pohybu je podmíněna ziskem energie a jejím následným využitím. Kondiční faktory 

jsou výsledkem tréninkové procesu, během kterého tělo prochází morfologicko-funkční 

adaptací, a to především v oblastech bioenergetiky pohybového výkonu, fyziologických funkcí, 

biochemických dějů a psychických funkcí jedince. (Měkota, Novosad 2005) 

 

 Jednotlivé motorické (pohybové) schopnosti se popisují podle fyzikálních charakteristik, 

které v průběhu pohybu převládají. Dle Dovalila (2009) má každá schopnost rozlišovací 

kritérium v podobě rychlosti řešení pohybového úkolu a velikosti překonávaného odporu. Z 

tohoto vychází základní dělení pohybových schopnosti: rychlostní, vytrvalostní, silové 

schopnosti, koordinační a flexibilita. 

 

1.4.1. Dělení pohybových schopností 

 

 Měkota a Novosad (2005) motorické schopnosti dělí do tří základních skupin: 

• Kondiční schopnosti, ty jsou charakterizované energetickými procesy a řadí se sem 

schopnosti vytrvalostní, silové a částečně i schopnost rychlostní. 
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• Další skupinou jsou koordinační schopnosti, na kterých se podílejí především řídící a 

regulační procesy, do této skupiny patří reakční, rovnovážné, rytmické, orientační a 

diferenciační schopnosti. 

• Poslední skupinou jsou kondičně – koordinační schopnosti, které stojí mezi dvěma výše 

zmíněnýma skupinama. 

 

Obrázek č. 4 

Členění pohybových schopností dle Měkoty a Novosada (2005) 

 

 1.4.2. Silové schopnosti 

  

 Perič a Dovalil (2010) definují silové schopnosti jako schopnost překonávat či udržovat 

odpor svalovou kontrakcí. Z této definice můžeme vycházet při dělení silových schopností dle 

typu svalové kontrakce. 
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 Lehnert (2010) dále dělí svalovou sílu dle svalové kontrakce na dynamickou a statickou. 

A) Dynamická – je charakteristická aktivitou svalstva, která se projevuje zkracováním nebo 

natahováním svalových vláken. 

• Koncentrická: vzniká tehdy, když je vyprodukovaná větší svalová síla, než je  

        samotný působící odpor. Dochází ke zkracování svalových vláken a 

                   mění se napětí uvnitř svalu. 

• Excentrická: dochází k natahování svalových vláken, odpor působí větší silou než 

                 je sval schopný vyprodukovat.  K tomuto typu kontrakce dochází 

                 například při doskoku, výsledkem je tedy pohyb ve směru působící 

                 vnější síly. 

• Plyometrická: je charakteristická rychlou změnou mezi excentrickou a               

                  koncentrickou svalovou aktivitou. Lehnert uvádí, že tato změna                     

                  napětí trvá do 250 m/s. To má za následek velké množství energie 

                  pro koncentrickou fázi pohybu. 

• Izokinetická: k této svalové akci dochází za předpokladu, že je pohyb proveden 

                 předem zvolenou konstantní rychlostí. K tomuto účelu se využívají 

                 izokinetické přístroje. 

B)  Statická – neboli izometrická činnost svalu, během které nedochází ke změně délky 

svalových vláken a je zvýšené napětí uvnitř svalu. Příkladem může být výdrž ve dřepu 

s břemenem. (Lehnert a kol., 2010) 

 

 Silové schopnosti je možné dále dělit dle vnějšího projevu jejich působení, avšak vždy 

mezi nimi vzniká určitá vzájemná závislost. Tímto dělením tedy rozlišujeme sílu na maximální, 

rychlou, vytrvalostní a reaktivní. 

  

A) Maximální síla – Dle Harre a Letzeltera (1986) je maximální síla největší možná 

síla, kterou je nervosvalový systém schopen vyprodukovat během kontrakce. 
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Obrázek č. 5 

Schéma znázorňující vztah mezi jednotlivými parametry. (Perič, 2010; Dovalil 2010) 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

B) Rychlá síla – je schopnost dosáhnout co největšího svalového impulsu v krátkém 

čase. 

Obrázek č. 6 

Schéma znázorňující vztah mezi jednotlivými parametry. (Perič, 2010; Dovalil 2010) 
 

 

 

 
 

 

 

        

 

C) Vytrvalostní síla – je charakteristická delší dobou aktivace svalových vláken bez 

výrazného projevu únavy. 

Obrázek č. 7 

Schéma znázorňující vztah mezi jednotlivými parametry. (Perič, 2010; Dovalil 2010) 
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D) Reaktivní síla – při pohybu, během kterého dochází k protažení a následnému 

                 zkrácení svalového vlákna. 

     

 Silové schopnosti jsou důležitým prvkem kondičních schopností. Úzce kooperují s 

rychlostními schopnostmi, které jsou na ní závislé. V každém sportovním odvětví je potřebná 

úroveň silových schopností odlišná. Zároveň se liší i vnější projev síly dle sportu, například 

dřep s osou a sprint na 100 m. Velké množství svalové hmoty, které je potřebné pro vysokou 

úroveň maximální síly, může být pro některé sportovní disciplíny limitující z hlediska flexibility 

a obratnosti jedince. 

 

 

 

 Svalová síla je podmíněna několika faktory, přičemž většina z nich je geneticky 

podmíněna. Lehnert a kol. (2010) mezi hlavní faktory s největším podílem vlivu na svalovou 

sílu uvádí tyto: 

A) Množství svalové hmoty, které se hodnotí velikostí příčného průřezu 

svalu. Tento faktor má vliv na velikost maximální síly. Zároveň je 

potřeba zmínit poměr rychlých a pomalých svalových vláken ve svalu. 

Pomalá svalová vlákna jsou více prokrvena a zapojují se při činnostech 

s delší dobou trvání a produkují méně síly. Rychlá vlákna naopak 

produkují za krátký okamžik velké množství energie, ale zároveň jsou 

díky tomu limitované pro další svalovou kontrakci. 

B) Intramuskulární koordinace závisí na aktivaci motorických jednotek 

uvnitř svalu. Jedná se o počet aktivních motorických jednotek, frekvenci 

jejich dráždění a synchronizaci činnosti v průběhu pohybu. 

C) Intermuskulární koordinace se projevuje součinností zapojených svalů 

do pohybu, které vede k dosažení silového maxima v určitém časovém 

intervalu. Tento faktor je ovlivněn i souhrou antagonistů a agonistů, které 

jsou do pohybu zapojeny, svaly antagonistické musí snížit napětí 

v okamžik, kdy se zvýší tonus agonistů. 
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D) Dalším důležitým faktorem je energetická zásoba a její mobilizace. 

Největší roli zde hraje adenosintrifosfát a creatinfosfát. Produkce síly je 

závislá na množství energie v podobě ATP a CP, která je ve svalu 

přítomna. V případě těchto dvou sloučenin se jedná o silové činnosti 

krátkého, ale intenzivního charakteru. V tomto případě je důležité také 

zmínit rychlost jejich mobilizace. Při činnostech s delší dobou trvání o 

nižší intenzitě je jako energie pro pracující sval využíván svalový 

glykogen a triglyceridy. 

E) Reflexní děje a elasticita svalové a šlachové tkáně je faktor, který je 

tréninkem ovlivnitelný. Jedná se o natažení a zkrácení pracujícího svalu 

během krátkého časového úseku. 

F) Pro vydání svalové síly v klíčové fázi pohybu je nezbytné, aby byl 

jedinec plně soustředěn na vykonávaný pohyb. Tato fáze je tedy o 

optimalizaci aktivační úrovně centrální nervové soustavy. Vysoký 

vliv na to má i samotná motivace sportovce. 

G) Správné provedení pohybu neboli zvládnutí techniky je posledním 

faktorem. Sportovec musí mít daný pohyb natrénovaný do takové úrovně, 

aby ho měl zautomatizovaný a mohl se plně soustředit na vytvoření 

potřebné silové úrovně. 

 

 

1.4.3. Rychlostní schopnosti 

 

 Dle Měkoty (2005) je rychlost pohybová schopnost krátkého charakteru (do 20 s) 

vykonávaná co nejrychleji bez většího odporu a také jako schopnost reagovat co nejrychleji na 

podnět. 

 

 Takto definovaný pohyb je charakteristický maximálním úsilím i intenzitou s dobou 

trvání do 20 s. Odpor musí být menší než 20 %. Pokud je odpor větší, nejedná se už o rychlost, 

ale o rychlou nebo explozivní sílu. Jelikož je tato schopnost předurčena úrovní kondičních a 
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koordinačních schopností, nespadá pouze do kondičních schopností, ale řadí se mezi schopnosti 

hybridní (kondičně-koordinační). 

(Měkota, 2005; Novosad, 2005) 

 

 K objasnění zařazení rychlostní schopnosti do skupiny hybridních (kondičně – 

koordinačních) schopností je nutné dodat, že pohybová činnost o vysoké intenzitě je 

doprovázena zautomatizovaným motorickým programem. Jedná se o programy centrální 

nervové soustavy, které ovlivňují zkrácení a protažení svalu během činnosti. (Lehnert, 2010) 

 

Obrázek č. 8 

Faktory ovlivňující rychlost pohybu (Cacek; Grasgruber, 2008) 

 

 

 

 Rychlostní schopnost jedince je ovlivněna vrozenými faktory, které nejsou tvarovatelné. 

Mezi nejdůležitější dle Lehnerta (2010) patří: 

A) Faktory nervového systému 

• jedná se o podráždění, rychlost, jakým je vzruch veden a řízení 

nervosvalové koordinace 
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B) Faktory svalového systému 

▪ vysoké zastoupení FG (fast gly…) svalových vláken ve svalu a 

schopnost rychlého střídání jejich napětí 

▪ upnutí svalových vláken na kost, délka svalových vláken a fascií a počet 

sarkomer 

▪ flexibilita svalů a pojivové tkáně, která umožňuje vykonávat pohyb 

C) Faktory energetického systému 

• jedná se o vysokou zásobu kreatinfosfátu, který slouží pro okamžitou 

resyntézu ATP 

 

 

 Rychlost jakožto pohybovou schopnost je možné dále dělit na reakční rychlost a akční 

pohybovou rychlost. 

 

 Reakční rychlost vyjadřuje schopnost sportovce reagovat v co nejkratším čase na 

informace přijaté z vnějšího prostředí. Podněty mohou být akustické, taktilní, optické a 

kinestetické. Nejdůležitějším prvkem, podle kterého lze úroveň reakční rychlosti hodnotit, je 

doba reakce. Ta se skládá z pěti fází: vznik podráždění a vstup do receptoru, přenos vzruchu do 

centrální nervové soustavy, přechod podnětu do konkrétních oddílů NS a vznik efektorních 

signálů, vedení signálu z CNS a vstup do svalu, podráždění svalu a vznik mechanických aktivit. 

Reakční rychlost se dále dělí dle podnětů, na které je nutno reagovat. Reakce na neměnný signál, 

přesně stanovenou pohybovou odpovědí je jednoduchou reakcí. Tato složka reakční rychlosti 

je podmíněna geneticky a tréninkem není úplně ovlivnitelná. Jedná se o časový úsek 0,10 s až 

0,25 s. Při reakci na více podnětů, které nejsou předem stanovené, se jedná o reakci komplexní. 

Výsledné řešení je ovlivněné zásobou pohybových schopností a schopností předvídat 

(anticipaci). Jde tedy o individuální zkušenost z předešlých situací, které ovlivňují reakční 

(komplexní) rychlost. (Měkota, 2005) 

 

 Akční rychlost pohybu je zapříčiněna svalovou kontrakcí a činností nervosvalového 

systému. Od reakční rychlosti je výrazně odlišná, pohyb probíhá ve vymezeném čase a prostoru. 

Výsledkem je změna polohy těla nebo jeho segmentů. Stejně jako reakční rychlost i akční 
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rychlost se dále dělí na acyklickou a cyklickou rychlost. Při jednorázovém provedení pohybu 

maximální rychlostí a proti malému odporu mluvíme o acyklické rychlosti. Tato schopnost je 

podmíněna i úrovní silových schopností. Cyklickou rychlost lze hodnotit při pohybu, který je 

komplexnější, například běh. (Měkota, 2005) 

 

 

 

Obrázek č. 9 

 Rychlostní výkon a jeho jednotlivé komponenty dle Měkoty (2005) 
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1.5. Zatížení a adaptace 

 

 Pojem a význam zatížení je důležité znát především ve sportovním tréninku, kdy je 

cílem zvýšit trénovanost svěřenců. K tomu dochází díky vystavení organismu pravidelnému 

zatížení. Vlivem opakovaného zatížení dochází v organismu k adaptačním změnám, které 

vedou ke zvýšení trénovanosti a připravenosti svěřenců na utkání. Dovalil (2012) udává, že 

během cvičení, které vede k aktuální změně funkční aktivity člověka, a s tím spojeným 

funkčním, psychosociálním a strukturálním změnám, se jedná o zatížení. Pro trenéra je důležité 

znát parametry zatížení daného sportu, aby mohl efektivně plánovat tréninkový proces. 

Parametry cvičení, konkrétně podnětu vyvolávající adaptační změny, lze určit a vymezit jako: 

druh podnětu, síla podnětu, doba, po kterou je organismu podnětu vystaven, a frekvence 

opakování. 

 

 Tréninkové zatížení nemusí mít vždy za cíl rozvoj svěřencovy výkonnosti. Perič (2010) 

uvádí další funkce, které může tréninkové zatížení díky manipulaci s jednotlivými parametry 

plnit. Jedná se o: 

• Funkci stabilizace – jejíž cílem je udržení dosažené výkonnosti. 

• Funkci renovace – jakožto obnova výkonnosti, kdy k jejímu snížení došlo vlivem 

zranění, nadměrného soutěžního vytížení, apod. 

• Funkce regenerace – kdy dochází vlivem aktivního odpočinku k urychlení 

zotavných procesů v organismu, které byly vyvolány zvýšenou tréninkovou nebo 

soutěžní zátěží. 

 

 Lehnert (2010) velikost zatížení popisuje těmito měřitelnými veličinami: 

• Intenzita zatížení – je charakterizována mírou nervosvalového úsilí, kterým je 

cvičení prováděno. Jedná se primárně o stanovení rychlosti. 

• Objem zatížení – množství zátěžových podnětů, kterým je organismus vystaven v 

určitém období. 

• Doba zatížení – časový údaj, během kterého je organismus zatížení vystaven. 

• Frekvence zatížení – na tento bod může být nahlíženo jako na časový interval mezi 

zátěžovými podněty během tréninkové jednotky (série cvičení) nebo jako na 

rozestup tréninkových jednotek v tréninkovém cyklu. 
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• Druh zatížení – určuje specifičnost cvičení ve vztahu k soutěžnímu provedení. 

 Jednotlivé parametry zatížení jsou pro tuto práci důležité, jelikož se o tyto poznatky 

budu opírat v praktické části. Z toho důvodu se pokusím je více popsat a přiblížit v následující 

části textu. 

 

Intenzita zatížení 

 Perič (2010) tento parametr zatížení spojuje především s výdejem energie. Z tohoto 

důvodu se rozlišují tři hlavní energetické systémy, které pohybovou aktivitu zabezpečují na 

základě její intenzity. Intenzivnější pohybová činnost potřebuje více energie za kratší čas než 

pohybová činnost o menší intenzitě. S tím je spojené energetické krytí ve smyslu zdroje energie. 

Tyto systémy se označují jako ATP-CP systém, LA systém, O2 systém. Lidský sval potřebuje 

pro svou činnost energii. Zdrojem této energie je molekula adenosintrifosfát (ATP), z které 

vzniká adenosindifosfát (ADP). Ten je využit během činnosti v pracujícím svalu.   

 

 První zmíněný systém ATP-CP se zapojuje jako první při začátku cvičení. Využívá se 

kreatinfosfát, který je obsažen ve svalech. CP je molekula s velkým množstvím energie. Jejím 

štěpením dochází k uvolnění kreatinu a fosfátové skupiny. Následně molekuly ADP přijímají 

volný fosfor a dochází ke vzniku ATP, který může být pracujícím svalem dále využit. Svalstvo 

obsahuje více CP než ATP, při zatížení svalu dochází k okamžitému vyčerpání zásob 

adenosintrifosfátu a další je formováno z molekul kreatinfosfátu. Jak už bylo zmíněno, tento 

systém dodává energii svalům okamžitě, ale délka jeho trvání při vysoké intenzitě zatížení 

dosahuje maximálně deseti sekund. Je schopen tedy plně pokrýt činnosti trvající krátký časový 

interval o maximální intenzitě. Během tohoto energetického krytí nedochází ke vzniku 

metabolitů, které by výrazně narušovaly homeostázu. (Panuška, 2014) 

CP                kreatin + F + energie  

Kreatin + P + ADP                kreatin + ATP 

 

 Dalším způsobem, jakým je dodáván energie do svalu je anaerobní glykolýza, tedy LA 

systém. Tímto procesem je energie získávána bez přístupu kyslíku, což má za následek vznik 

metabolitů v podobě kyseliny mléčné. Ta narušuje homeostázu ve svalových buňkách, a to vede 

k narušení koordinačních schopností a snížení vytrvalostní kapacity organismu. Základem 
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tohoto systému je glykogen, z kterého bez přístupu vzduchu vzniká ATP a laktát. Laktát se v 

reakci s kyslíkem dokáže přeměnit na kysličník uhličitý a vodu, které jsou pro lidský 

organismus neškodné. Výhodou tohoto systému je okamžitý přísun energie, avšak oproti 

aerobním procesům je tento systém neefektivní. Molekula glykogenu, která se ve svalech 

přirozeně vyskytuje, není plně využita, a tak dochází k rychlejšímu vyčerpání těchto zásob. 

Doba trvání, po kterou je schopen tento systém dodávat energii, je 1 – 3 minuty. Poté vlivem 

vyčerpání zásob glykogenu a velkému zakyselení svalů díky laktátu, které může dosahovat 

hodnot až 14 mmol/l, dochází ke snížení intenzity cvičení. (Panuška, 2014) 

Glykogen               kyselina mléčná + ATP 

 

 Posledním základním systémem je aerobní systém. Oproti dvěma předcházejícím 

systémům je během tohoto energie získávána za přístupu kyslíku, který se do svalu dostává. 

Glykogen tedy za přítomnosti kyslíků reaguje a vzniká kysličník uhličitý, voda a 

adenosintrifosfát. Z hlediska reakčních pochodů je tento systém nejsložitější a zdlouhavý, proto 

je také pomalejší. A zapojuje se, když svaly pracují nižší intenzitou po delší dobu. Ačkoliv je 

tento způsob zisku ATP zdlouhavý, je mnohem efektivnější než anaerobní glykolýza. Při 

aktivitě trvající déle než 5 minut přichází většina energie z tohoto systému, který je schopen 

pro zisk energie štěpit základní makronutrienty včetně bílkovin. (Panuška, 2014) 

Glykogen + O2                     CO2 + H2O + ATP 

 

Tabulka č. 2 

 Podíl metabolických systémů na dodávce energie v závislosti na čase při maximální intenzitě 

pohybu. (Mac Dougall a kol., 1982) 

 

Metabolismus 5 s 10 s 30 s 1 min 2 min 4 min 10 min 30 min 1 hod 2 hod 

ATP-CP systém 85 50 15 8 4 2 1 1 1 1 

LA systém 10 35 65 62 46 28 9 5 2 1 

O2 systém 5 15 20 30 50 70 90 94 97 98 
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Obrázek č. 10 

Grafické znázornění aktivity metabolických systémů, při maximální intenzitě pohybu. 

 

 

Objem zatížení 

 Dle Dovalila (2009) lze rozlišovat objem tréninkového a soutěžního zatížení. Obě tyto 

teorie se opírají o čas a počet opakování. Tréninkový objem je charakterizován počtem 

tréninkových dnů případně tréninkových jednotek. Pro samotný trénink jsou poté důležité počty 

opakování v tréninkové jednotce. Objem soutěžního zatížení je dán počtem soutěžních dnů v 

určitém období. 

 

Doba zatížení 

 Tento parametr zatížení je důležitý pro správné zacílení tréninku na rozvoj dané 

pohybové schopnosti, zároveň je důležitý pro určení soutěžního zatížení.   

 

Specifičnost zátěžových podnětů 

 Neboli druh podnětů, kterým je organismus vystaven, je z hlediska praxe jedním z 

nejdůležitějších faktorů. Není jednoduše měřitelný jako doba zatížení nebo objem. Pro 
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optimální přípravu svěřenců na soutěž je důležité být dostatečně seznámen s tímto parametrem 

pro dané sportovní odvětví. Dovalil (2009) specifičnost popisuje jako shodu příslušného cvičení 

s finálním sportovním provedení. Při jejím posuzování se zaměřuje na kinematické a dynamické 

charakteristiky daného sportu. Dále Dovalil popisuje dva druhy cvičení dle shody se sportovní 

činností: specifické a nespecifické. Rozdíl mezi těmito dvěma termíny spočívá v zapojení 

svalových skupin, rychlosti pohybu, směru a rozsahu pohybu. Čím větší je podobnost 

tréninkového cvičení, v těchto bodech se soutěžním provedení, je cvičení specifičtější. 

 

 

Obrázek č. 12 

Vztahový systém pro klasifikaci cvičení jako adaptačního podnětu (Dovalil, 2009) 

 

 

 

 Dle Dovalila a Choutky (2012) je možné rozlišovat zatížení na základě toho, jakým 

způsobem na jedince působí. Jedná se o vnější a vnitřní zatížení. O vnějším zatížením je možné 

mluvit ve vztahu k pohybové činnosti, konkrétně se jedná o parametry zatížení (velikost odporu, 

rychlost provedení, počet opakování, doba trvání apod.) Vnitřní zatížení je chápáno jako reakce 

organismu na přetížení (spotřeba kyslíku, intenzita energetického výdeje, zvýšení tepové 

frekvence). 
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Tabulka č. 3 

Příklad vnějšího a vnitřního zatížení (Dovalil, 2012; Choutka 2012) 

Vnější zatížení Vnitřní zatížení 

  Cvičení: běh v terénu 

  Doba: 3:30 min 

  Intenzita: 4,5 m/s 

  Opakování: 2x 

  Odpočinek: 5 min 

  Tepová frekvence: 170-175 tepů/min 

  Laktát: 5,3 – 6,9 mmol/l 

  Cvičení: lední hokej, řízená cvičení 

  Doba: 90 s 

  Intenzita: střední 

  Opakování: 6x 

  Odpočinek: 180 s 

  Tepová frekvence: 162–178 tepů/min 

  Laktát: 4,1 mmol/l 

 

 

 Organismus se snaží s opakovaným zatěžováním určitým způsobem vyrovnat, tento jev 

se nazývá adaptace. Zatsiorsky (2006) adaptaci popisuje jako přizpůsobení organismu 

okolnímu prostředí. Důvodem je snaha organismu o přežití. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 

tréninkový proces byl řízený, nikoliv nahodilý. Organismus se nezačne přizpůsobovat po 

jednom tréninku. Změny nastávají po opakovaném vystavení organismu stresovým podnětům, 

které jsou vyvolané cvičením. Zatsiorsky (2006) dále uvádí, že cvičení, které má spustit 

adaptační procesy, musí splňovat tyto znaky: přetížení, akomodace, specifičnost, individualita. 

 

 Přetížení je první faktor, který je nezbytný pro vyvolání adaptačních procesů organismu. 

Je nezbytné, aby cvičení vyvolalo vyšší zatížení, než na které je organismus zvyklý. K tomuto 

účelu se využívají dva způsoby. První je model, během kterého se zvyšuje zatížení, ale cvičení 

zůstává stejné. Druhý model využívá zařazení nových cvičení, na které cvičenec ještě není 

zvyklý. Pokud během delšího období nedochází ke změně zatížení, nastává stagnace 

adaptačních procesů, protože organismus už si na zatížení zvykl a dostatečně se adaptoval. Při 

zvolení příliš malého zatížení dochází ke snížení výkonosti. Cílem tréninkového procesu je stále 

pracovat se zatížením, aby docházelo k nárůstu výkonnosti. Za tímto účelem je možné popsat 

tři typy zátěže: stimulující (vyvolává pozitivní adaptaci organismu), stabilizující (udržování 

dosažené výkonnosti) a utlumující (snížení výkonnosti z důvodu vystavení organismu malému 

zatížení). (Zatsiorsky, 2006) 
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Obrázek č. 13 

 Vztah mezi tréninkovým zatížením a stupněm fyzické výkonnosti. (Zatsiorsky, 2006) 

 

 Pokud dojde ke snížení reakce organismu na neměnný podnět, jedná se o jev zvaný 

akomodace. Tedy snížení adaptačních procesů a pokles výkonnosti. Pokud začátečník začne 

cvičit, je možné změny v jeho výkonnosti zpozorovat takřka okamžitě. Ale problém nastává u 

sportovců, kteří trénují už více let. V tomto případě je nezbytné obměňovat zatížení a prováděné 

cviky. Zároveň je nezbytné, aby cviky byly co specifičtější, a tedy svým pohybovým obsahem 

odpovídaly soutěžnímu provedení. Za tímto účelem se Zatsiorsky (2006) zmiňuje o dvou 

možných způsobech, jakým je možné se zatížením manipulovat, aby se předešlo poklesu 

výkonnosti. Prvním je kvantitativní způsob, ten pracuje s objemem zátěže. Druhý je kvalitativní, 

kdy dochází ke změně samotných cvičení. (Zatsiorsky, 2006) 

 

 Každý sport se v požadavcích na sportovce liší. Z toho důvodu je důležité zařazovat 

specifické cviky, které se blíží svým provedením tomu soutěžnímu. Zatsiorsky (2006) uvádí, že 

čím trénovanější svěřenec, tím musí být cvičení více specifická, aby vedla ke zvýšení 

výkonnosti. 
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 Posledním faktorem je individualizace tréninkových podnětů. Každý organismus 

reaguje jinak na zatížení z vnějšího prostředí. Z toho důvodu je nutné, aby tréninkové programy 

nebyly přebírané od jiných sportovců, ale aby se vytvářely nové na základě znalostí konkrétního 

sportovce, pro kterého je program určen. 

  

 Adaptace a výkonnost má svůj limit. Ten se odvíjí od predispozic daného sportovce. 

Teorie superkompenzace ale může pomoci s určením aktuálního stavu připravenosti sportovce. 

Tato teorie je značně obecná a je nutné jí používat s rozvahou a opírat se o znalosti o daném 

sportovci. Teorie superkompenzace neboli teorie jednoho faktoru je založena na resyntéze 

energetických rezerv po výkonu a odbourávání metabolitů. Samotná superkompenzace je 

časový úsek, během kterého je ve svalech více energetických zásob než tomu bylo před zátěží, 

jež tento jev vyvolala. Zatsiorsky (2006) uvádí, že z tohoto důvodu je vhodné hledat optimální 

zátěž pro každou tréninkovou jednotku a optimální intervaly, ve kterých jsou tréninkové 

jednotky realizované. Důsledkem špatné periodizace může být přetrénování. K tomu dojde v 

případě, že organismus není plně zregenerovaný a zátěž v průběhu regenerace způsobí větší 

energetický deficit. 
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Obrázek č. 14 

 Teorie superkompenzace (Zatsiorsky, 2006) 

 

Obrázek č. 15 

 Vývoj přetrénování, zvýšení výkonnosti a stagnace výkonu. (Zatsiorsky, 2006) 
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 Z dlouhodobějšího hlediska není tento model pro praxi využitelný. Lehnert (2010) uvádí, 

že superkompenzační model nelze chápat jako možnost nekonečného zvyšování výkonnosti. 

Každý jedinec má jistý adaptační strop, kterého může maximálně dosáhnout (obr. č. 16). Ten je 

geneticky podmíněn. Oblast vyplňující prostor mezi základní tělesnou výkonností a adaptačním 

stropem Lehnert označuje za adaptační rezervu. Obrázek níže poukazuje model adaptace na 

tréninkové zatížení z pohledu Lehnerta. 

 

 

Obrázek č. 16 

 Grafické znázornění adaptačního stropu (Lehnert a kol., 2010) 

 

 Všechny dostupné tréninkové modely pracující s predikcí výkonnosti nelze brát jako 

univerzální klíč k dosažení maximální výkonnosti. Teorie superkompenzace je příkladem této 

problematiky. Lze jí využít pro lepší periodizaci, ovšem jen na kratší časové období a je důležité 

znát svěřence a reakce jejich organismu na určité zatížení. Individualizace je v tomto případě 

jedním z nejdůležitějších bodů, na které by trenér měl brát ohled. 
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1.6. Diagnostika herního zatížení 

 

 Pro správné nastavení tréninku je důležité znát konkrétní požadavky daného sportu, 

přesněji požadavky kladené na hráče v průběhu utkání. Za tímto účelem se provádí diagnostika 

herního výkonu. Jak už bylo zmíněno, zatížení lze rozlišovat na vnější a vnitřní. Z toho důvodu 

se i diagnostické nástroje dělí na metody zkoumající vnitřní zatížení a metody zaměřené na 

vnější projev zatížení. 

 

1.6.1 Metody hodnocení vnitřního zatížení 

 Nejrozšířenější metodou pro hodnocení vnitřního zatížení je monitoring srdeční 

frekvence. Další metoda využívá k měření zatížení koncentraci laktátu v krvi ihned po cvičení. 

Posledním diagnostickým prostředkem je subjektivní označení náročnosti dle Borgovy škály. 

Monitoring srdeční frekvence 

 Tato metoda je založená na monitoringu srdeční aktivity. Důležité je znát klidové a 

maximální hodnoty srdeční frekvence. Díky tomu je pak možné určit jednotlivá zátěžová pásma, 

ve kterých se sportovec pohybuje. Srdeční aktivita reaguje na zvýšenou intenzitu takřka 

okamžitě. SF dále stoupá při setrvání v tomto stavu až k maximálním hodnotám. Srdeční 

aktivita je ovlivňována několika faktory: věk, pohlaví, sportovní výkonnost, srdeční objem, 

zdravotní stav sportovce. Při vyšší intenzitě pohybu se křivka zatížení u trénovaného jedince 

zvyšuje postupně, u netrénovaného je tato křivka mnohem strmější. Tudíž netrénovaný jedinec 

dosáhne maximálních hodnot SF rychleji než jedinec trénovaný. (Zahradník, Korvas, 2012) 
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Obrázek č. 17 

 Rozdíl v nárůstu srdeční frekvence (Zahradník, Korvas, 2012) 

  

Ačkoliv je tato metoda ve sportovních hrách nejpoužívanějším diagnostickým 

prostředkem, nachází se zde několik problémů, které vedou ke zkreslení dat. Hůlka a kol. (2014) 

mezi nejzásadnější faktory zkreslující SF řadí tyto: 

◦ Faktor intermitence zatížení: ačkoliv srdeční aktivita reaguje na vyšší intenzitu 

poměrně rychle, není možné jí použít k okamžitému zjištění aktuálního intenzity 

zatížení. Při snížení intenzity cvičení dochází ke snižování SF pozvolna, nikoliv 

okamžitě. Toto pozvolné snižování může vést k nadhodnocení energetického výdeje 

o 5 % až 20 %. 

◦ Faktor anaerobní pohybové aktivity: během maximální intenzity pohybu v krátkém 

časovém intervalu (10-20 vteřin) nemusí dojít k plnému zaznamenání tohoto 

zatížení. Jedná se například o sprinty na krátké vzdálenosti. Důvodem je už zmíněná 

zpožděná reakce SF, která může být až 30 vteřin. 
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◦ Vedlejší faktory vedoucí k umělému zvýšení srdeční frekvence: psychický stres, 

nedostatek spánku, dehydratace a jiné faktory mohou vést ke zvýšení srdeční 

aktivity. Toto zvýšení má opět vliv na výsledky a neodpovídá aktuální spotřebě 

kyslíku (VO2max) během zatížení. 

 

 Z důvodu těchto faktorů, které vedou ke zkreslení ukazatelů výkonu, se využívají 

takzvaná intenzivní pásma zatížení dle Abdelkrim a kol. (2006) a Bishop a kol. (2006). Ta 

usnadňují práci s daty a možné zkreslení potlačují. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování množství laktátu 

 Další metodou je sledování množství laktátu v krvi. Tento způsob je mnohem 

komplikovanější než předešlá metoda. Pro zjištění výsledků je nutné odběr vzorku krve, což 

nemusí být v průběhu utkání možné. Bunc (1990) dále uvádí, že ke zjištění nezkreslených 

výsledků je potřeba, aby hráč byl vystaven kontinuálnímu zatížení alespoň čtyři minuty a stejně 

jako u SF i v tomto případě dochází ke zpoždění reakce organismu na zatížení. Hůlka a kol. 

(2014) udává, že zpoždění je vyšší, čím je cvičení intenzivnější. Z těchto důvodů se domnívám, 

že samotné měření hladiny laktátu v krvi není pro sportovní hry nejideálnější metodou. 

 

Subjektivní hodnocení zatížení 

 Metoda využívá Borgovu škálu, ta slouží k hodnocení subjektivně vnímaných pocitů 

sportovce. Tato metoda se dá použít u trénovaných hráčů během tréninku k posouzení 

náročnosti tréninku nebo v kombinaci s měřením SF během utkání. Borg (1998) uvádí, že 

existuje velmi blízký vztah mezi subjektivně vnímaným zatížením a srdeční frekvencí. Borgova 

škála se sestává ze stupnice 6 až 20 se slovním popisem zatížení (viz tabulka č. 4). Ačkoliv je 



 

 

32 

 

tato metoda do trenérské praxe přínosem, stále existují vhodnější metody s menším zkreslením 

výsledných dat, které trenér následně může využít. 

 

Tabulka č. 4 

Borgova škála pro běžce (Benson, Conolly, 2012) 

 

Hodnocení Výkon (%) Vnímané úsilí Poznámky 

   6  20  Základní vytrvalost 

   7 30 Velmi, velmi malé  

   8 40   

   9 50 Velmi malé Pomalá chůze 

  10 55   

  11 60 Poměrně malé  

  12 65   

  13 70 Poměrně velké Vyrovnané tempo 

  14 75  Tempová vytrvalost 

  15 80 Velké  

  16 85  Speciální vytrvalost 

  17 90 Velmi velké  

  18 95  Rychlostní vytrvalost 

  19 100 Velmi, velmi velké  

  20 Stav vyčerpání   
 

 

1.6.2 Metody hodnocení vnějšího zatížení 

 K tomuto účelu hodnocení se využívají metody pozorování, analýza vzdálenostních a 

rychlostních charakteristik, které využívají nové technologie pro zjišťování konkrétních údajů. 

Podrobně se jim budu věnovat v následující části textu. 

 

Pozorování 

 Je první metodou, která se využívá pro hodnocení zatížení během utkání. Jde o záměrné 

pozorování, zaznamenávání a následný rozbor. Důležité je, aby pozorovatel byl zkušený a 

objektivní. Následné výsledky je vhodné konzultovat i s jinými pozorovateli. Pro tuto metodu 

se využívají záznamové archy, kam pozorovatel zaznamenává určité údaje, ale je také možné 

využít počítačové programy, které jsou k tomuto účelu vytvořené. Salvia (1995) dělí pozorování 

na: kvalitativní a kvantitativní, prosté a experimentální, přímé a zprostředkované, adresné a 

 hromadné. Při pozorování je nutné dodržovat jistý postup. Darst (1989) navrhl následující: 

1. Stanovení cíle pozorování 
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2. Formulace dílčích cílů a úkolů 

3. Vytvoření kategorizace forem chování 

4. Čas, intervaly, události, během kterých se bude zaznamenávat 

5. Vymezení obsahu pozorování 

6. Teoretická příprava a praktický výcvik 

7. Příprava kódového systému 

 

Analýza vzdálenosti a rychlosti hráče během utkání 

 Tato metoda je objektivní způsob zisku informací o zápasovém zatížení a spolu s 

metodami měření vnitřního zatížení vytvářejí podrobný obraz o zatížení, kterému je hráč 

vystaven během utkání. K tomuto účelu se využívají nové technologie, jako jsou ultrazvukové 

a radiové přístroje, systémy GPS a programy pracující se souřadnicovým systémem a 

videozáznamem. Pro samotné měření je důležité konkrétně si určit sledované parametry. Těmi 

jsou dle Reilly (2001) trvání, vzdálenost, frekvence, intenzita (rychlost), výskoky, změny směrů 

a zrychlení/zpomalení. Získané poznatky lze následně využít pro tréninkovou praxi jako: 

• plánování a uzpůsobení kondiční přípravy 

• porovnání jednotlivých hráčů v utkání a určení jejich úrovně trénovanosti 

• individualizace přípravy pro jednotlivé hráčské posty (Carling a kol., 2008) 

                  

     

 Jednou z metod, jak už bylo zmíněno výše, je monitorování hráčů založené na 

ultrazvukovém vlnění. Tato technologie je velice složitá, hráči mají na těle umístěný vysílač, 

který vysílá signál do statických přijímačů, které jsou rozmístěné podél hřiště. Tato metoda je 

velice přesná (+-5 cm), avšak může dojít k problému, když je signál vystaven překážce (jiný 

hráč, rozhodčí apod.). 

  

 Další metoda využívá videozáznam, který je přenášen na souřadnicový systém. Při tomto 

měření není hráč nositelem žádné technologie. Všechny výsledky vychází z videozáznamu, 

který pořizují kamery umístěné okolo hřiště. Manipulace s nimi nepřichází v úvahu, protože 

jsou přesně kalibrované a jsou tedy nepřenositelné. Samotná analýza výkonu má čtyři fáze: 

získání videa, předzpracování videa (zvýšení kontrastu, odstranění šumu), automatické 

sledování hráčů na hřišti, interpretace dat. Tyto systémy jsou oproti jiným značně nákladné. 
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 Dnes hojně využívanou metodou je monitoring pomocí GPS. Tento způsob měření je 

vysoce přesný, avšak nevýhodu mají halové sporty, kde tato metoda použít nejde, pokud se 

jedná o klasický zápas v uzavřeném prostoru. Další možnou nevýhodou je i nutnost mít vysílač 

během utkání stále na těle. To může vést k diskomfortu hráčů během utkání. V dnešních 

vysílačích jsou zabudované i akcelerometry, které měří zrychlení a zpomalení pohybu. 

 

GPS měření 

 GPS technologii se budu věnovat více než ostatním, a to z důvodu, že tato práce s touto 

metodou získávání dat v průběhu utkání souvisí více než s ostatními metodami. Jak bylo 

napsáno výše, tato metoda je dnes jednou z nejvyužívanějších. Většina systémů se skládá z 

vesty a GPS přijímače, který se do ní vkládá. Kapsa na přijímač se nachází mezi lopatkami. 

Dalším důležitým prvkem je software, který data vyhodnocuje. 

 

 Pro tuto práci byl využit systém Statsport s čipy Apex 10Hz. Tento systém umožňuje 

sledovat mnoho údajů v reálném čase, avšak těmi nejdůležitějšími jsou: celková překonaná 

vzdálenost, rychlost, počet sprintů, jejich délka, počet decelerací, vzdálenost sprintů a u 

novějších čipů je možné také využít měření srdeční frekvence. Tento systém využívá FIFA a 

World Rugby. Beato Marco a kol. (2018), kteří měřili přesnost tohoto systému, udávají 

odchylku systému menší než 2 %. Konkrétně při měření rychlosti se jednalo o odchylku 0,96 a 

vzdálenostních parametrů o 2,02 +/- 1,24 %. Výzkum zahrnoval běh na 400 m, který se konal 

na 128,5m dráze a sprint na 20 m. Samotný systém vyhodnocuje během 60ti minut až 4,5 

milionů bodů polohy, na základě kterých následně podává údaje o kvantitativních hodnotách 

výkonu hráče. 

 Dalším hojně užívaným systém je Catapult. Tento systém je také využíván týmy 

nejvyšších fotbalových lig, a tudíž je certifikován organizací FIFA. Zároveň je využíván v lize 

NFL. Pro umístění čipu na sportovce se i zde využívá vesta, kapsa na čip se nachází také mezi 

lopatkami. Tento způsob upevnění zařízení je u všech GPS technologií totožný. Samotný čip 

obsahuje akcelerometr, který slouží jako v případě Apex k vyhodnocování rychlosti běhu, 

změny směru, akceleraci, deceleraci a výskokům. 
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 Systém, který je používán například týmem AC Milan, je GPEXE. Tento systém měří 

stejné metriky jako systémy předchozí. 

 

 Sonda Sports je dalším systém, který je vystavěn na technologii GPS. Oproti dvěma 

předchozím systémům, tento je používán spíše rekreačními sportovci a družstvy v nižších 

ligách. Měřené údaje jsou stejné jako u dvou předchozích, ovšem konkrétní specifikace nejsou 

veřejně dostupné. Ale čipy stejně jako předchozí dva využívají Glonass technologii a čipy o 

frekvenci 10 Hz, tudíž je teoreticky možné, že čip provádí záznam polohy a údajů až desetkrát 

za vteřinu. 

 

 Všechny výše zmíněné systémy fungují na stejném principu. Odlišnosti lze najít v 

samotném softwaru. Každý systém pracuje s jinou platformou, tudíž se liší uživatelské 

prostředí, vyobrazování dat apod. Základní data jako jsou rychlost, zrychlení, zpomalení a 

vzdálenostní parametry měří všechny systémy. Ale liší se v parametrech jako: měření VO2 

max, nárazy, zatížení metabolismu apod. Důležité je připomenout, že všechny tyto systémy lze 

využít pouze pro měření pod širým nebem. 

 

Tato technologie je mimo měření zápasového zatížení využitelná i v tréninkovém pro-

cesu, kde umožňuje trenérovi zpětně zhodnotit časovou efektivitu tréninku, zatížení, jakému 

byli hráči vystaveni, a tudíž vyvarování se jejich přetrénování. V neposlední řadě také může 

značně pomoci při návratu zraněného hráče zpět do tréninkového procesu. Oproti jiným tech-

nologiím, které měří vnější zatížení, je GPS časově nejméně náročná na obsluhu a vyhodnocení 

dat je téměř okamžité. Proto se dnes používá skoro při každém sportu, který se odehrává pod 

širým nebem. Především u fotbalu, rugby a amerického fotbalu. V tabulce č. 5 je uvedeno ně-

kolik studií, které se právě těmto sportům věnovaly. 
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Tabulka č. 5 
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2. Metodika práce 

 

2.1. Cíle práce 

 

 Cílem této práce je naměření vzdálenostních a rychlostních charakteristik při výkonu 

hráčů florbalu během soutěžního utkání. Získaná data porovnáme s obdobnými sporty: házenou 

a futsalem.  

 

 

2.2. Úkoly práce 

 

1. Rozbor literatury, definice základních pojmů, seznámení se s problematikou. 

2. Stanovení výzkumných otázek a metody pro získání dat. 

3. Naměření hráčů v průběhu utkání. 

4. Vyhodnocení získaných dat. 

5. Porovnání získaných dat s daty jiných sportovních her. 

 

 

2.3. Stanovení metody získávání dat 

 

 Pro získání potřebných dat byla použita GPS technologie, která snímala hráče v průběhu 

celého utkání. Konkrétně byly použity čipy Apex 10 Hz a software StatsSport (Newry, Severní 

Irsko). Za běžných okolností, kdy se zápas hraje v hale, by využití GPS technologie nebylo 

možné. Avšak v našem případě se zápas odehrával pod širým nebem, tudíž podmínky pro 

měření s využitím této technologie byly optimální. 
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2.4. Stanovení výzkumných otázek 

 

1. Jakou celkovou vzdálenost překoná hráč během utkání? 

2. Jaká je celková překonaná vzdálenost během vysoké a maximální intenzity? 

3. Jaký bude podíl jednotlivých intenzit pohybu na celkové uběhnuté vzdálenosti? 

4. Jaký je rozdíl v intenzitě pohybu mezi obráncem a útočníkem? 

5. Kolik akcelerací a decelerací hráč za utkání vykoná? 

6. Kolik sprintů hráč vykoná během utkání a jakou maximální rychlost vyvine? 

 

 

2.5. Sběr dat 

 

 Měřeným zápasem bylo první utkání sezóny 2019/2020 (15. 9. 2019) v nejvyšší české 

florbalové lize. Podmínky byly naprosto stejné jako v jiných zápasech až na absenci střechy, 

což umožnilo použití technologie GPS. Bylo použito celkem deset čipů Apex 10 Hz, které byly 

nasazeny první a druhé formaci hráčů. 

  

 Každý čip byl aktivován 20 minut před nasazením na hráče z důvodu jeho aktivace a 

lokalizace GPS. Aby nedošlo k výraznějšímu rozrušení hráčů před utkáním, byly jim čipy 

nasazené už před začátkem rozcvičení.  

 

 Všichni hráči byli plně informováni o průběhu výzkumu před samotným zahájením. 

Informovaný souhlas byl získán od účastníků v souladu s doporučeními místní etické komise a 

aktuálními etickými standardy ve sportovním výzkumu. Účastníci mohli účast na výzkumu 

odmítnout a ze studie kdykoliv odstoupit. 

 

Charakteristika výzkumného souboru 

 Celkem bylo měřeno 10 hráčů (23 +/- 6 let) z týmu Fbš Bohemians. Ve výsledcích jsou 

obsažena data z deseti čipů (n=2 středoví útočníci, n=3 obránci, n=5 křídelní útočníci).  Z 

hlediska charakteru výzkumu, tedy analýzy kvantitativního výkonu hráčů, nemám bližší 

informace o jejich funkčních schopnostech a limitech (VO2max, Max SF atd.). Tým Fbš 
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Bohemians v tomto ligovém zápase vyhrál nad Black Angels 8:4 (3:2, 2:0, 3:2). Pro Black 

Angels byl tento zápas prvním zápasem v nejvyšší české lize. Bohemians v základní části 

skončili po dvaceti šesti zápasech na 5. místě, během sezóny zaznamenali 15 výher a 11 proher. 
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2.6. Analýza dat 

 

 Získaná data byla zpracována softwarem StatsSport. Nadbytečná data byla odstraněna, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Nadbytečnými daty se rozumí čas před zahájením utkání a 

prostor mezi jednotlivými třetinami.  Jednotlivé čipy měly své pojmenování. To zjednodušilo 

následné propojení čipu s konkrétní hráčskou pozicí. V poslední řadě byly nastaveny prahy pro 

jednotlivé intenzity běhu.  Pro tuto práci byly jednotlivé prahy rozděleny následovně: 

• chůze (0,10 až 1,00 m∙s-1), 

• pomalý běh (1,00 až 3,00 m∙s-1),   

• aktivita střední intenzity (3,00 až 5,00 m∙s-1), 

• aktivita vysoké intenzity (5,00 – 7,00 m∙s-1),   

• aktivita maximální intenzity (nad 7 m∙s-1). 

 

 Výše zmíněné prahy vychází z výzkumu Barbero-Alvarez a kol. (2008), který se 

zabýval herním výkonem futsalistů. Konkrétně měřili vysoce intenzivní a nízko intenzivní 

úseky výkonu. Sporty jsou si podobné v těchto parametrech: velikostí hrací plochy a počtem 

hráčů na hřišti. Proto jsem usoudil, že tyto hodnoty použiji pro vyhodnocení dat 

z florbalového utkání. Dalším důvodem, proč jsem se takto rozhodl, je následné porovnání 

naměřených dat florbalistů s dalšími halovými sporty, které mají prahy intenzit nastaveny 

podobně. 
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3. Výsledky 

 

3.1. Data z florbalového utkání 

 

 V této části práce budou popsána naměřená data 10ti hráčů z florbalového zápasu, a to 

formou grafů a tabulek. Budu se zde zaměřovat především na vzdálenostní a rychlostní 

parametry získané z měřeného utkání. Tato data poslouží v následující části práce 

k zodpovězení jednotlivých výzkumných otázek, a také k porovnání vnějšího zatížení s jinými 

sporty. 

  

 Rád bych připomněl rozdělení jednotlivých rychlostních zón a zároveň popsal 

jednotlivé měřené parametry, které se budou v dalších částech práce objevovat. Rychlostních 

zón bylo stanoveno celkem 5: chůze (0,1-1 m/s), pomalý běh/klus (1-3 m/s), aktivita střední 

intenzity (3-5 m/s), aktivita vysoké intenzity (5-7 m/s) a aktivita maximální intenzity (>7m/s). 

Ve výsledcích se bude také objevovat termín ,,vysokorychlostní běh“, který je udáván v metrech, 

a je to součet vzdáleností uběhnutých rychlostí větší než 5 m/s. Akcelerace a decelerace značí 

náhlou změnu rychlosti o 3 m/s. Sprintem je označen běh o intenzitě vyšší než 5 m/s. Aby tato 

aktivita byla softwarem považovaná za sprint, musí trvat déle než 1 vteřinu. 

V poslední řadě bych chtěl zmínit celkovou délku utkání, konkrétně čas, během kterého byli 

hráči na hřišti. Ten činí 1 hodinu 45 minut 43 vteřin (00:37:19 / 00:33:46 / 00:34:38). 

  

 V tabulce č. 5, která zahrnuje všechny měřené hráče, jsou vypsány překonané 

vzdálenosti. V průměru hráči bez ohledu na jejich post v zápase překonali vzdálenost 

4745,40 m, přičemž nejvyšší naměřená hodnota byla 5550,33 m a nejnižší 4021,09 m. 
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Tabulka č. 5 

Vzdálenosti překonané hráči během utkání, včetně průměrné hodnoty ze všech měření. 

 

  Vzdálenost 

OL  5259,18 

OP  4820,6 

OL  4170,5 

ÚS  5550,33 

ÚS  5012,4 

ÚL  4463,29 

ÚP  4571,96 

ÚL  4652,9 

ÚP  4931,71 

ÚL  4021,09 

Průměr 4745,4 

 

 V další tabulce č. 6 jsou uvedeny vzdálenosti rozdělené dle jednotlivých postů, tedy na 

obránce, křídelní útočníky a středové útočníky. Hodnoty v tabulce značí průměr z naměřených 

hodnot jednotlivých hracích postů.  

 

Tabulka č. 6 

 Průměr vzdáleností překonaných během utkání, dle jednotlivých postů. 

  Vzdálenost (m) 

Obrana (n=3) 4750,09 

Křídelní útočník (n=5) 4528,19 

Středový útočník (n=2) 5281,37 

 

 

    

 Vzdálenosti překonané během utkání jednotlivými posty jsou podobné (viz doplňující 

graf č. 2), avšak důležité je znát zastoupení jednotlivých intenzit běhu v těchto vzdálenostech. 
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Graf č. 2 

 Podíl uběhnuté vzdálenosti jednotlivými posty z celkového součtu všech naměřených 

vzdáleností. 

 

 

 

  

 Graf č. 3 znázorňuje průměrné zastoupení jednotlivých intenzit běhu z průměrné 

hodnoty překonané vzdálenosti všech hráčů, která činila 4745,40 metrů. Z grafu je patrné, že 

nejvíce se hráči pohybovali pomalým během, tedy rychlostí v rozmezí 1-3 m/s. Další nejvíce 

zastoupenou intenzitou je aktivita střední intenzity (3-5 m/s). Naopak nejméně se na průměrně 

uběhnuté vzdálenosti podílí aktivita maximální intenzity, která odpovídá rychlosti 7 m/s 

a vyšší. 
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Graf č. 3 

 Vzdálenosti překonané jednotlivými intenzitami. Hodnoty jsou zprůměrované výsledky všech 

hráčů. 

 

 

 Další tabulka č. 7 znázorňuje vzdálenosti dle jednotlivých intenzit. Jak vyplývá z grafu 

č. 3, nejdelší vzdálenost jednotlivé posty překonaly rychlostí 1–3 m/s, nejvíce se v tomto prahu 

pohybovali střední útočníci, obránci a nejméně se touto rychlostí pohybovali krajní útočníci. 

 

Tabulka č. 7 

Průměrné překonané vzdálenosti na jednotlivých postech. 

 

  

Vzdálenost 

(m) Chůze 

Pomalý 

běh 

Aktivita 

střední 

intenzity 

Aktivita 

vysoké 

intenzity 

Aktivita 

maximální 

intenzity 

Obrana (n=3) 4750,09 860,13 2408,37 1252,47 215,7 13,43 

Křídelní útočník 

(n=5) 4528,19 821,48 2271,86 1236,56 192,72 5,62 

Středový útoč-

ník (n=2) 5281,37 1065,4 2570,8 1337,85 305,5 1,8 

881,86

2372,6

1261,59

222,17

7,2

Chůze

Pomalý běh

Aktivita střední intenzity

Aktivita vysoké intenzity

Aktivita maximální intenzity

0 500 1000 1500 2000 2500
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 Pro lepší přehlednost přikládám graf č. 4 s podílem jednotlivých intenzit běhu v 

procentech pro jednotlivé posty. Jak bylo zmíněno, středový útočník pomalým během 

překonal nejdelší vzdálenost. Ale je důležité připomenout, že výsledky reprezentující středové 

útočníky, vychází pouze z dat dvou hráčů.  

 

 

Graf č. 4 

Podíl jednotlivých intenzit běhu na herních postech 

 

 

 Pro detailnější pochopení vnějšího výkonu jednotlivých postů použiji již zmíněný údaj 

vysokorychlostní běh (High Speed Running). Rychlostí >5 m/s překonali největší vzdálenost 

obránci, následně středoví útočníci a nejkratší vzdálenost 198,32 metrů uběhli touto intenzitou 

krajní útočníci. Nejvyšší zaznamenaná rychlost činila 7,85 m/s, této rychlosti dosáhl hráč na 

postu obránce, naopak nejnižší naměřené rychlosti 6,63 m/s dosáhl krajní útočník. Průměrná 

rychlost vypočítaná ze všech maximálních rychlostí bez ohledu na post byla 7,29 m/s. 
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Graf č. 5 

 Vzdálenost uběhnutá rychlostí větší než 5 m/s. 

     

 

 Dalším důležitým údajem pro následné porovnání s jinými hrami je počet sprintů. 

Tabulka č. 8 obsahuje konkrétní počty vykonaných sprintů. Hráč za zápas udělal maximálně 27 

sprintů, nejméně provedených sprintů bylo 7. 

 

 

Tabulka č. 8 

Počet sprintů za zápas. 

  

Počet 

sprintů 

OL 18 

OP 10 

OL 9 

ÚS 27 

ÚS 11 

ÚL 7 

ÚP 15 

ÚL 12 

ÚP 10 

ÚL 9 

 

 

 Největší počet sprintů vykonali obránci, naopak křídelní útočníci sprintem uběhli 

nejmenší vzdálenost. Průměrná délka trvání sprintu na postu obránce činila 2,14 vteřin a za tuto 

Obrana (n=3) Křídelní útočník (n=5) Středový útočník (n=2)
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dobu překonali v průměru vzdálenost 11,68 metrů. Průměrný sprint křídelních útočníků trval 

2,02 vteřiny a za tuto dobu překonali 10,75 metrů. Středový útočník sprintem překonal 10,21 

metrů za 1,91 vteřin. 

 

Graf č. 6 

Průměrná rychlost, vzdálenost a doba trvání sprintu dle jednotlivých postů. 

 
 

 

 Dalším důležitým údajem jsou náhlé změny směrů spojené s prudkým zrychlením nebo 

naopak zpomalením pohybu. Tyto prudké změny jsou častým důvodem zranění hráčů. 

StatSports vyhodnocuje zrychlení a zpomalení na základě dat z 3D akcelerometru, který je 

zabudovaný v čipu. Výsledky z měřeného utkání jsou uvedené v tabulce č. 9. Z těchto výsledků 

je patrné, že během zápasu dochází daleko více k deceleraci než akceleraci. Tudíž hráč mnohem 

častěji vykonává excentrickou svalovou kontrakci, která vede k brzdění 

a zpomalení pohybu.  
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Tabulka č. 9 

Počet decelerací a akcelerací za zápas. 

 

  Akcelerace Decelerace 

OL 87 90 

OP 51 62 

OL 65 55 

ÚS 86 104 

ÚS 46 50 

ÚL 55 45 

ÚP 58 70 

ÚL 65 79 

ÚP 60 77 

ÚL 56 54 

Průměr 63 69 

 

  

 

Tabulka č. 10 

Kompletní přehled všech naměřených parametrů pro jednotlivé posty (PV = Překonaná 

vzdálenost; ASI = Aktivita střední intenzity; AVI = Aktivita vysoké intenzity; AMI = Aktivita 

maximální intenzity; HSR = High speed running) 

 

  PV Chůze 

Pomalý 

běh ASI AVI AMI 

Akcele-

race 

Decele-

race 

Počet 

sprintů 

Max 

rychlost HSR 

OL 5259,18 805,1 2676,3 1443,6 306,3 27,8 87 90 18 7,85 334,14 

OP  4820,6 889,3 2477,3 1268 185,4 0,7 51 62 10 7,08 186,12 

OL 4170,5 886 2071,5 1045,8 155,4 11,8 65 55 10 7,82 167,18 

ÚS  5550,33 988,2 2482,5 1641,1 435,6 2,9 86 104 27 7,27 438,44 

ÚS  5012,4 1142,6 2659,1 1034,6 175,4 0,7 46 50 11 7,03 176,08 

ÚL  4463,29 922,9 2271 1136,4 126,6 6,5 55 45 7 7,4 133,04 

ÚP  4571,96 757,4 2119,4 1454,6 236,2 4,3 58 70 15 7,21 240,48 

ÚL  4652,9 822,6 2278,7 1294,3 251,7 5,8 65 79 12 7,31 257,41 

ÚP  4931,71 760,8 2619,6 1343,3 196,5 11,5 60 77 11 7,29 208,04 

ÚL  4021,09 843,7 2070,6 954,2 152,6 0 56 54 9 6,63 152,64 

Ø 4745,4 881,9 2372,6 1261,6 222,2 7,2 62,9 68,6 13,0 7,3 229,4 
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3.2. Výsledky studií jiných halových sportů 

 

 Součástí této práce je porovnání naměřených hodnot z florbalového utkání s výsledky 

jiných výzkumů zabývajících se analýzou pohybu a výkonu v halových sportovních hrách. 

Z tohoto důvodu zde přikládám výsledky těchto měření. 

 

Většina těchto výzkumů probíhala analýzou videa. Byla zde využita jiná metoda než ta, 

kterou jsme využili pro měření florbalového utkání. Zároveň bych chtěl zmínit, že hodnoty, dle 

kterých byla aktivita dělena do jednotlivých kategorií, se v každém výzkumu liší. Z toho důvodu 

se budu zaměřovat primárně na celkovou překonanou vzdálenost. V případě absolutní shody v 

jednotlivých prazích intenzity budou přiložena i tato data. 

 

Házená 

 

 Michalsik a kol. (2013) měřením pomocí kamerového záznamu utkání metodou „local 

positioning monitoring“ zjistili, že hráč během utkání v nejvyšší dánské házenkářské lize 

překoná vzdálenost 3627 m. Dále uvádí překonané průměrné vzdálenosti dle jednotlivých postů. 

Obránci za zápas uběhnou průměrnou vzdálenost 3765 m, pivoti 3295 m a křídelní útočníci 

3641 m. 

 

Obrázek č. 18 

Naměřené hodnoty v házenkářském utkání Michalsikem a kol. (2013) 
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 Další výzkum zabývající se tímto tématem uvádí, že hráčem překonaná vzdálenost činí 

4370 m (Povoas a kol., 2012). Výzkumný vzorek obsahoval celkem 30 hráčů - 10 pivotů, 10 

křídelních útočníků a 10 obránců. Stejně jako předchozí měření, i toto probíhalo v nejvyšší 

házenkářské lize, konkrétně v nejvyšší portugalské lize. Níže přikládám obrázek č. 19, na 

kterém se nachází tabulka s naměřenými hodnotami. Nejdůležitějším řádkem tabulky je celková 

vzdálenost jednotlivých intenzit pohybu. Zóny rychlosti v tomto výzkumu jsou rozdílné než ty, 

které byly použity při vyhodnocování dat z florbalového utkání. K tomuto problému se budu 

následně vracet v diskusi.  

 

Obrázek č. 19 

Data ze studie Povoas a kol., 2012 
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Futsal 
 

 Studie (Makaje a kol., 2012) zaměřená na komparaci fyziologického profilu hráče 

hrajícího thajskou nejvyšší futsalovou ligu s hráčem univerzitního týmu, ukazuje, že hráč 

futsalu v nejvyšší národní lize za zápas uběhne 5087 m. Oproti tomu hráč hrající v nižší lize za 

zápas překoná vzdálenost 4528 m. Všechny měření v této studii probíhaly na hřišti o rozměrech 

34 x 20 m. Obrázek č. 20 obsahuje tabulku s výsledky měření, ale stejně jako u předchozího 

výzkumu i zde je nejdůležitější pouze celková překonaná vzdálenost bez ohledu na intenzitu, 

ve které se jednotlivé výzkumy neshodují. 

  

Obrázek č. 20 

 Data ze studie Makaje a kol. 2012 

 

 

 Studie Barbero-Alvareze a kol. z roku 2007, která se zabývala analýzou futsalového 

utkání v nejvyšší španělské lize, využívala k analýze pohybu kamerový záznam, který byl poté 

zdigitalizován a následně vyhodnocen. Tato studie obsahovala celkem 10 probandů, již měli 

více než osm let zkušeností z nejvyšších futsalových lig. Jednotlivé kategorie dle intenzit 

pohybu byly rozděleny následovně: inaktivita, lehký běh, běh střední intenzitou, běh vysoké 

intenzity a sprint. Obrázek č. 21 obsahuje graf s průměrnými hodnotami jednotlivých intenzit 

běhu včetně podílu těchto intenzit na průměrné uběhnuté vzdálenosti za zápas. 
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Obrázek č. 21 

Data ze studie Barbero-Alvareze a kol. z roku 2007 

 

 

 Dogramaci a kol. (2011) ve své studii analyzovali futsalové zápasy týmu z nejvyšší 

australské ligy a národního australského týmu, aby zjistili rozdíl v podávaných výkonech mezi 

jednotlivými výkonnostními úrovněmi. Výzkumný soubor ligového mužstva obsahoval celkem 

10 hráčů (věk = 15-19) a národního mužstva 8 hráčů (věk = 25.5 +/-3.8). Brankáři nebyli 

součástí tohoto výzkumu. K analýze výkonu byl použit kamerový záznam a software pro 

vyhodnocení intenzity pohybu hráče. Jednotlivé pohyby hráče byly dle intenzit děleny do šesti 

kategorií: inaktivita (0 m.s-1), chůze (1 m.s-1), poklus (3 m.s-1), běh (5 m.s-1), sprint (7 m.s-1) 

a cval stranou nebo pohyb vzad (3 m.s-1). Z výzkumu vyplývá, že hráči národního týmu za zápas 

uběhli 4277 m +/- 1030 m a hráči ligového týmu 3011 m +/- 999 m. Na obrázku č. 22 je tabulka 

s výsledky studie. 
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Obrázek č. 22 

Data ze studie Dogramaci a kol. (2011) 

  

 

 Do grafu č. 7 jsou zaneseny průměrné překonané vzdálenosti za zápas naměřené 

jednotlivými studiemi. Nejdelší vzdálenost byla naměřena u hráčů futsalu (Thajsko) a nejkratší 

průměrná vzdálenost byla naměřená u hráčů házené (Dánsko). 

 

Graf č.7 

Překonané vzdálenosti v jednotlivých sportech dle studií. 

 

 

3627

4370

5087

4313

4277

Michalsik a kol., 2013 (n=26)

Povoas a kol., 2012 (n=30)

Makaje a kol., 2012 (n=15)

Barbero-Alvarez a kol., 2007 

(n=10)

Dogramaci a kol., 2011 (n=8)



 

 

54 

 

4. Diskuse 

 

 V této kapitole se budu věnovat analýze naměřených dat z florbalového utkání a jejich 

porovnání s výše zmíněnými výzkumy házené a futsalu. Pro lepší přehlednost je tato kapitola 

rozdělena. V první části se budu věnovat podrobnější interpretací naměřených hodnot 

z florbalového utkání a zodpovězení výzkumných otázek. Další část bude věnována komparaci 

dat z házené a futsalu. 

 

4.1. Interpretace dat z florbalového utkání 

 

 První výzkumnou otázkou jsem se ptal na celkovou překonanou vzdálenost během 

utkání. Průměrná hodnota bez ohledu na posty činila 4745,4 m. Ovšem mezi nejnižší a nejvyšší 

naměřenou hodnotou byl rozdíl 1529,3 m. Pro upřesnění nejkratší vzdálenost byla naměřena u 

křídelního útočníka (4021,1 m) naopak nejdelší vzdálenost byla zaznamenána u středového 

útočníka (5550,3 m). Jedním z důvodů, proč mezi jednotlivými posty došlo k tak významnému 

rozdílu je funkce středového útočníka ve formaci. Středový útočník se účastní spolu s obránci 

rozehrávky, po přechodu poloviny hřiště se naopak aktivně zapojuje do útoku. Během ztráty 

míčku na soupeřově polovině se spolu s křídelními útočníky podílí na aktivním napadání 

soupeře. Zároveň herní systém, který hrál tým Fbš Bohemians, je založen na aktivitě všech 

hráčů formace, kdy každý post má svůj úkol a hlavním cílem je zisk míčku u mantinelu. 

 

 Celkem byli naměřeni pouze dva středoví útočníci. Přičemž celkové překonané 

vzdálenosti každého z nich nebyly nižší než 5000 m (5012,4 m a 5550,3 m). Jsem si vědom, že 

pouze dvě naměřené hodnoty nejsou dostačující pro stanovení přesných závěrů, avšak hranici 

5000 m překonali pouze tři měření hráči, z toho právě dva byli středoví útočníci. 

 

 Wolf (2013) uvádí, že hráč překoná v průběhu zápasu průměrnou vzdálenost 4400 m. 

Ovšem jeho výzkum a metody, jakými zjistil tuto hodnotu, nejsou nikde publikovány. Z tohoto 

důvodu k této informaci přistupuji opatrně a nepovažuji jí za ověřený fakt.  
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 Další otázka se týkala zastoupení vysoké a maximální intenzity běhu v celkové 

uběhnuté vzdálenosti.  Hráči v těchto pásmech (>5 m/s) v průměru překonali 229,36 m za zápas. 

Tato hodnota by odpovídala hernímu stylu, který tým Fbš Bohemians hrál. Hráči se snaží 

vlastním pohybem vytlačovat soupeře s míčkem k mantinelu, kde není tolik nebezpečný a 

zároveň vykrývat střed hřiště, přes který by mohla projít křižná přihrávka. Během o vyšší 

intenzitě se hráč pohybuje až v okamžiku, kdy aktivně brání soupeře na vlastní polovině, 

případně v rozích hřiště. Dalším okamžikem, kdy se hráči pohybují vyšší intenzitou, je 

bezprostřední protiútok po zisku míčku nebo naopak po ztrátě míčku při rychlém návratu na 

vlastní polovinu hřiště. 

 

 Nyní se dostávám k podílu jednotlivých intenzit běhu na celkové uběhnuté vzdálenosti. 

Nejvíce se hráči pohybovali pomalým během (1-3 m/s). Touto intenzitou překonali v průměru 

50 % celkové uběhnuté vzdálenosti. Středoví útočníci v tomto pásmu uběhli nejdelší vzdálenost, 

současně se nejvíce pohybovali v pásmu chůze (0-1 m/s), aktivity střední intenzity a aktivity 

vysoké intenzity. Ačkoliv se může zdát, že je to v rozporu s předcházejícím tvrzením, je nutno 

připomenout, že středoví útočníci překonali nejdelší vzdálenosti. Tudíž je zřejmé, že jejich podíl 

v jednotlivých intenzitách běhu bude větší než podíl jiných postů, jejichž překonané celkové 

vzdálenosti jsou nižší. Nutno připomenout, že data středových útočníků pochází pouze od dvou 

měřených hráčů. V pásmu maximální intenzity (>7 m/s) překonali nejdelší vzdálenost obránci. 

Ovšem vzhledem k naměřeným hodnotám je zde řeč o vzdálenosti do 20ti metrů. V průměru 

tato zóna intenzity tvoří pouze 0,15 % z celkové uběhnuté vzdálenosti. Aby hráči udrželi 

rychlost vyšší než 7 m/s, je zapotřebí dostatek prostoru pro akceleraci a následné udržení 

dosažené rychlosti. Vzhledem k počtu hráčů a velikosti hrací plochy je nepravděpodobné, že 

by touto rychlostí hráči překonali delší vzdálenosti. 

 

 Pro porovnání intenzity pohybu útočníků a obránců využiji podíl uběhnutých 

vzdáleností v pásmech rychlosti 3 m/s a vyšší pro jednotlivé posty.  Pro zodpovězení tohoto 

bodu se budu soustředit pouze na pozice křídelních útočníků a obránců, jelikož středoví útočníci 

jsou svým pohybem na hřišti značně specifičtí.  
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 Dle dostupných dat je pohyb křídelních útočníků (31,68 %) intenzivnější než pohyb 

obránců (31,19 %). Jedná se o nepatrné rozdíly, proto se na základě těchto dat domnívám, že 

intenzita pohybu těchto postů je podobná, ačkoliv obránci za zápas překonali delší vzdálenost 

než útočníci. V těchto pásmech intenzity je rozdíl překonaných vzdáleností nepatrný.  

  

 Zjištění počtu akcelerací a decelerací za zápas bylo dalším bodem této práce. Wolf (2013) 

na základě svého pozorování uvádí, že hráč za zápas vykoná více decelerací než akcelerací. 

Tato informace se shoduje s výsledky měření florbalistů, kdy hráč během utkání absolvoval v 

průměru 63 akcelerací a 69 decelerací. Pro florbal je charakteristická rychlá hra s prudkými 

změnami směrů, z tohoto důvodu mi tento poměr nepřijde jako překvapivé zjištění. Ovšem 

předpokládal jsem, že rozdíl bude znatelnější.  

 

 Sprintem se v utkání hráči pohybují v okamžiku, kdy dosáhnout stanovené rychlosti a 

udrží ji určitý čas. V našem případě se jednalo o rychlost vyšší než 5 m/s, která trvala déle než 

1 vteřinu. V průměru hráč absolvoval za zápas 12,8 sprintů. Nejvíce sprintů bylo vykonáno na 

pozici středového útočníka (19) následovaného obráncem (12) a nejméně sprintů vykonal 

křídelní útočník (10). Průměrná vzdálenost sprintu činila 10,84 m. 

 

Se sprintem souvisí i maximální dosažená rychlost.  Ta byla naměřena na pozici obránce 

a činila 7,85 m/s. Naopak nejnižší rychlost jsme zaznamenali u křídelního útočníka a to 6,63 

m/s.  

 

 Pro hráče florbalu je důležitá vysoká úroveň vytrvalostních schopností. Během střídání 

na hrací ploše hráč vykonává několik po sobě jdoucích intenzivních pohybů. Hráč s vyšší 

kvalitou vytrvalostních schopností je schopen rychlého poklesu SF, a tudíž v dalším střídání 

může opět absolvovat několik intenzivních úseků s prudkými změnami směrů. 

 

 Další důležitou vlastností je rychlost, konkrétně reakční rychlost a akcelerace. Během 

utkání hráč musí být schopen svým pohybem rychle zareagovat na podněty (přebíhající hráči, 

přihrávka soupeře atd.) z vnějšího okolí. Při pomalé reakci hráče dochází k chybám, které ve-
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dou ke gólovým příležitostem soupeře. S tím samozřejmě souvisí i decelerace, která je stě-

žejní pro efektivní řešení a pohyb při situacích okolo mantinelu. Z výsledků je patrné, že do 

prudkého zpomalení (decelerace) se hráč během zápasu dostává častěji. A tudíž dochází čas-

těji k excentrické kontrakci. Z tohoto důvodu by měla příprava zahrnovat specifickou silovou 

přípravu, která hráče do těchto podmínek připraví a předejde případným úrazům v utkání. 
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4.2. Komparace dat s futsalem a házenou 

  

 Pro porovnání dat mezi jednotlivými sporty jsem využíval jen data, jejichž parametry 

byly shodné pro všechny studie. Z tohoto důvodu jsem nemohl začlenit nejobsáhlejší část 

výzkumů, kterou byl profil běhu hráče v utkání. Každá studie měla rozdílné prahy pro 

jednotlivé intenzity. Stejně tak je tomu u stanovení sprintu. Ačkoliv v určení rychlosti pro sprint 

jsou si studie bližší, plně se neshodují.  

 

 V následující části popíši, jak jednotlivé studie dělily intenzity pohybu hráče. Pro lepší 

přehlednost jsou všechny rychlosti převedeny na m/s. Michalsik a kol (2013): stoj (0 m/s), 

chůze (1,3 m/s), poklus (2,2 m/s), pohyb stranou (2,7 m/s), pohyb vzad (2,7 m/s), běh (3,6 m/s), 

běh vyšší intenzitou (4,7 m/s), sprint (6,6 m/s). Dogramaci a kol (2011) dělili pohyb do 7 

kategorií: stoj (0 m/s), chůze (1 m/s), poklus (3 m/s), běh (5 m/s), sprint (7 m/s), pohyb stranou 

a vzad (3 m/s). Barbero-Alvarez a kol. (2007): stoj (0 – 0,1 m/s), chůze (0,2 – 1 m/s), poklus 

(1,1 -3 m/s), běh střední intenzitou (3,1 – 5 m/s), běh vyšší intenzity (5,1 – 7 m/s), běh 

maximální intenzitou/sprint (>7,1 m/s). Povoas a kol. (2012) neudává ve své studii rychlostní 

prahy pro jednotlivé intenzity, z toho důvodu zde předložím pouze skupiny jednotlivých běhů: 

stoj, chůze, poklus, rychlý běh, sprint, pohyb vzad, pohyb stranou střední intenzitou a pohyb 

stranou maximální intenzitou. Poslední studie je od autorů Makaje a kol. (2012): stoj (0 – 0,2 

m/s), chůze (0,3 – 1,3 m/s), poklus (1,4 – 2,1 m/s), běh nižší intenzitou (2,2 – 3,3 m/s), běh 

střední intenzitou (3,4 – 4,9 m/s), běh maximální intenzitou (5 – 6,6 m/s), sprint (>6,7 m/s). 

 
  

 Studie (Michalsik a kol., 2013; Povoas a kol., 2012; Makaje a kol., 2012; Barbero-Al-

varez a kol., 2007; Dogramaci a kol., 2011), které měly sloužit ke komparaci výsledků, využí-

valy pro sběr dat o výkonu hráčů digitalizovaný záznam utkání. Tyto systémy jsou vysoce 

přesné (r=0,96 až 0,99). Beata a kol. (2018) udává přesnost měření systému Apex GPS r=98. 

Tudíž přesnost měření obou metod je vysoká. 

  

 Průměrná uběhnutá vzdálenost hráče za zápas je parametr, který se vyskytuje ve všech 

studiích, a z toho důvodu jsem se rozhodl tento parametr využít k porovnání jednotlivých vý-
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sledků. Nejvyšší průměrná vzdálenost (5087 m) byla naměřena u hráčů futsalu národního thaj-

ského týmu (Makaje a kol., 2012). Naopak nejkratší vzdálenost byla zaznamenána Michalsikem 

a kol. (2013) v nejvyšší lize dánské házené (3627 m). Florbalisté z nejvyšší české ligy v prů-

měru překonali vzdálenost 4745 m, a je tak druhou nejdelší překonanou vzdáleností hráčem za 

utkání z výše zmíněných výzkumů (viz. graf č. 8). 

 

Graf č. 8 

  

 

 Ze studií vyplývá, že všichni hráči zvolených halových sportů, jsou během utkání často 

vystavování několika po sobě jdoucím intenzivním pohybům s následným pohybem v nižších 

intenzitách. Přičemž pohyb nižší intenzity je v průměru zastoupen více než pohyb vyšší inten-

zity. Podrobnější přesné porovnání dat není možné z výše zmíněných důvodů. 
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5. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce byla analýza dat z florbalového utkání nejvyšší české 

florbalové ligy a jejich následné porovnání s parametry jiných sportovních her vycházející 

z vědeckých studií. Ke sběru dat byla využita GPS technologie Apex se softwarem StatSport. 

Výzkumné otázky byly zodpovězeny, ale komparace dat mezi studiemi neproběhla v plném 

rozsahu z důvodu rozdílného nastavení sledovaných parametrů. 

 

Nejvyšší překonaná vzdálenost ve florbalovém utkání činila 5550,3 m. Tato vzdálenost 

byla naměřena u středního útočníka. V průměru hráči za utkání uběhli 4745,4 m. Nejkratší 

naměřenou vzdálenost jsme zaznamenali u křídelního útočníka (4021,1 m). 

 

Střední až maximální intenzitou hráči v průměru uběhli 1490,96 m (31,4 %), nižší 

intenzitou (chůze a pomalý běh) překonali 3254,46 m (68,6 %). Tento poměr se liší a je na 

každé hráčské pozici rozdílný. Hráč v měřeném utkání průměrně vykonal 13 sprintů, přičemž 

délka sprintu se pohybovala v rozmezí 10,21 – 11,68m a doba trvání sprintu činila 1,91 – 2,14 

s. Věřím, že by bylo vhodné tato data doplnit i o hodnoty vnitřního zatížení (SF apod.) a vytvořit 

tak kompletní přehled o zatížení hráče v soutěžním utkání.  

 

Pro porovnání dat mezi jednotlivými halovými sporty byl využit parametr překonané 

vzdálenosti za zápas. Nejvyšší průměrnou vzdálenost uběhli hráči národního thajského 

futsalového týmu, naopak nejkratší vzdálenost byla naměřená u hráčů házené v nejvyšší dánské 

lize. Florbalisté se svou průměrnou překonanou vzdáleností za zápas řadí na druhé místo.  

  

 Každý trenér by měl chtít zlepšit trénovanost svých svěřenců a základním kamenem 

tohoto procesu je dokonalá znalost daného sportu. Doufám, že tato práce prohloubí chápání 

pohybového zatížení hráče florbalu, současně trenérům pomůže zefektivnit tréninkový proces 

s cílem podání lepších výkonů hráčů v zápasech. 

 

Plně si uvědomuji, že získaná data není možné aplikovat na všechny týmy v soutěži. 

Každý tým má odlišné taktické pokyny a cíle. Hodnoty hráčů mohou být tedy ovlivněny herním 
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systémem, stavem utkání a kvalitou soupeře. Zároveň je důležité zmínit, že výsledný herní 

výkon je kromě kondiční složky složen i z jiných složek (psychologické, taktické, technické 

atd.), tudíž vysoká kondiční připravenost nemusí nutně znamenat vítězství v utkání.  
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Příloha č.1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS  
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Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu, který byl předkládán probandům. 
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Příloha č. 3 - Výsledky překonaných vzdáleností ze softwaru StatSports. 

Poznámka: Výsledky hráčů OP1 ani ÚP1 nebyly do práce zařazeny. 


