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Abstrakt 

Název:  Agilita 

Cíle: Vytvořit přehled dosavadního chápání agility. Ukázat přehled používaných 

testů a vytvořit zásobník cviků.   

Metody: Při tvorbě naší práce jsme využili analýzy dosavadních literárních zdrojů 

zahraničního charakteru doplněnou o vlastní kritické názory. Čerpali jsme 

především z odborných impaktovaných časopisů. 

Výsledky: Agilitu definujeme jako schopnost rychlé změny směru pohybu v reakci na 

vysoce specifický podnět. Úzce souvisí především s rychlostí, sílou a 

obratností. Agilita je velmi důležitou komponentou sportovního výkonu ve 

sportovních hrách, kde se převážná část pohybu odehrává ve změnách 

směru. Při testování agility využíváme jak CODS testy, tak i testy obsahující 

reakci na podnět. V kondiční přípravě je potřeba se agilitě plně věnovat a 

pohlížet na ni jako na součást pohybových schopností. 

Klíčová slova: Agilita, rychlost změny směru pohybu, pohybové schopnosti, testování  

 

 

 



 

Abstract  

Title:  Agility  

Objectives: Create an overview of current understanding of agility. Get survey of used 

tests and create tray exercises 

Methods: When creating our study, we used analysis of literary sources external 

character, accompanied by it’s own critical opinions. We drew primarily on 

the expertise impact journals. 

Results: Agility is defined as the ability to quickly change the direction of movement 

in response to a highly specific stimulus. It is closely associated primarily 

with speed, strength and finesse. Agility is a very important component of 

sports performance in sports games, where the bulk of the changes taking 

place in the movement direction. When testing the agility we use both 

CODS tests, and tests with response to stimulus. In the condition training is 

needed to fully devote agility and regarded it as a part of motor skills. 

Keywords: agility, change of direction speed, motor skills, testing



1 

OBSAH 

1 ÚVOD	  .........................................................................................................................................................	  3	  
2 HISTORICKÝ VÝVOJ POHLEDU NA AGILITU	  ........................................................................	  5	  

3 STRUKTURA AGILITY VÝKONU	  .................................................................................................	  11	  
3.1 TECHNICKÉ A KONDIČNÍ FAKTORY AGILITY	  ............................................................................................	  11	  
3.2 KOGNITIVNÍ FAKTORY	  .....................................................................................................................................	  13	  

4 TESTY A MĚŘENÍ AGILITY	  ...........................................................................................................	  16	  
4.1 CODS TESTY	  .......................................................................................................................................................	  16	  

4.1.1 505 agility test	  ...............................................................................................................................................	  17	  
4.1.2 Illinois agility test	  .........................................................................................................................................	  18	  
4.1.3 Hexagon agility test	  .....................................................................................................................................	  20	  
4.1.4 Test laterální změny směru pohybu	  .......................................................................................................	  21	  
4.1.5 Quick Feet agility test	  .................................................................................................................................	  23	  
4.1.6 „T“ agility test	  ..............................................................................................................................................	  24	  
4.1.7 Agility kuželový test	  .....................................................................................................................................	  26	  
4.1.8 Arrowhead agility test	  ................................................................................................................................	  27	  
4.1.9 Lane Agility Test	  ...........................................................................................................................................	  29	  
4.1.10 Tří kuželový agility test	  ............................................................................................................................	  30	  
4.1.11 Zig-Zag agility test	  ....................................................................................................................................	  32	  
4.1.12 Quadrant jump agility test	  .....................................................................................................................	  33	  

4.2 KOMPLEXNÍ AGILITY TESTY	  ..........................................................................................................................	  34	  
4.2.1 Cybex reactor agility test	  ..........................................................................................................................	  35	  
4.2.2 Reaktivní agility test	  ....................................................................................................................................	  37	  
4.2.3 Fitro agility test	  ............................................................................................................................................	  38	  
4.2.4 Fitlight trainer	  ...............................................................................................................................................	  39	  

5 SOUVISLOSTI AGILITY A JINÝCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ ČI DÍLČÍCH 
FAKTORŮ VÝKONU	  .............................................................................................................................	  42	  

5.1 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI A ZMĚNA SMĚRU RYCHLOSTI	  ....................................................................	  42	  
5.1.1 Maximální rychlost, akcelerace a změna směru rychlosti	  ...........................................................	  43	  

5.2 SÍLA DOLNÍCH KONČETIN A ZMĚNA SMĚRU RYCHLOSTI	  ......................................................................	  44	  
5.2.1 Výbušnost a změna směru rychlosti	  ......................................................................................................	  45	  
5.2.2 Reaktivní síla a změna směru rychlosti	  ...............................................................................................	  46	  
5.2.3 Síla odrazu z jedné nohy a změna směru rychlosti	  ..........................................................................	  47	  

5.3 ANTROPOMETRICKÉ FAKTORY A ZMĚNA SMĚRU RYCHLOSTI	  ............................................................	  48	  
5.4 TECHNIKA	  ............................................................................................................................................................	  48	  

6 SADA CVIKŮ STIMULUJÍCÍCH CODS A AGILITU	  ...............................................................	  50	  
6.1 OBECNÉ AGILITY DRILY	  ..................................................................................................................................	  50	  

6.1.1 Varianty člunkových běhů	  .........................................................................................................................	  50	  
6.1.2 Cviky s využitím kuželů	  ..............................................................................................................................	  52	  
6.1.3 Cviky s využitím koordinačního žebříku	  ..............................................................................................	  56	  
6.1.4 Cviky s využitím válců	  ................................................................................................................................	  59	  

6.2 SPECIFICKY ZAMĚŘENÉ AGILITY DRILY	  .....................................................................................................	  61	  
6.2.1 Baseball/Softbal	  ............................................................................................................................................	  61	  
6.2.2 Basketbal	  .........................................................................................................................................................	  64	  
6.2.3 Ragby a americký fotbal	  ............................................................................................................................	  68	  
6.2.4 Lední hokej	  ......................................................................................................................................................	  73	  
6.2.5 Fotbal	  ................................................................................................................................................................	  75	  



2 

7 ZÁVĚRY	  ..................................................................................................................................................	  77	  

POUŽITÁ LITERATURA	  ......................................................................................................................	  79	  



 3	  

1 Úvod 

Agilitou označujeme schopnost rychlé změny směru pohybu v reakci na určitý 

podnět. Tato fyzická kvalita je složená z mnoha faktorů a každý z těchto faktorů nachází 

uplatnění v jiném sportu. Komplexní agilitou uvažujeme všechny faktory, které se na 

agility výkonu podílejí. Kombinace těchto faktorů se nejčastěji objevují ve sportovních 

hrách. 

V dnešní době se tempo sportovních her neustále zrychluje. Hráči dosahují 

vysokých kondičních i technických dovedností a na provedení pohybových úkolů mají stále 

méně času. Jsou tak nuceni myslet a řešit pohybové úkoly v proměnlivém herním ději 

správně a co možná nejrychleji. Ve sportovních hrách, jako je basketbal, fotbal, ragby, 

americký fotbal, tenis, stolní tenis, házená, florbal, volejbal, baseball, softball, či lední 

hokej, hraje agilita zásadní roli a bez její vysoké úrovně nelze v konkrétním sportu 

dosahovat vrcholových výkonů. Tyto sportovní hry nejsou prováděny pouze přímým 

sprintem, ale vyžadují změny směru pohybu. Ve většině se odehrávají v krátkých přímých 

sprintech, dokud nenastane určitá změna směru. Jedná se o mnohosměrné pohyby, kde je 

agility trénink nezbytností. Sportovci, kteří jsou schopni zlepšit svoji rychlost v různých 

směrech v reakci na podnět se stávají lepšími. Nezáleží zda se jedná o basketbalistu, který 

se probíjí přes bránícího hráče s cílem přijmout přihrávku, či fotbalového záložníka, který 

se snaží podél autové čáry oklamat svého protihráče. 

Agilitou bývají libovolně označovány kondiční schopnosti i pohybové dovednosti, 

které se jejímu pravému významu jen zdaleka podobají. Termín agilita je aplikován 

v širokém spektru sportovních souvislostí, nicméně s velkým nesouladem. Tato názorová 

nejednota komplikuje pochopení toho, co se pod pojmem agilita skutečně vyskytuje a jaké 

tréninkové metody mohou agilitu zvyšovat. 

Pro zpracování diplomové práce využíváme výhradně zahraničních zdrojů, 

převážně impaktovaných časopisů. Dosavadní česká literatura, se k agilitě obsáhleji 

nevyjadřuje. V České republice se vychází z obecného členění kondičních schopností na 

sílu, vytrvalost, obratnost, rychlost a flexibilitu. Můžeme tak pouze spekulovat čemu se 
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agilita nejvíce podobá, nebo pod jakou kondiční schopnost ji zařadit. V zahraniční literatuře 

je agilita brána jako jedna z kondičních schopností a stejně tak k ní přistupujeme v naší 

diplomové práci.  
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2 Historický vývoj pohledu na agilitu 

V současné době není ve vědecké obci zaveden žádný konsenzus, který by jasně a 

přesně definoval agilitu. Dle Bloomfielda et al. (1994) byla agilita definovaná jako 

schopnost rychlé změny směru pohybu, často také jako schopnost přesné změny směru 

pohybu. V dalších publikacích autoři definovali agilitu jakožto schopnost rychlé a přesné 

změny směru (Draper a Lancaster, 1985). Ještě více matoucí bylo definování agility jako 

rychlosti (Baker, 1999a; Moreno, 1995). Rychlost je komplexně popsána jako mnoho 

směrná schopnost, která v sobě kombinuje akceleraci, výbušnost a reaktivitu (Moreno, 

1995). Dle této definice se rychlost skládá z kognitivních (reakčních), fyzických schopností 

a výbušného zrychlení. Jestliže agilitu přijímáme jako fyzickou schopnost, poté usuzujeme, 

že je součástí rychlosti. Definice rychlosti představená Morenem (1995) však nezahrnuje 

zpomalení, nebo změnu směru pohybu. 

V Severní Americe je využíváno termínu „quickness“ – hbitost. Tento termín byl 

předmětem mnoha prezentací a workshopů určených atletům a trenérům i odborníkům. 

Termín hbitost je také rozsáhle využíván v internetových odkazech poukazujících na 

tréninkové metody pro atlety a další běžecké sporty. Krom toho je znám i termín „cutting“. 

Na rozdíl od termínu hbitost tento termín odkazuje pouze na specifické části změn směru 

pohybu, při nichž dochází ke kontaktu chodidla se zemí s cílem iniciovat změnu směru 

(Bernier, 2003). 

V roce 1976, Chelladurai představil rozsáhlou studii agility, popisující její důležitost 

v mnoha sportech. Autor předkládá klasifikaci agility (tabulka 1) na prostou, časovou 

(prostorová jistota, časová nejistota), prostorovou (časová jistota, prostorová nejistota) a 

univerzální (časová i prostorová nejistota).  
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tabulka 1 – Klasifikace agility (Chelladurai, 1976) 

Klasifikace agility Definice Příklad sportovní dovednosti

Prostá Prostorová a časová 
jistota

Časová

Časová nejistota, ale 
pohyby jsou předem 

plánované (prostorová 
důvěra)

Sprinterský start v atletice: jedná se 
o předem plánovanou aktivitu, 

která je zahájena reakcí na podnět 
(výstřel startéra). Běžec nemá 
žádnou jistotu, kdy přesně výstřel 

zazní.

Prostorová

Prostorová nejistota, ale 
načasování pohybů je 

předem plánované 
(časová důvěra)

Příjem podání u volejbalu, nebo 
pálkovacích her: rozhodčí určuje 

úzký časový prostor, během 
kterého musí servírující hráč podat. 

Protihráč na příjmu tak nemá 
žádnou jistotu, kam podávající 

předmět do hry uvede

Univerzální
Prostorová a časová 

nejistota

Lední hokej, nebo fotbal: během 
ofenzivní a defenzivní hry 

sportovci nemohou s jistotou 
předvídat pohyb protihráče (kdy a 

kam se pohne)  

Definování různých forem výkonu v agilitě dle tohoto rozdělení je specifické pro 

odbornou literaturu. V jednotlivých pohybech, jako je například sprinterský start v atletice, 

jsou dle tabulky 1, kladeny vysoké nároky na agilitu (Chelladurai, 1976). Tyto nároky 

ovlivňují reakci a rychlost atleta, stejně tak jako reakční čas, jež je definován jako 

minimální doba podnětu potřebná k nástupu reakce. Agilita se často zaměňovala 

s rychlostí, která je definována jako schopnost jedince změnit pozici těla v závislosti na 

čase (Enoka, 2002). Rozdělení agility na prostou, časovou, prostorovou a univerzální 

představuje rámec pro pochopení jejího využití a požadavků v mnoha sportech. Při pohledu 

od nejjednoduššího až po nejsložitější pohyb, může být agilita klasifikována do jedné ze 

čtyř kategorií, které navrhl Chelladurai (1976). Tato klasifikace je užitečná pro trenéry a 

sportovní odborníky, kterým umožňuje lepší pochopení sportovních dovedností, vedoucích 

k vyšší efektivitě jejich tréninku a pochopení dalších dílčích komponent. 
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Mnoho výzkumů, které se zabývaly testováním agility, aplikovaly termín k popsání 

jakékoli dynamické sportovní akce, která zahrnuje změnu polohy těla (Draper a Lancaster, 

1985; Hastad a Lacy, 1994). Jako příklad uvádíme výpady s rychlým střídáním nohou 

(Cronin et al., 2003), 3 yardový běh vpřed a zpět z pevného startu (Hoyle a Holt, 1983), 

lezení přes a pod atletickou překážkou (Alricsson et al., 2001), sprint vpřed, zastavení, 

obrat o 180 stupňů a běh zpět (Draper a Lancaster, 1985), jednoduché poskakování (Booher 

et al., 1993). Nejčastěji se ale termín agilita aplikuje na sprint se změnami směru 

(Gambetta, 1996; Meir et al., 2001; Reilly et al., 2000). Jak odkazuje Chelladurai (1976) 

všechny tyto pohyby mohou být klasifikovány jako agilita prostá. Nevyskytuje se v nich 

žádná časová nebo prostorová nejistota.  

V literárních rešerších zabývajících se agilitou stále existuje mnoho nesrovnalostí. 

V současné době převládá jasný trend trenérů a sportovních odborníků používat agilitu 

libovolným způsobem. Například u úkolů, které jsou charakteristické pro atletiku a 

zdánlivě vyžadují dynamický pohyb. Tato praxe zpomaluje naše chápání jedinečnosti 

dovedností uplatňujících se v různém prostředí. Máme-li za agility cvičení přijmout předem 

naplánovaný úkol, jako je překážková dráha (Pandorf et al., 2003), tak také přijímáme, že u 

týmových sportů vyžadujících agilitu, chybí cvičení reaktivní. Jak tedy agilitu měřit? V 

rámci jakých okolností? Jaké jsou faktory podílející se na výkonu v agilitě?  

Biomechanici na agilitu nahlížejí v systému mechanických změn podílejících se na 

změně polohy těla. Kondiční trenéři pohlížejí na agilitu v termínech fyzických předpokladů 

podílejících se na změně směru pohybu. Rozdíly objevující se v definicích agility můžeme 

přisuzovat především velkému počtu autorů a jejich individuálním výzkumům. Přesná 

definice agility by měla brát v potaz fyzické požadavky (kondiční schopnosti), kognitivní 

procesy (motorické učení) a technické (biomechanické) faktory podílející se na výkonu v 

agilitě. 

Sportovní odborníci a trenéři nebudou schopni se zaměřit na potřeby související s 

agilitou v jednotlivých sportech, v případě že nepochopí její význam a rozdělení do 

jednotlivých kategorií. 
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Chelladurai roku 1976 představil agilitu a její klasifikaci v rámci čtyř úrovní. 

Vytvořením více přímočaré definice můžeme pomoci trenérům a sportovním odborníkům 

v komunikaci, výzkumu, trénování a testování agility. 

Young et al. (2002) uvedli komplexní definici agility, která souvisí se sportovními 

hrami, jako je fotbal, basketbal, nebo lední hokej. Odborníci došli ke konsenzu, že celkový 

agility výkon je vícefaktorově podmíněn. Konkrétně se uvádějí dvě hlavní komponenty 

agility: 1. Technicko –kondiční faktory a za 2. Kognitivní faktory  

Navíc k výše zmíněné klasifikaci agility pro běžecké sporty Young et al. (2002) 

přiřazují termín „CODS“ - change of direction speed (rychlost změny směru pohybu). 

Tento termín nepoužíváme pouze jako součást agility, ale také jako popis pohybu, kde není 

nutná žádná reakce na podnět a proto trénování a testování tímto způsobem bude rozvíjet, 

či hodnotit pouze změnu směru pohybu. Kognitivní komponenty, které jsou zahrnuty 

v úkolech obecně popisovaných jako agilita (např. sprinterský start, hod koulí, člunkový 

běh) se značně liší od úkolů zahrnujících výraznou prostorovou, či časovou nejistotu (např. 

reakce na podání ve volejbale, uniknutí protihráči ve fotbale). Do značné míry má 

provádění mnoha dovedností tradičně pokládaných za agilitu automatickou odpověď, a 

tudíž velmi malou, nebo vůbec žádnou nejistotu (Murray, 1996). Z kognitivního pohledu se 

jedná o uzavřené dovednosti, které se projevují spíše jistotou, než nejistotou.  

Perič a Dovalil (2010) definuje uzavřenou dovednost jako dovednost probíhající 

v prostředí, které je předvídatelné a neměnné (např. cvičení na bradlech, která mají stále 

stejné rozměry). Dovednost je vždy stejná, na její provedení je obdobný časový interval, 

vlastnosti bradel se v čase provedení dovednosti nemění. Průběh dovednosti je standartní, 

usiluje se v nich o co nejvyšší přesnost, plynulost a stabilitu.  

Otevřené dovednosti od sportovce vyžadují odpovědi na smyslové podněty v jejich 

okolí. Tato odpověď není automatická, ani nacvičená (Cox, 2002). Perič a Dovalil, (2010) 

definují otevřené dovednosti jako aktivity probíhající v prostorově i časově se měnících 

vnějších podmínkách (např. uvolnění hráče s míčem ve fotbalu je ovlivněno postavením 

soupeře, počtem protihráčů, kvalitou trávníku, počasím). Dovednosti tohoto typu 

charakterizuje výrazná variabilita provedení a navíc tvořivé uplatnění, což klade 

mimořádné nároky na všechny zúčastněné procesy vnímání, programování i realizaci.   
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K poskytnutí dalšího objasnění, je užitečný příklad sprinterského startu. Sprinter je 

připraven v blocích a pohyb zahajuje v reakci na zvukový podnět startérovi pistole. 

Nicméně odpověď na takovýto podnět může být nacvičena a proto předem plánována. I 

přesto bývá tato dovednost označována jako agility úkol (Chelladurai, 1976). Nejedná se 

však o dovednost otevřenou a tudíž nebudeme o agilitě hovořit. 

Přijetí výsadní definice agility povede ke zvýšení přesnosti a jasnosti chápání pojmu 

v rámci sportovní komunity. Definice agility pro potřeby sportu je následující: rychlý 

pohyb celého těla se změnou rychlosti, nebo směru pohybu v reakci na podnět. Tato 

definice respektuje kognitivní komponenty visuální detekce a rozhodování, které jsou 

součástí agility v různých sportech (Chelladurai, 1976; Young et al., 2002). Obdobně jsou 

zde zahrnuty fyzické komponenty zahrnující zrychlení, zpomalení, změny směru pohybu 

při vyhýbání se soupeři, rychlé změny směru pohybu vedoucí k navázání kontaktu s míčem, 

nebo protihráčem, nebo iniciace pohybu celého těla v reakci na podnět.  

Abychom mohli nějaký pohyb považovat za agility úkol, nesmí se týkat pouze 

změny rychlosti nebo směru pohybu, ale musí se jednat o otevřenou dovednost, kde 

dochází k reakci na podnět a pohyb není předem nacvičený. 

Tato definice tak již není závislá na změnách směru jako definice předchozí 

(Chelladurai, 1976; Draper a Lancaster, 1985; Semenick, 1990). Jako příklad agility 

můžeme vybrat fotbalového hráče, který zrychluje a zpomaluje podél autové lajny a snaží 

se oklamat soupeře. Tato akce není předem naplánována a uskuteční se v reakci na pohyb 

soupeře (podnět). Navíc se jedná o otevřenou dovednost. 

Komplexním agilitou chápeme: 

• zahájení pohybu těla, změnu směru pohybu, prudké zrychlování, či zpomalování 

• pohyb celého těla 

• úkol s výraznou časovou i prostorovou nejistotu 

• pohyb týkající se pouze otevřených dovedností 

• pohyb zahrnující technické a kondiční faktory 

• pohyb zahrnující kognitivní faktory (rozpoznání podnětu – nejlépe podnětu 

specifického, reakci a provedení adekvátní fyzické odpovědi) 
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Mezi komplexní agilitu neřadíme: 

• všechny předem plánované pohyby jako je například vrh koulí. Tyto dovednosti 

raději klasifikujeme podle jejich funkčních znaků, než abychom je zahrnuli mezi 

agilitu 

• běh se změnami směru raději klasifikujeme jako rychlost změny směru pohybu 

(CODS – change of direction speed), než abychom ho nazývali agilitou, rychlostí, 

nebo hbitostí 

• uzavřené dovednosti, které vyžadují reakci na podnět (např. sprinterský start 

vyžadující reakci na výstřel pistole je předem plánovaná uzavřená dovednost) 
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3 Struktura agility výkonu 

Nyní když máme přesnou definici agility a víme z čeho se komplexní agilita skládá, 

můžeme přezkoumat vliv faktorů vedoucích ke zlepšení výkonu v agilitě. Struktura výkonu 

v agilitě je mnohofaktorově podmíněná. Jako dvě hlavní komponenty výkonu v agilitě se 

uvádějí kognitivní faktory a technicko – kondiční faktory. Obě tyto složky se dále dělí do 

dalších podkategorií (obr. 1). 

 obr. 1 – Komponenty komplexní agility (Serpell et al., 2011) 

3.1 Technické a kondiční faktory agility 

Existující literatura, která se pokoušela popsat vztahy mezi trénováním a testováním 

agility, užívala časové úkoly zahrnující jednu nebo více změn směru pohybu, tedy úkoly 

bez kognitivní složky. Tyto úkoly jsou známy pod pojmem rychlost změny směru pohybu 

(CODS – change of direction speed). Pomocí těchto úkolů rozvíjíme technicko – kondiční 

složku agility. Vycházíme-li ze strukturálního modelu agility (obr. 1), zjišťujeme závislost 

změny směru pohybu na řadě dalších faktorů. Jedná se o kondiční faktory (technika, silové 

schopnosti, rychlostní schopnosti) a antropometrické faktory. 
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V technické přípravě se primárně zaměřujeme na vytváření a zdokonalování 

pohybových dovedností. Jedná se o speciální předpoklady, které se liší se sportem. 

Výsledkem je správné, účelné, efektivní a úsporné řešení pohybového úkolu v souladu 

s pravidly sportu a pohybovými možnostmi sportovce. Během technické přípravy 

pracujeme s pojmy racionalizace (například fotbalový útočník pohybující se na hranici 

offsidu náhle změní směr pohybu, vydá přesně tolik úsilí, kolik je ho v daný okamžik 

potřeba a odpoutá se od obránce), stabilita (stálost pohybových dovedností vůči 

nepříznivým vlivům vnějšího i vnitřního prostředí) a variabilita (pohotovost měnit části 

pohybových dovedností v závislosti na měnících se podmínkách (Perič, Dovalil, 2010). 

Silový projev je závislý na celkovém množství svalových vláken (jejich příčném 

průřezu), na počtu aktivovaných vláken (nitrosvalové koordinaci) a na souhře svalových 

skupin zajišťujících pohyb (mezisvalové koordinaci). V praxi rozlišujeme několik silových 

schopností. Síla absolutní (schopnost spojená s nejvyšším možným odporem), její přínos 

však pro zlepšení výkonu v agilitě nebyl prokázán. 

Síla rychlá a výbušná (schopnost spojená s překonáváním nemaximálního odporu 

vysokou až maximální rychlostí či s maximálním zrychlením), může být realizována při 

dynamické svalové činnosti. V agility výkonu, kde se vše snažíme provádět sub-maximální 

rychlostí, je vysoká úroveň této síly základem úspěchu. Ve sportovních hrách se projevuje 

se v prvních krocích po změně směru pohybu, kdy je potřeba znovu zrychlit a dostat se do 

optimální rychlosti. Čím větší je úhel změny směru pohybu, tím více se uplatňuje výbušná 

síla. Síla vytrvalostní je definována jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

opakováním pohybu v daných podmínkách, nebo dlouhodobě odpor udržovat (Dovalil a 

kol., 2012). V agility výkonu se tato síla uplatňuje při delším trvání souvislé zátěže. 

Například musí-li hrát basketbalista, nebo hokejista 40 sekund bez přerušení. I v závěru této 

doby by měl být hráč schopen reagovat na podněty a provádět změny směru pohybu v co 

nejvyšší rychlosti. 

Síla reaktivní umožňuje svalový výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a 

následného zkrácení svalu, který vyvolá zvýšení silového impulzu (Jebavý, Zumr, 2009). Je 

ovlivněna především elasticitou svalů a rychlostí svalového stahu. Reaktivní síla nám 

umožňuje nám vyvinout co nejvyšší výkon při excentricko – koncentrických činnostech. 
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Agility výkon ovlivňuje například v basketbalu, kde jsou na četné výskoky ihned po 

dopadu napojovány sprinty určitým směrem. K jejímu rozvoji využíváme plyometrickou 

metodu.    

Rychlostí označujeme výkony prováděné maximální intenzitou, trvající do 10 – 15 

sekund. V zásadě se jedná o pohyby bez odporu, nebo s odporem velmi malým (kromě 

gravitace, nebo prostředí). Pro praktické účely je vhodné používat strukturálního rozdělení 

rychlosti, přijmout koncepci jednotlivých rychlostních schopností a jako relativně nezávislé 

rozlišovat: 1. rychlost reakční (spojenou se zahájením pohybu), 2. rychlost acyklickou (co 

nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů), 3. rychlost cyklickou (vysoká frekvence 

opakujících se stejných pohybů), 4. rychlost komplexní (danou kombinací cyklických a 

acyklických pohybů včetně reakce). Komplexní rychlost se nejčastěji vyskytuje jako 

rychlost lokomoce, přemisťování se v prostoru (Dovalil a kol., 2009). 

Komplexní rychlost hraje důležitou roli v agility výkonu ve sportovních hrách. Čím 

méně kontaktu je mezi sportovci, tím je komplexní rychlost pro agility výkon zásadnější. 

Klíčovou roli v agility výkonu hraje rychlost u fotbalistů. U ragbistů, hráčů amerického 

fotbalu se komplexní rychlost uplatňuje do té doby, než dojde ke kontaktu mezi sportovci. 

U sportovních her s relativně malým hřištěm, jako je například basketbal, kde dochází ke 

kontaktu mezi hráči neustále, se samotná rychlost nevyskytuje. Projevuje se vždy 

v kombinaci s dalšími schopnostmi. Navíc rychlost přímá (cyklická) se u sportovních her 

dlouze nevyskytuje. Vždy se jedná o rychlost se změnou směru pohybu v reakci na 

specifický podnět, tzn. agilitu.  

Antropometrické faktory mohou hrát v agility výkonu roli. Zdali větší, či menší se 

můžeme pouze domnívat a spekulovat. Například sportovec s vyšším procentem tělesného 

tuku a tělesnou výškou nebude tak agilní jako sportovec menší, s níže postaveným těžištěm. 

Přímý vliv antropometrie na agility výkon se však nepodařilo prokázat.  

3.2 Kognitivní faktory 

Druhá složka agility (kognitivní část) v sobě zahrnuje kognitivní faktory, do kterých 

řadíme uložené pohybové vzorce – kognitivní mapy, faktory rozhodování, anticipaci a 
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vizuální detekci. Pouze záměrným rozvojem obou těchto složek můžeme dosáhnout vysoké 

úrovně výkonu v komplexní agilitě. 

Východisko pro kognitivní faktory 
Je důležité si uvědomit náročnost zpracování informací v daných úkolech u každého 

sportu. Čím více je komplikovaný podnět, tím déle nám trvá zpracování informací a tím 

déle přichází odpověď (Cox, 2002) (obr. 2). 

 
obr. 2 – Model podnět - reakce (http://www.vce.bioninja.com.au/aos-2-detecting-and-

respond/coordination--regulation/nervous-system.html) 

	  
Při úvahách o procesu zpracování informací, podnět produkuje specifické mentální 

operace, které jsou založené na individuálním vyhledávání uložených informací v paměti 

před zahájením reakce. Přesnost a rychlost odpovědi bude závislá na předchozích, již 

uložených specifických informacích o konkrétní situaci (Cox, 2002). Jinými slovy, pokud 

nebude podnět dostatečně specifický pro dané sportovní prostředí, bude naměřená odpověď 

neplatná, jelikož proband nemusí mít v paměti nezbytně uložen obecný podnět (Cox, 2002). 

Mimoto, je-li informace (podnět) buď příliš jednoduchá, nebo až zbytečně složitá pro 

konkrétní sport, doba měření odezvy bude také neplatná. Komplexnost (složitost) podnětů, 

je tedy také jedním z determinantů ovlivňujících délku zpracování informací, respektive 

reakci (Murray, 1996).  

Díky této vícefaktorové podmíněnosti agility výkonu je velmi obtížné testovat 

agilitu komplexně. Je potřeba vysoké odbornosti výzkumníků, či trenérů, kteří chtějí 

komplexní agilitu testovat. Tito lidé musí mít nejen teoretické znalosti o agilitě (složky 

komplexní agility), ale také praktické dovednosti a zkušenosti s testováním. Znát různé 

druhy testů a vědět jaké z nich jsou vhodné právě pro danou složku komplexní agility. 
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Navíc nesmíme zanedbat náročnost testového procesu, následné analýzy a vyhodnocení, ať 

již z hlediska časového či finančního. 
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4 Testy a měření agility 

Drtivá většina testů sloužících k posouzení agility výkonu jsou zároveň drily, čili 

testy zaměřené na rychlost změny směru pohybu bez kognitivní komponenty. 

Kromě jednotlivých testů existují i testové baterie. Mezi světově nejznámější patří 

testová baterie SPARQ (speed, power, agility, reaction, quickness). Tato baterie se 

zaměřuje na sílu, rychlost, agilitu, reakci a hbitost. Tento systém je navržen tak, aby měřil 

obecnou sportovní zdatnost. Podle výsledků jednotlivých částí baterie usuzujeme kvalitu 

fyzických schopností sportovce. V současnosti se tato baterie využívá ve sportech, jako 

jsou basketball, americký fotbal, fotbal a lední hokej. Celková baterie zahrnuje přes 28 

testů, jako příklad uvádíme ty nejdůležitější z nich: vertikální výskok, 20 metrový sprint, 20 

metrový člunkový běh, střídavý Yo – Yo test, odhod 3kg medicinbalu z kleku. 

Základní pohybové vzorce většiny týmových sportů vyžadují, aby hráč prováděl 

náhlé změny směru v kombinaci s rychlým pohybem končetin. Schopnost hráče úspěšně 

použít tyto manévry v proměnlivém herním ději zaleží na mnoha faktorech: vizuální 

procesy, časování, reakční doba, vnímání a anticipace. Přes velké rozdíly jsou všechny tyto 

faktory kombinovány a pojmenovány pojmem agility. 

4.1 CODS testy 

Tyto testy se zaměřují na pohybovou, technicko – kondiční složku komplexní 

agility. Chybí zde kognitivní a percepční (vjemové) faktory. Všechny uvedené testy 

zahrnují předem plánované pohyby. Společné téma těchto testů je zlepšení CODS (rychlost 

změny směru pohybu). Abychom dosáhli požadovaných výsledků musíme se zaměřit na 

složky, které k tomuto cíli vedou. Jedná se o techniku pohybu, rychlost, silové schopnosti 

dolních končetin a antropometrii. I přes nepřítomnost podnětu, ať již specifického, či 

nespecifického se tyto testy ve velké míře využívají a pro komplexní rozvoj agility jsou 

nezbytné.  
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4.1.1 505 agility test 

505 agility test byl navržen pro požadavky kriketu. V tomto testu atlet sprintuje 5 m 

vpřed, otáčí se o 180 stupňů a poté se vrací na start. Test je velice vhodný pro pálkaře v 

kriketu, jelikož pohybové vzorce jsou podobné těm, kdy pálkař běží mezi brankami. 

 

obr. 3 – 505 agility test (http://www.sportvital.cz/sport/testy/fitness-testy/rychlost/505-test-

rychlosti-se-zmenou-smeru/) 

Co je potřeba k provedení testu 

• 3 kužely 

• neklouzavý, rovný povrch 

• stopky 

• asistenta 

Průběh testu 

Trať připravíme podle obr. 3 – vzdálenost mezi kuželem A a B je 10 metrů, mezi B a C - 5 

metrů. 

• sportovec startuje ze startovní čáry A 

• čas se začíná stopovat, jakmile sportovec míjí čáru B  

• v plné rychlosti dobíhá k čáře C, otáčí se a běží zpět ke startovní čáře A 

• jakmile sportovec opět protíná čáru B, asistent stopuje stopky 

• 2 minuty odpočinek, poté následuje druhý pokus 

Jako zajímavost uvádíme studii provedenou Hastadem a Lacym (1994), kteří 

porovnávali 505 agility test s Illinois agility testem, 20 m sprintem a up – and – back 

testem. Závěry této studie naznačovaly, že u 505 testu byl nalezen nejvalidnější vztah k 

agility výkonu. Byla zde prokázána velmi vysoká korelace akcelerace s CODS a naopak 
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nízká korelace s rychlostí. Dle Drapera a Lancastera (1985) by měl být agility test závislý 

na maximální rychlosti, přičemž akcelerace by se měla týkat více změny směru s následnou 

re-akcelerací. 

Normativní data pro 505 agility test 

tabulka 2 – Normativní data pro 505 agility test, vzorek Australských sportovců (Gore, 

Tanner, 2000) 

sport družstvo n průměr SD průměr SD
ženy ACT 7 2,59 0,16 2,56 0,18
muži ACT 13 2,20 0,09 2,21 0,11
ženy ACT 10 2,51 0,12 2,48 0,10
muži ACT 15 2,28 0,14 2,27 0,06
ženy AIS/VIS 12 2,38 0,08 2,43 0,09
muži AIS/VIS 11 2,25 0,06 2,24 0,07

pravá noha (s) levá noha (s)

basketbal

tenis

hokej

 

ACT = Australian Capital Territory, AIS = Australian Institute of Sport, VIS = Victorian 

Sports Institute, SD = směrodatná odchylka 

4.1.2 Illinois agility test 

Illinois agility test byl představen už v roce 1942 jako test pohybových schopností 

rychle reagovat, měnit směr pohybu a uhýbat. Poprvé byl použit při výcviku amerických 

vojáků během druhé světové války. Test je specifický svými násobnými směrovými 

manévry kolem kuželů. Po válce se začal používat k hodnocení výkonu u polo-

profesioálních ragbistů.  
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obr. 4 – Illinois agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/illinois.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• rovný a nekluzký povrch 

• 8 kuželů 

• stopky 

Průběh testu 

• sportovec běží co možná nejrychleji, jak naznačuje šedá trajektorie 

• asistent připraví test přesně podle obr. 4 

• sportovec leží čelem k zemi u prvního kuželu 

• asistent dává povel start a spouští stopky 

• sportovec se co nejrychleji zvedá a probíhá trať mezi kuželi do cíle 

• jakmile sportovec míjí poslední kužel, asistent zastavuje stopky 

Normativní data pro Illinois Agility Test 

tabulka 3 – Normativní data pro Illinois agility test, studenti SŠ (16 – 19 let) (Davis et al., 

2000) 

Pohlaví Výborné Nadprůměr Průměr Podprůměr Slabé
Muž <15.2 s 15.2 - 16.1 s 16.2 - 18.1 s 18.2 - 19.3 s >19.3 s
Žena <17.0 s 17.0 - 17.9 s 18.0 - 21.7 s 21.8 - 23.0 s >23.0 s  
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Výhody 

• minimální materiální požadavky 

• jednoduché k přípravě 

• test může být proveden samotným atletem 

• může být proveden v podstatě kdekoliv 

Nevýhody 

• žádné 

4.1.3 Hexagon agility test 

Využíváme zde rychlé práce nohou k vyhnutí se soupeřům, rychlé změně směru a 

rychlému pohybu během hry. Jako kritéria pro posuzování používáme spíše skoky než běh. 

Od sportovců tento test vyžaduje skoky v různých směrech v co nejvyšší rychlosti. 

 
obr. 5 – Hexagon agility test (http://fitnessforworld.com/fitness_testing/agility.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• na zemi vytvořit šestiúhelník o straně 66 cm 

• stopky 

• asistenta 

Průběh testu 

• sportovec stojí uprostřed obrazce čelem ke straně A  

• asistent dává pokyn „start“ a spouští stopky 

• sportovec skáče oběma nohama za čáru B a zpět do středu, poté přes čáru C a zpět 
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do středu. 

• jakmile sportovec skočí přes čáru A, poté zpět do středu asistent stopuje stopky 

• sportovec absolvuje 3 okruhy, výsledný čas se průměruje 

• jestliže dojde k porušení pravidel, sportovec šlápne na čáru, nebo jí nepřekročí, test 

se opakuje       

Normativní data pro Hexagon agility test 

tabulka 4 – Normativní data pro hexagon agility test, studenti SŠ (16 – 19 let) (Arnot, 

1984) 

Pohlaví Výborné Nadprůměr Průměr Podprůměr Slabé
Muž <11.2 s 11.2 - 13.3 s 13.4 - 15.5 s 15.6 - 17.8 s >17.8 s
Žena <12.2 s 12.2 - 15.3 s 15.4 - 18.5 s 18.6 - 21.8 s >21.8 s 	  

 
Výhody 

• vyžaduje minimum pomůcek a prostoru k provedení 

• jednoduchý na přípravu a vedení 

• test může připravit samotný atlet 

• může být proveden v podstatě kdekoli 

Nevýhody 

• vyžaduje specifickou přípravu – šestiúhelník na zemi o straně 66cm 

4.1.4 Test laterální změny směru pohybu 

Testem zkoumáme schopnost sportovce reagovat na změnu směru, pracovat 

s těžištěm těla a efektivně zrychlovat a zpomalovat. 

 
obr. 6 – Test laterální změny směru pohybu (http://www.brianmac.co.uk/latchang.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• rovný a nekluzký povrch 

• 3 kužely 
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• stopky 

• asistenta 

Průběh testu 

• asistent rozmístí 3 kužely ve vzdálenosti 5 m od sebe 

• sportovec stojí u prostředního kužele (B) čelem k asistentovi 

• asistent dává pokyn ke startu, udává směr, vpravo, nebo vlevo a spouští stopky 

• atlet vybíhá na povel asistenta, dobíhá ke kuželu (vlevo, vpravo), dotkne se ho a 

běží přes prostřední kužel ke kuželu (vpravo, vlevo) a vrací se na střed, kde asistent 

zastavuje stopky 

• celý test se provádí 4 krát, 2 krát na každou stranu (vlevo a vpravo) 

• lepší čas z obou běhů v každém směru je brán jako výsledek testu 

Normativní data pro test laterální změny směru pohybu 

tabulka 5 – Normativní data pro test laterální změny směru pohybu - elitní atleti (Chu, 

1996) 

% Pořadí Muži Ženy
91-100  3,22 - 3,37 s  2,90 - 3,05 s 
81 - 90  3,38 - 3,53 s  3,06 - 3,21 s 
71 - 80  3,54 - 3,69 s  3,22 - 3,37 s 
61 - 70  3,70 - 3,85 s  3,38 - 3,53 s 
51 - 60  3,86 - 4,01 s  3,54 - 3,69 s 
41 - 50  4,02 - 4,17 s  3,70 - 3,85 s 
31 - 40  4,18 - 4,33 s  3,86 - 4,01 s 
21 - 30  4,34 - 4,49 s  4,02 - 4,17 s 
11 - 20  4,50 - 4,65 s  4,18 - 4,33 s 
1 – 10  4,66 - 4,81 s  4,34 - 4,49 s  

 
Výhody 

• potřeba minimálního vybavení 

• jednoduchý k přípravě a vedení 

• můžeme provést kdekoliv 

• na startu vyžaduje od atleta reakci na nespecifický podnět (reaguje na pokyn 

startéra, vlevo, nebo vpravo) 
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Nevýhody 

• žádné 

4.1.5 Quick Feet agility test 

Test používáme k měření rychlosti dolních končetin (foot placement agility). Quick 

Feet agility test je skvělý způsob, jak zhodnotit rychlost, přesnost nohou a agilitu. 

Koordinační žebřík lze kromě tohoto testu využít k velkému množství agility drilů, které 

uvádíme v kapitole 7.1.4. 

 
Obr. 7 – Koordinační žebřík (http://www.ondecksports.com/Products/Speed-Agility) 

Co je potřeba k provedení testu  

• rovný a nekluzký povrch 

• 20 příčkový žebřík 

• stopky 

• asistenta 

Průběh testu 
Atlet co nejrychleji probíhá 20 příčkovým žebříkem (10 yardů), došlapává do 

každého okénka, aniž by se dotknul příček  

• příprava žebříku o 20 příčkách na nekluzkém povrchu 

• na asistentův pokyn sportovec zahajuje test 

• jakmile se sportovec rozběhne, asistent spouští stopky 

• test končí, jakmile se sportovec dotkne nohou země za poslední příčkou žebříku 

• test se dvakrát opakuje, rychlejší čas je brán jako rozhodující výkon 
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Normativní Data pro Quick feet test 

tabulka 6 – Normativní data pro Quick feet agility test (Mackenzie, 2005) 

Muži Věk Ženy
3,8 a lepší Základní škola 4,2 a lepší
3,3 a lepší Střední škola 3,8 a lepší
2,8 a lepší Vysoká škola 3,4 a lepší  

Výhody 

• potřeba minimálního vybavení 

• jednoduché na přípravu a provedení 

• může být provedeno kdekoliv 

Nevýhody 

• potřeba speciálního vybavení (koordinační žebřík) 

4.1.6 „T“ agility test 

„T“ agility testem se zaměřujeme na sportovcovu CODS a jednotlivé změny typu pohybů. 

Test zahrnuje běh vpřed, laterální běh i běh vzad. 

 

obr. 8 – „T“ agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• rovný a nekluzký povrch 

• 4 kužely 

• stopky 

• asistenta 
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Průběh testu 

• sportovec probíhá sestavenou tratí sestavenou do tvaru T, dotýká se každého kuželu 

• 3 kužele rozmístíme v jedné linii ve vzdálenosti 5 yardů od sebe (B, C, D) a 4 kužel 

(A) kolmo na tuto linii ve vzdálenosti 10 yardů od kužele B 

• sportovec začíná u kužele A, čelem ke kuželu B, na pokyn startéra vybíhá ke kuželu 

B, dotýká se ho, během stranou s možnou variantou slide se pohybuje ke kuželu C, 

dotýká se ho 

• během stranou s možnou variantou slide pokračuje 10 yardů ke kuželu D, dotýká se 

ho, běží zpět ke kuželu B a během vzad do cíle, ke kuželu A 

• jakmile se sportovec dotkne kuželu A, startér zastavuje stopky 

Výhody 

• potřeba minimálního vybavení 

• jednoduché na přípravu a provedení 

• může být provedeno kdekoli 

Nevýhody 

• pětimetrový slide je příliš dlouhý 

Normativní data pro „T“ agility test 

tabulka 7 – Normativní data pro „T“ agility test, rozdílná sportovní populace (Hoffman, 

2006) 

Zdroj Testovaná skupina Pohlaví Průměr ± SD (s)

NCAA DI 8,95 ± 0,53
rozehrávači 8,74 ± 0,41

křídla 8,94 ± 0,38
pivot 9,28 ± 0,81

ženy 12,52 ± 0,90
muži 10,49 ± 0,89

reprezentační výběry
U14 11,6 ± 0,1
U15 11,0 ± 0,2
U16 11,7 ± 0,1

Fry et al. 1991 NCAA DI ženy 11,16 ± 0,38

Basketbal

Rekreační sport

Fotbal

Volejbal

Latin et al. 1994 muži

studenti VŠPauole et al. 2000

Vanderford et al. 2004 muži
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NCAA DI = Národní vysokoškolská atletická asociace, nejvyšší divize, SD = směrodatná 

odchylka  

4.1.7 Agility kuželový test 

Test měří rozhodující prvky laterálního pohybu, včetně rychlosti, síly, kontroly těla 

a změny směru. Technika zatáčení a koordinace je jedním z důležitých faktorů testu. Tento 

test je také občas nazýván Compass drill, protože vyžaduje běh na všechny strany. Agility 

kuželový test patří do testové baterie SPARQ a je vhodný pro testování fotbalistů, či 

basketbalistů.   

 
obr. 9 – Agility kuželový test (http://www.topendsports.com/testing/tests/agility-cone-

drill.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• rovný, nekluzký povrch 

• stopky 

• pásmo 

• 5 kuželů 

• asistenta 

Průběh testu 

Kužele postavíme do obrazce. Krajní kužele jsou ve vzdálenosti 3 metrů od 

středového kuželu. Sportovec je skrčen a dotýká se levou rukou kužele č. 1. Na pokyn 
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startéra se sportovec otáčí a běží napravo ke kuželu č. 2, dotýká se ho a běží přes středový 

kužel č. 1, ke kuželu č. 3, poté zpět na střed, dále pokračuje ke kuželu č. 4, zpět na střed a 

ke kuželu č. 5. Sportovec se musí rukou dotknout každého kuželu. Stopky se spouští 

jakmile se sportovec pustí kuželu č. 1 a zastavují se, jakmile hrudník sportovce protne 

hranici kuželu č. 5. Následuje 3 minutový odpočinek a poté absolvování trati v opačném 

směru (proti směru hodin, 1-4-3-2-5). Výsledný čas měříme s přesností na 2 desetinná 

místa a je průměrován z obou běhů.  

Cílová skupina 

• basketbal, fotbal a jiné sportovní hry, kde hraje agilita důležitou roli 

4.1.8 Arrowhead agility test 

Tento test se speciálně zaměřuje na rychlost, výbušnost, kontrolu těla a schopnost 

rychlé změny směru. Test je součástí testové baterie SPARQ. Americký desetibojař Bryan 

Clay dosáhl v tomto testu výkonu15.49 sekund (SPARQ Magazine, Summer 2008).  

 
obr. 10 – Arrowhead agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/arrowhead-

agility-drill.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• stopky 
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• fotobuňky 

• pásmo 

• 6 kuželů 

• rovný a nekluzký povrch 

Průběh testu 
Kužele jsou rozestaveny do šípovitého tvaru (obr. 10). Sportovec je připraven k 

zahájení testu za startovní, cílovou čárou. Na pokyn asistenta běží co nejrychleji ke 

středovému kuželu A, mění směr a běží ke kuželu C, nebo D, poté kolem kužele B zpět na 

cílovou čáru. Sportovec běží celkem 4 krát (dvakrát napravo a dvakrát nalevo). Výsledný 

čas je součet nejlepších časů běhů vlevo a běhů vpravo. Čas zaznamenáváme s přesností na 

dvě desetinná místa. Při jakékoliv chybě se test musí opakovat. 

Cílová populace 

• fotbalisti a sporty, kde hraje agilita zásadní roli 

Normativní data pro Arrowhead agility test 

tabulka 8 – Normativní data pro Arrowhead agility test – muži (Bangsbo, Mohr, 2012) 

Čas (sekundy) Hodnocení
< 14,0 s Výborné

14,0 – 15,0 s Velmi dobré
15,0 - 16,0 s Dobré
16,0 – 17,0 s Průměrné
17,0 – 18,0 s Slabé

> 18,0 s Špatné 	  
tabulka 9 – Normativní data pro Arrowhead agility test – ženy (Bangsbo, Mohr, 2012) 

Čas (sekundy) Hodnocení
< 15,0 s Výborné

15,0 – 16,0 s Velmi dobré
16,0 – 17,0 s Dobré
17,0 – 18,0 s Průměrné
18,0 – 19,0 s Slabé

> 19,0 s Špatné  
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4.1.9 Lane Agility Test 

Test se používá při testování profesionálních basketbalistů. Je součástí fitness 

testové baterie SPARQ a NBA ho využívá při draftu nových hráčů. Zaměřuje se na 

rychlost, kontrolu těla a schopnost rychlé změny směru. Technika zatáčení a koordinace 

hraje v tomto testu velmi důležitou roli. Křížení nohou při běhu stranou není povoleno. 

 
obr. 11 – Lane agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/agility-lane.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• stopky 

• fotobuňky 

• 6 kuželů 

• basketbalové hřiště 

• pásmo 

Průběh testu 
Kužele rozmístíme dle obrázku. Startujeme s jednou nohou za startovní čárou, 

kývavé pohyby nejsou dovoleny. Běží se na základní čáru kolem kuželu, následuje běh 

stranou vlevo po základní čáře (pohled směřuje stále stejným směrem – na základní čáru) 

dále kolem dalšího kuželu běh vpřed, poté opět běh stranou vlevo s pohledem na startovní 
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čáru. Na úrovni startovního/cílového kužele se sportovec dotkne země, a celou trať běží 

v opačném směru. Zaznamenáme nejrychlejší čas s přesností na dvě desetinná místa. Při 

jakékoliv chybě se test musí opakovat.  

Normativní data pro Lane agility test 

tabulka 10 – Normativní data pro Lane agility test, posty v basketbalu (Sigmon, 2005) 

Pozice Muži Ženy
Rozehrávači (1 a 2) 10,2 - 10,9 s 13,0 - 14,5 s

křídla (3 a 4) 11,0 - 11,4 s 14,6 -15,5 s
pivot (5) 11,5 - 12,0 s 14,6 - 15,5 s  

Data pocházejí ze Severoamerické NBA, kde se využívá jiné značení pozic než v Evropě. 

Cílová skupina 

• basketbalisté 

4.1.10 Tří kuželový agility test 

Tento test, také znám jako L – drill, je součástí fitness testové baterie NFL 

kombinovaného testování. Tuto baterii využívají trenéři na přípravných kempech, kde si 

týmy vybírají hráče pro pozdější draft. Tří kuželový agility test testuje u sportovců CODS, 

schopnost pracovat s těžištěm těla a koordinaci. 

 
obr. 12 – Tří kuželový agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/3-cone-

drill.htm) 
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Co je potřeba k provedení testu 

• rovný a neklouzavý povrch 

• 3 kužele 

• stopky 

• asistenta 

Průběh testu 

• asistent rozmístí 3 kužely (1, 2, 3) do tvaru písmene L (obr. 12). Vzdálenost kužele 

1 a 2 je 5 yardů a vzdálenost 2 a 3 je také 5 yardů. Kužel 1 označuje 

startovní/cílovou čáru 

• sportovec začíná u kuželu 1, čelem ke kuželu 2 

• na povel start sportovec vybíhá a asistent spouští stopky 

• sportovec běží ke kuželu 2, obíhá ho a vrací se zpět ke kuželu 1, obíhá ho a běží 

kolem kuželu 2 až ke kuželu 3. Po oběhnutí kuželu 3 se sportovec vrací kolem 

kuželu 2 ke kuželu 1 

• jakmile sportovec probíhá kolem kuželu 1, asistent zastavuje stopky 

Výhody testu 

• potřeba minimálního vybavení 

• dráha je jednoduchá na postavení 

• test je jednoduché vést 

• test může být proveden v podstatě kdekoliv (rovný a nekluzký povrch) 

Nevýhody 

• potřeba asistent 

Normativní data pro Tří kuželový agility test 

tabulka 11 – Normativní data pro Tří kuželový agility test, hráči vysokoškolského 

amerického fotbalu, testováni NFL kombinovanou testovou baterií 
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Pořadí (%) DL LB DB OL QB RB TE WR
90 7,22 7,05 6,87 7,66 7,06 7,17 7,12 6,85
80 7,45 7,16 6,97 7,82 7,13 7,29 7,16 7,01
70 7,52 7,30 7,07 7,98 7,19 7,32 7,27 7,1
60 7,64 7,38 7,09 8,07 7,31 7,36 7,38 7,19
50 7,71 7,49 7,14 8,15 7,36 7,47 7,42 7,28
40 7,78 7,54 7,22 8,28 7,40 7,53 7,48 7,35
30 7,89 7,61 7,29 8,38 7,54 7,60 7,57 7,41
20 8,07 7,70 7,39 8,51 7,59 7,71 7,71 7,49
10 8,47 7,84 7,47 8,66 7,70 7,82 8,04 7,58
x 7,75 7,46 7,17 8,18 7,29 7,48 7,47 7,26

SD 0,43 0,3 0,22 0,43 0,57 0,27 0,34 0,3
n 88 57 102 139 38 58 41 86

3 kuželový agility test

 
x = aritmetický průměr, SD = směrodatná odchylka, n = počet probandů, DL = defensive 

lineman, LB = linebacker, DB = defensive back, OL = offensive lineman, QB = 

quarterback, RB = runningback, TE = tight end, WR = wide reciever (Hoffman, 2006) 

4.1.11 Zig-Zag agility test 

Zig – Zag agility testem se zaměřujeme na sportovcovu CODS a rychlost. 

 
obr. 13 – Zig-zag agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/zigzag.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• 5 kuželů 

• rovný a nekluzký povrch 

• stopky 
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• asistenta 

Průběh testu 

• asistent připraví trať dle (obr. 13)  

• na povel start asistent spouští stopky a sportovec vybíhá dle naznačené šedé 

trajektorie 

• jakmile sportovec probíhá kolem startovního/cílového kuželu, asistent zastavuje 

stopky 

• sportovec absolvuje 2 pokusy a rychlejší čas se bere jako výsledný výkon v testu 

Výhody 

• potřeba minimálního vybavení 

• jednoduché na sestavení a vedení 

• dle potřeby každého sportu můžeme upravovat vzdálenosti kuželů  

• test může být proveden v podstatě kdekoliv (rovný a nekluzký povrch) 

Nevýhody 

• žádné 

4.1.12 Quadrant jump agility test 

V tomto testu atlet neběží. Na malém prostoru měříme schopnost maximální 

rychlosti, koordinace a agility celého těla. 
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obr. 14 – Quadrant jump agility test (http://www.topendsports.com/testing/tests/quadrant-

jump.htm) 

Co je potřeba k provedení testu 

• křídu, nebo pásmo k vyznačení trati 

• stopky 

Průběh testu  

Na zemi vyznačíme čtverec se čtyřmi kvadranty 1,2,3,4 (obr. 14) 3 stopy = 0,9144 

metrů. Dále vyznačíme startovní čáru a jednotlivé kvadranty označíme čísly. Sportovec 

stojí oběma nohama na startovní čáře. Na pokyn asistenta skáče do prvního kvadrantu a 

následně do kvadrantů 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atd. V tomto vzorci sportovec skáče co 

nejrychleji po dobu 10 sekund. Test se provádí dvakrát. U každého pokusu počítáme 

celkový počet skoků. Jako výsledné skóre bereme průměrný počet skoků z obou testů a 

bodové srážky. Jakmile se sportovec dotkne vyznačených čar, nebo dopadne-li do jiného 

kvadrantu, strháváme 0,5 bodu za chybu.  

Výhody 

• jeden z nejjednodušších agility testů 

• minimální požadavky na prostor a vybavení 

• modifikace testu (měnit směr skoků) 

Nevýhody 

• test může provádět pouze jeden sportovec 

4.2 Komplexní agility testy 

Jedná se o testy, které v sobě zahrnují jak technicko – kondiční faktory, tak i 

kognitivní složky agility výkonu. Společným tématem těchto testů je reakce na podnět a 

následná pohybová odpověď. Většinou se jedná o podněty nespecifického rázu (tj. podnět 

obecný, který neodpovídá podmínkám daného sportu). Díky těmto testům můžeme agilitu 

testovat komplexněji. Testování nám umožňuje použít jeden test pro více sportů, což je 

výhodné, nicméně se stále jedná o obecné testování, které neodpovídá specifickým 
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požadavkům jednotlivých sportů. Vytvořením testů se specifickými podněty bychom 

dokázali plně reagovat na odlišnosti jednotlivých sportů.  

4.2.1 Cybex reactor agility test 

Chelladurai, Yuhasz a Sipura (1977) testovali reakci probandů pomocí zařízení, 

které spouští různá světla. Při spuštění spínače byli probandi vystaveni jedné z několika 

různých variant osvětlení žárovek. Úkolem bylo se co nejrychleji pohnout k reakční 

podložce, kde byl pod žárovkou umístěn přepínač (žárovku vypíná), zmáčknout jej a rychle 

se vrátit na start, kde se stopoval celkový čas. Na základě klasifikace představené 

Challeduraiem (1976), tato aparatura testuje univerzální agilitu. Spouštěcí podnět je nejistý 

a zároveň je zde pouze malá jistota, díky které by šlo předvídat kam se pohnout (ukazuje to 

na obě varianty univerzální agility, časová a prostorová nedůvěra). 

Přestože tento pokus byl významným krokem vpřed ve využití podnětu v agility 

testování (reakce na žárovku), neznáme zatím žádné prostředky, které by zahrnuly 

sportovně - specifické vjemy a komponenty volního rozhodnutí, jako je rozpoznání 

pohybových vzorců. Z tohoto důvodu nelze brát tento pokus za kritérium pro testování 

elitních sportovců. 

Hertel et al. (1999) posuzovali spolehlivost komerčně dostupných testovacích 

zařízení pro univerzální agility výkon - Cybex reactor. Tento přístroj se skládá ze 14 

senzorů – cílů, umístěných na podlaze. Senzory jsou propojeny s malým monitorem a 

počítačem. Počítač obsahuje velké množství předprogramovaných scénářů. Proband je 

nucen reagovat na příkazy na videu a rychle se přesunout na příslušný cíl na podlaze (nežli 

se objeví další příkaz).  

Stejně jako u všech elektronických reaktivních zařízení je proband vystaven 

dvourozměrnému a obecnému podnětu. Světelný signál se nepodobá podnětu běžně se 

vyskytujícímu ve sportu. Kromě toho je zde obecný vzorec rozmístění 14 cílů (v prvních 

dvou řadách je 8 cílů - každá obsahuje 4 a třetí řada obsahuje 6 cílů), což se dostatečně 

nepodobá sportovním pohybům. 
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obr. 15 – Cybex reactor (http://www.goingverticalomaha.com/agility.asp) 

 
obr. 16 – Cybex reactor (http://www.univap.br/graduacao/fcs/lab_biodin.php) 

Výzkumníci kognitivních procesů v agilitě upozorňují, že anticipace podnětů 

elitních sportovců jsou přímo spojeny s konkrétními podněty danými protihráči 

v jednotlivých sportech (Abernethy a Russell, 1987). Uvažovalo se, že elitní sportovci se 

od ostatních liší ve schopnosti předvídání soupeřových pohybů během provádění konkrétní 

dovednosti (Abernethy a Russell, 1987). Proto testy, které zahrnují pouze obecné podněty, 

nebudou pravděpodobně vést ke komplexnímu rozvoji schopností elitních, ani ostatních 

sportovců, jejichž sporty vyžadují reakci na vysoce specifický stimul. 
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4.2.2 Reaktivní agility test 

Australský institut sportu v Canbeře vytvořil zkušební agility test, který se zabývá 

sportovně specifickými pohybovými vzorci (obr. 17). Tento test používá předem nahrané 

video různých pohybů z nohejbalu jako podnětu pro probanda (obrazovka s obrazem 

v životní velikosti). Video se spouští když sportovec protíná laserový paprsek tvořený 

sadou načasovaných světel. Sportovec je poté vystaven rozhodnutí, zda se má pohnout 

napravo, nebo nalevo v reakci na podnět z videa. Proces končí, když sportovec protne 

laserový paprsek na levé, nebo pravé straně zkušebního prostoru.  

  

 
obr. 17 – Reaktivní agility test (http://www.footballscience.net/testing/agility/video/) 

První výsledky indikovaly, že díky anticipaci elitní hráči nohejbalu zahájili změnu 

směru pohybu dříve, než došlo k vypuštění míče bránícím hráčem na obrazovce videa. 

Naopak delší čas na rozhodnutí a horší celkový čas byl pozorován u hráčů s nižší 

výkonností. Zajímavostí je, že naplánovaná verze tohoto testu, která obsahovala stejné 

pohyby, ale postrádala reakci na podnět z videa (probandům bylo sděleno, na jakou stranu 

mají běžet a nemuseli tak předvídat a rozhodovat se v reakci na video), žádné rozdíly mezi 
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oběma skupinami nezaznamenala. Navíc korelace mezi plánovanou verzí a reaktivní verzí 

testu byla pouze střední, což značí že každý z testů posuzuje poněkud rozdílné kvality. 

I přesto, že je tento test pravděpodobně prvním, který využívá sportovně - 

specifický stimul ke stanovení změny směru, má významná omezení v uplatnění. 

Výzkumné týmy většinou nemají přístup k vysoce rychlostním kamerám a modernímu 

multimediálnímu nahrávacímu zařízení. Tato technologie je aplikovaná pouze v nohejbalu. 

Pro další sporty bude zapotřebí jiný soubor videozáznamu. Přesto že je podnět promítnut 

v životní velikosti, je stále ve dvoudimenzionálním formátu, což limituje množství a 

specifičnost podnětů, na které sportovec musí reagovat ve hře jako takové. 

4.2.3 Fitro agility test 

Testovací zařízení FITRO Agility se skládá ze čtyř „nášlapných ploten“ 

propojených s počítačem. Tímto testem měříme a hodnotíme senzomotorickou reakci a 

agilitu. 

 
obr. 18 – Fitro agility test - vzdálenost 2 metry (Vala, 2010) 

Využití testu 

Tento test je vhodný zejména pro sportovní hry, kde je třeba reagovat na vizuální 

podnět a provést rychlou pohybovou aktivitu. Měření mohou probíhat před zátěží, po 

zátěži, i v průběhu zátěže. 
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Co je potřeba k provedení testu 

• 4 senzorické desky 

• počítač 

• speciální software 

Průběh testu 

Testovaná osoba stojí uprostřed mezi čtyřmi čtvercovými metami (plotnami) o 

stranách 35 cm. Mety jsou navzájem vzdáleny svými bližšími okraji 2 m. Úkolem testované 

osoby je co nejrychleji zareagovat na stimul (vizuální podnět zobrazený pomocí notebooku) 

v podobě červeného kolečka na bílém pozadí a co nejrychleji „zašlápnout“ danou metu. 

Podněty jsou náhodně generovány softwarem v časovém rozmezí 500 – 3000 ms od 

posledního kontaktu. Testování probíhá ve dvou sériích, kdy probandi reagují celkem na 60 

náhodně generovaných stimulů do všech 4 směrů. Výsledným časem je průměr 8 nejlepších 

reakčních časů do každého směru v obou sériích. 

Při testování se standardně používá rozmístění met, kdy jsou navzájem vzdáleny 

svými bližšími (vnitřními) okraji 2 metry a každá meta funguje jako časový spínač. Další 

možností nastavení může být rozestavění jednotlivých met, které mohou být vzdáleny na 

větší vzdálenost, dle potřeb dané sportovní hry (např. 2 metry, nebo také 6 metrů) 

(Zemková a Hamar, 2009). 

Výhody 

• možnost rozestavení met v libovolné vzdálenosti (2 – 6 metrů) 

Nevýhody 

• specifické vybavení 

• počítač a příslušný software 

4.2.4 Fitlight trainer 

Jedná se o relativně nový tréninkový systém vymyšlený dánským profesionálním 

házenkářem. Fitlight trainer je flexibilní bezdrátový systém, který může být využit v mnoha 

sportovních hrách, kde je zapotřebí zlepšit koordinaci ruka – oko, agilitu, práci dolních 
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končetin a rychlost reakce. Celý systém je přenosný a skládá se z osmi bezdrátových LED 

světel a centrálního panelu. 

 

obr. 19 – Fitlight trainer v praxi (http://www.laufschule.ch/aktuelles/nachrichten-

ansicht/archive/2013/july/article/flexibel-mobil-und-leistungsfoerdernd-das-neue-

trainingsgeraet-mit-spass-derfitlight-trainer/) 

 

obr. 20 – Fitlight trainer příslušenství (http://www.fitlight.ca/media-photos.aspx) 
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Světla se využívají jako cíle pro sportovce a jejich reakce. Po naprogramování 

systém funguje na principu postupného rozsvěcení jednotlivých světel, které sportovec 

pohybem nad každým z nich zhasíná. Světla jsou aktivována pomocí centrálního panelu a 

jejich deaktivace se děje pomocí sportovcovi ruky, nohy, hlavy, pálky, hokejky, rakety, či 

jiného specifického sportovního náčiní. Trenér může na centrálním panelu nastavit v jakém 

intervalu a pořadí se budou světla rozsvěcovat a sestavovat tak cvičení podle vlastní vůle. 

Výhodou tohoto systému je jeho velká variabilita v používání. Světla lze v různých 

obrazcích rozmístit na zem, na stěnu, či na strop. Můžeme využít nespočetného množství 

pomůcek a světla rozmístit v podstatě kdekoliv. Celý systém tak jednoduše přeneseme do 

prostředí dané sportovní hry, čímž se co nejvíce snažíme přizpůsobit specifickým 

podnětům. Chceme-li například rozvíjet rychlost reakce gólmana ledního hokeje, přiděláme 

světla na kužele a rozmístíme je po ledové ploše. Cvičení můžeme ztížit využitím 

společného předmětu dané sportovní hry, který během “zhasínání” světel kontrolujeme, 

nebo přihráváme trenérovi. Fitlight trainer je vhodné využít ve sportovních hrách, kde je 

agilita a rychlost reakce základem úspěchu. Jedná se především o fotbal, basketball, 

volejbal, stolní tenis, lední hokej, házená, tenis, badminton, florbal, nebo ragby.   
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5 Souvislosti agility a jiných pohybových schopností či dílčích 

faktorů výkonu 

5.1 Rychlostní schopnosti a změna směru rychlosti 

Rozvoj rychlosti je nedílnou součástí tréninku většiny sportů. Rychlost je důležitá 

jak pro halové, tak i pro sporty venkovní. Trénink rychlosti se ve většině sportů zaměřuje 

na nácvik a rozvoj akcelerace vedoucí k maximální přímé rychlosti (Blazevich, 1997a; 

Delecluse, 1997; Knicker, 1997; Sheppard, 2004). Dřívější výzkumy a zprávy se týkaly 

především jednotlivých fází sprintu: akcelerace, maximální rychlosti a schopnosti tuto 

rychlost udržet (Enoka, 2002; Kyrolainen et al., 1999). 

Současné paradigma vývoje rychlostních schopností prochází v odborné komunitě 

změnou. Větší důraz je kladen nejen na akceleraci, maximální rychlost a rychlostní 

vytrvalost, ale i na schopnost změny směru v rychlostních cvičeních (Gambetta, 1996; 

Sayers, 2000). To klade důraz na specifičnost tréninkové přípravy s konkrétními 

pohybovými vzorci. Výzkumy ukazují, že přímý sprint má pouze malý, nebo dokonce 

vůbec žádný vliv na zlepšení rychlostních schopností vyžadujících změnu směru rychlosti 

(Young et al., 2001b). Další autoři toto tvrzení podporují a dodávají, že mezi výkonem v 

přímém sprintu a výkonem ve sprintu se změnami směru rychlosti existuje pouze slabý 

korelační vztah (Baker, 1999a; Tsitskarsi et al., 2003; Young et al., 2001; Markovic et al., 

2007). Během výzkumu provedeného Young et al. (2001) byly vytvořeny dvě testované 

skupiny rekreačně trénovaných atletů. V první skupině (n=13) probandi trénovali přímý 

sprint. Probandi ve skupině druhé (n= 13) trénovali sprint se změnami směru pohybu. 

Pohybová intervence trvala u obou skupin 6 týdnů. Celkový počet tréninků byl 10 – 12, 

přičemž každý z nich zahrnoval 5 – 8 sprintů (20 – 40 m). Členové první skupiny, kteří 

trénovali přímý sprint, výrazně zlepšili časy právě v přímém sprintu, zatímco v úkolech 

zahrnujících změny směru pohybu k žádnému zlepšení nedošlo. U členů druhé skupiny, 

kteří trénovali změny směru pohybu, došlo k výraznému zlepšení u cvičení, která změny 

směru pohybu vyžadují, naopak nenastalo žádné zlepšení v přímém sprintu. Markovic et al. 

(2007), který testoval studenty sportovní fakulty (n= 30) dokonce zaznamenal negativní 

vliv mezi přímým sprintem a sprintem se změnami směru. U sprintersky trénovaných 
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studentů došlo ke zhoršení výkonu v Z člunkovém běhu (20-yardový shuttle agility test) o 

4,3% během 10 týdenní intervence.  

Mnoho sportovních her obsahuje jak přímý sprint, tak ve větší míře krátký 

opakovaný sprint se změnou směru. Právě schopnost opakovaného sprintu a změn směru 

pohybu má významný vliv na sportovní výkon u těchto sportů. Důkazem může být časová a 

pohybová analýza provedená pomocí testové baterie na profesionálních a amatérských 

sportech. Analýza byla provedena u sportů, jako je ragby (Meir et al., 2001), pozemní hokej 

(Keogh et al., 2003) a fotbal (Reilly et al., 2000). Uvažujeme-li, že sportovní hry zahrnují 

změny směru v reakci na určitý podnět (např. pohyb jiného hráče, děj hry, nebo pohyb 

míče), potom testování a trénink záměrných pohybů (změn směru) vede ke zvýšení 

přesnosti a výkonnosti. 

5.1.1 Maximální rychlost, akcelerace a změna směru rychlosti 

Na první pohled se může zdát, že existuje silný vztah mezi rychlostí přímého sprintu 

a CODS. Žádný výzkum podporující tyto teze ale neexistuje. Mnoho článků a trenérských 

seminářů řešilo a nadále řeší obě tyto kvality zároveň. 

Draper a Lancaster (1985) porovnávali vztah mezi výkonem v Illinois agility testu a 

20-metrovém sprintu. Zaznamenali střední korelaci (r=0,472). Young et al. (1996) také 

zkoumali vztahy mezi přímým sprintem a CODS u australských fotbalových hráčů. V této 

studii, výzkumníci porovnávali přímý sprint, sprintování s driblingem míče, sprintování 

s třemi plánovanými změnami směru o 90 stupňů, sprintování s driblingem míče a třemi 

plánovanými změnami směru o 90 stupňů a sprintování se třemi plánovanými změnami 

směru o 120 stupňů. Výsledky podpořili autorovu hypotézu. Korelace mezi sprintem a 

CODS testy byla velmi malá. Ukazovala, že samotný sprint, sprint s driblingem a sprint se 

změnami směru jsou odlišné a specifické pohybové úkoly. 

Baker (1999a) testoval na příkladu plánované změny směru rychlosti rozdíly mezi 

elitními a průměrnými ligovými ragbisty. Výsledky studie těchto dvou skupin ukazovaly 

stejné výkony v rychlosti přímého sprintu, ale rozdíly ve prospěch elitních hráčů ve sprintu 

zahrnujícím změny směru. Výsledky studie Bakers (1999a) podpořily Youngovu teorii 

z roku (1996) v tom, že přímý sprint a sprint se změnou, nebo změnami směru, jsou dvě 

odlišné fyzické kvality. Navíc podobně nízká korelace (r=0,33) byla zjištěna u fotbalistů 
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(Buttifant et al., 1995) během testování výkonnosti v přímém sprintu a CODS. Probandi 

podstoupili 20 metrový přímý sprint a obecný CODS test, který zahrnoval čtyři směrové 

změny na cca 20 metrech. 

Baker (1999a), Buttifant et al. (1999) a Young et al. (1996) prezentovali obdobné 

výsledky v teorii, dle které testování přímého sprintu není v silné korelaci s testováním 

sprintu zahrnujícím změny směru. Ani dle Young et al. (2001b) neznamená trénink 

přímého sprintu nutné zlepšení výkonnosti ve sprintu zahrnujícím změny směru. Young et 

al. (2001b) porovnávali přímý sprint s CODS výkonem a nebyly zjištěny žádné výrazné 

posuny v CODS po absolvování několikatýdenní periody tréninku přímého sprintu. Kdyby 

byl přímý sprint a CODS silně provázán, vedla by tréninková intervence a systematické 

trénování přímého sprintu ke zlepšení výkonu v CODS. Také naopak, trénink CODS má 

limitovaný transfer pro přímý sprint, což klade jasný důraz na specifičnost tréninku obou 

těchto schopností (Young et al., 2001b). Můžeme tedy předpokládat, že v agility úkolech 

obsahujících kognitivní složku bychom tréninkem přímého sprintu přispěli k výkonu 

v agilitě ještě méně. 

Významnou pozornost musíme věnovat sportům zahrnujícím komplexní, složité 

dovednosti (běh s míčem u nohy, driblování, aj.) Snaha o provedení takovýchto úkolů 

v maximální rychlosti dále zvyšuje jejich obtížnost. Zvýšením obtížnosti výrazně 

ovlivňujeme sportovcův výkon. Svědčí o tom slabý vztah mezi schopností přímého sprintu 

a schopností předvést obtížné úkoly jako je driblování v basketbalu (Tsitskarsis et al., 

2003), či vedení míče ve fotbalu (Young et al., 1996). 

5.2 Síla dolních končetin a změna směru rychlosti 

Mnoho kondičních trenérů věří, že silové parametry jsou v úzkém vztahu 

s výkonem ve sprintu (Blazevich, 1997a; Sheppard, 2004). I odborná literatura obvykle 

naznačuje střední až silný vztah mezi těmito dvěma parametry (Baker, 1999b; Young et al., 

1996). 

Pokusme se nyní zmapovat literaturu zabývající se měřením svalové, výbušné a reaktivní 

síly. Negrete a Brophy (2000) využili k měření svalové síly dřepy se zátěží a izokinetické 

dřepy (rychlé dřepy při kterých nedochází k plné flexi ani extenzi v kolenou). Negrete a 
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Brophy (2000), Young et al. (1996) měřili výbušnou sílu dolních končetin násobnými 

vertikálními skoky. Reaktivní sílu jako schopnost rychle měnit excentrickou a 

koncentrickou fázi Young et al. (1996, 2002) měří pomocí plyometrických skoků 

z rozdílných výšek  

5.2.1 Výbušnost a změna směru rychlosti  

Young et al. (1996) na vzorku australských fotbalistů porovnával 20 metrový sprint 

obsahující tři změny směru o 90° s výškou výskoku měřenou opakovanými výskoky s 50% 

váhy probanda. Shledal zde malou a nevýznamnou korelaci (r=0,01). Pro násobné skoky 

byla váha považována za dostatečně vysokou a autoři tento protokol pokládali za 

dostatečné měřítko síly. Ve stejné studii Young et al. (1996) porovnával explozivní výšku 

výskoku u násobných skoků bez zátěže s 20 metrovým CODS testem. Opět byla zjištěna 

nízká korelaci (r= -0,10). Obdobně Djevalikian (1993), který u elitních fotbalistů 

porovnával výbušnou sílu (výšku vertikálních skoků v průběhu 15 s) a „boomerang run“, 

cvičením zahrnujícím sedm změn směru (čtyři 90 stupňové a tři 180 stupňové), zaznamenal 

nízkou korelaci (r=0,15). Webb a Lander (1983) u souboru středoškolských ragbistů 

porovnávali výšku vertikálního skoku a délku skoku z místa s „L během“ - CODS testem. 

Opět byla zjištěna nízká a statisticky nevýznamná korelace (pro vertikální skok, r=-0,19, 

pro skok z místa, r= -0,35). Young et al. (2002) vybrali 15 mužských probandů a zjišťovali 

korelaci mezi 8 metrovým sprintem se změnami směru a sérií izokinetických dřepů během 

40 sekund. Výsledkem byla opět nízká a nevýznamná korelace (r=0,34). Jako kontrast 

uvádíme výzkum Negrete a Brophy (2000), kteří na vzorku dobrovolníků středoškolského 

věku (21 mužů, 39 žen) zjišťovali korelaci mezi silovými testy zahrnujícími leg-press, dřep 

na jedné noze a předkopávání a testy funkčními, které se skládaly z výskoku jednonož, 

vertikálního výskoku a CODS testu. Byla zjištěna střední až významná korelaci (r=0,60, 

P<0.05). 

Jak dokazují výsledky Djevalikiana (1993) a Younga et al. (1996, 2002), 

koncentrická síla a testy výbušnosti se ukazují jako slabé prediktory CODS. Negrete a 

Brophy (2000) používají  komplex vícesměrových úkolů na krátké vzdálenosti, zatímco 

ostatní (Djevalikian, 1993; Young et al., 1996, 2002) užívají testy sprinterských schopností 

zahrnující jak přímý sprint, tak i změny směru během sprintování. Tato variabilita rychlosti 



	  46	  

a techniky ve sprintu, potažmo změnách směru rychlosti může být zodpovědná za slabší 

korelační vztah se silou a výbušností. Zatímco testem s nízkou proměnlivostí techniky a 

vzdálenosti, může za výkon zodpovídat méně fyzických faktorů a výsledkem je tak silnější 

korelační vztah. Zdá se, že míra síly a výbušnosti ovlivňuje změnu směru rychlosti 

(Negrete a Brophy, 2000). Tento vztah může být zjistitelný pouze porovnáváním úkolů 

zahrnujících změny směru rychlosti na krátkých vzdálenostech. Poté by se dalo usuzovat, 

že pro sporty jako je badminton, či pro brankáře ve fotbalu, jejichž pohyb se skládá 

z rychlých změn směru rychlosti na krátkých vzdálenostech, má síla a výbušnost velký 

význam pro výkon v agilitě. Naopak pro hráče, jako je např. fotbalový útočník, který se 

pohybuje na dlouhé vzdálenosti, je vliv síly a výbušnosti na agility výkon menší. Další 

výzkumy zabývající se efektem síly a souvislostí výbušnosti a CODS se ve velké míře liší. 

Výbušnost definujeme jako schopnost k jednorázovému projevu maximální síly v co 

nejkratším čase. Testujeme ji laboratorně, např. dynamografie – časový průběh síly, nebo 

motorickými testy, např. skoky, výskoky, vrhy, hody. CODS definujeme jako sprint se 

změnami směru, ale také změny směru rychlosti na krátké vzdálenosti. Tyto výzkumy však 

mohou zvýšit naše povědomí o souvislostech mezi sílou, výbušností a CODS. Také se zdá 

být velmi přínosné zkoumání vztahů mezi CODS a agility obsahující další formy svalové 

síly, např. excentrickou funkci. Excentrická funkce svalu může silně korelovat se 

snižováním rychlosti, což je jedna ze složek výkonu venkovních i halových sportů 

(Sheppard, Young, 2006). 

5.2.2 Reaktivní síla a změna směru rychlosti 

Djevalikian (1993), který na vzorku elitních fotbalistů zkoumal vztahy mezi 

reaktivní sílou (RS) a změnou směru rychlosti. Pro zjištění těchto komponent využil seskok 

s následným výskokem měřícím RS a CODS cvičením (podobné překážkové dráze). Byla 

zjištěna statisticky střední korelace (r=0.42). Young et al. (1996) se skupinou australských 

fotbalistů testoval plyometrické skoky, spolu s 20ti-metrovým sprintem se třemi změnami 

směru a shledal podobnou korelaci (r= 0.36). Podobně Young et al. (2002) na vzorku 15 

mužů, jejichž sporty zahrnují násobné změny směru, porovnával RS pomocí 

plyometrických skoků s 8 metrovým sprintem se změnami směru. Nalezl střední korelaci 

(r=-0.47). Young et al. (2002) se domnívá, že RS má díky akumulačně-rekuperačnímu 
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cyklu vůči změně směru rychlosti silnější vztah. Toto stanovisko nachází podporu ve 

výsledcích výzkumu Djevalikiana (1993), i ve výsledcích Younga (1996), který 

zaznamenal podobný, středně silný korelační vztah. Je potřeba si uvědomit, že do 

provedených výzkumů promlouvají ještě další faktory (viz. obr. 1). 

5.2.3 Síla odrazu z jedné nohy a změna směru rychlosti 

Djevalikian (1993) na vzorku elitních fotbalistů testoval vztahy mezi koncentrickou 

svalovou silou pravé a levé nohy, jejich dysbalancemi a CODS prováděných slabší nohou. 

Předpokládal, že jestliže má sportovec slabší levou nohu, může se důsledkem odrazu z této 

nohy pohybovat napravo pomaleji. Výsledky ukázaly, že zde neexistuje významný vztah 

mezi zkoumanými proměnnými. Nicméně Young et al. (2002) referoval, že svalové 

dysbalance dolních končetin ovlivňují změnu směru rychlosti. Probandi byli shledáni 

výrazně pomalejšími ve změně směru rychlosti „slabší nohou“, než během unilaterálního 

plyometrického skoku testujícího RS. Autoři navrhli, že tato situace nastala díky 

obdobnému pohybovému vzoru při reaktivně – silovém odrazu a při odrazu během CODS 

cvičení. 

Studie koncentrické výbušnosti neprokázaly silný korelační vztah s CODS 

(Djevalikian, 1993; Young et al., 2002). Silnější závislost naznačují výsledky šetření 

jednonožného reaktivního odrazu podílejícího se na změně směru pohybu (Young et al., 

2002).  

Z výzkumů (Young et al., 1995, 1996) vyplývá, že výbušná síla a přímý sprint jsou 

spojeny. Avšak ukazuje se, že tento vztah se nevztahuje na sprint se změnou směru 

(Negrete a Brophy, 2000; Young et al., 1996). Kromě toho typické silové testování 

maximální síly není silným prediktorem CODS výkonu (Djevalikian, 1993; Negrete a 

Brophy, 2000; Young et al., 1996, 2002). 

Dle Shepparda a Younga (2006) by se budoucnost dalších výzkumů měla zaměřit na 

efekt tréninkových metod vedoucích ke snížení svalových dysbalancí unilaterální reaktivní 

síly. Jedná se o jednu z možností zvýšení výkonu v agilitě. 
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5.3 Antropometrické faktory a změna směru rychlosti 

Zatím bylo provedeno pouze málo výzkumů, které se pokoušely o nalezení 

souvislostí antropometrických proměnných a výkonu v CODS. Teoreticky faktory jako je 

tělesný tuk a délka segmentů těla mohou ovlivňovat výkon v agilitě. Srovnáme-li dva atlety 

o stejné váze, sportovec s vyšším procentem tělesného tuku bude mít méně aktivní svalové 

hmoty přispívající k rychlostním požadavkům na agility výkon. Sportovec s vyšším 

procentem tělesného tuku bude mít větší množství nadbytečné tukové tkáně, která bude 

vyžadovat větší produkci síly na jednotku svalové hmoty k provedení dané změny rychlosti 

nebo směru (Enoka, 2002). Gabbett, (2002) testoval 159 dorosteneckých (13 - 16 let) a 

juniorských (17 - 18 let) hráčů ragby. U probandů se změřilo složení těla a poté absolvovali 

testovou baterii, která obsahovala testy fyzických schopností a Illinois agility test. Obdobné 

testy provedli Meir et al. (2001) a Reilly et al. (2000). Výsledky všech tří studií odhalily, že 

ve sportech jako je ragby, nebo fotbal, hráči dosahující lepších výsledků v CODS testech, 

mají-li nižší procento tělesného tuku. Nebyl prokázán kauzální pouze asociační vztah. 

Pouze jedna studie týkající se korelace tělesného tuku a CODS u hráčů ragby zjistila slabou 

korelaci (r=0.21) výše zmíněných proměnných (Webb a Lander, 1983). Z výsledků těchto 

studií můžeme pouze usuzovat, že nízké procento tělesného tuku je předpokladem pro vyšší 

výkonnost v CODS. Vztah mezi těmito proměnnými je však nejasný. 

Další antropometrické faktory, které mohou potencionálně ovlivňovat výkon 

v agility, jsou tělesná výška, délka končetin a poloha těžiště těla. Některé výzkumy tvrdí 

(Cronin et al., 2003), že délka končetin ovlivňuje určité typy pohybů, jako jsou výpady 

(typické změny směru pro tenisty).  

Jedinec nižšího vzrůstu by teoreticky měl být schopen využít horizontální síly 

rychleji než vyšší sportovec, protože nepotřebuje tolik času ke snížení těžiště během 

přípravy na laterální změnu směru.  

5.4 Technika 

Běžecké technice byla přisuzována důležitá role ve výkonu v agilitě (Sayers, 2000). 

Zejména náklon a snížení těžiště se zdají být klíčové pro optimalizaci zrychlování a 
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zpomalování, stejně tak jako při zvyšování stability. Stabilita zabezpečená snížením těžiště 

umožňuje měnit směr pohybu ve vyšších rychlostech mnohem efektivněji. Sayers (2000) 

naznačuje, že ve srovnání se sprintem se zvýšeným těžištěm (tak jako ho vidíme v technice 

běžců na střední a delší tratě), vyžaduje změna směru pohybu zpomalování a posturální 

nastavení (snižování těžiště a zkracování délky kroků). Sportovci, jejichž sport klade 

nároky na časté změny směru, by měli najít kompromis mezi během se zvýšeným těžištěm, 

delšími kroky a během se sníženým těžištěm, respektive kratšími kroky. 

Sayers (2000), také poukazuje na velké rozdíly ve specifičnosti tréninků atletických 

sprinterů a sportovců, jejichž sport vyžaduje časté změny směru. Například atleti – sprinteři 

po výběhu z bloků udržují pohled očí dolů, zatímco sportovci ve sportech kde má agilita 

významnou roli agility musí vizuálně kontrolovat celé hřiště a neustále reagovat na měnící 

se průběh hry. Podobnost v tomto případě můžeme nalézt pouze během akcelerační fáze 

sprintu, kdy dochází k výraznému náklonu a snížení těžiště stejně tak jako u pohybových 

úkolů obsahujících změny směru pohybu.  

Dalším rozdílem mezi atlety – sprintery a sprintem v jiných sportech je ten, že atleti 

mohou sprint naplánovat, zatímco např. u fotbalových hráčů ke sprintu dochází v průběhu 

hry a nemůže být předem naplánován.  

Besier et al. (2001a) zkoumal, jakou roli hraje technika při náběhové rychlosti u 

úkolů obsahujících změny směru pohybu. Zkoumal zatížení kolenního kloubu u plánované 

a neplánované změny směru. Když měli probandi měnit směr v reakci na světelný podnět, 

zvýšilo se silové působení v kolenním kloubu. Z této studie vyplývá, že neplánované 

změny směru pohybu, vyvolané reakcí na podnět, zvyšují silové působení v kolenním 

kloubu více než dopředu naplánované změny směru pohybu. 
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6 Sada cviků stimulujících CODS a agilitu 

V dnešní době existuje nespočetné množství cviků (drilů) stimulujících CODS a 

agilitu. Je zapotřebí brát v úvahu rozdílné požadavky jednotlivých sportů na agilitu. 

Například u stolního tenisu, kde je schopnost rychlé reakce rozhodujícím faktorem 

úspěchu, je potřeba reagovat na vzdálenost cca 1 metru. Zatímco u basketbalu, fotbalu, či 

jiných sportovních her, je tato vzdálenost několikanásobně větší. Jinými slovy agilita ve 

stolním tenise je odlišná od agility ve fotbalu. Proto považujeme za vhodné jednotlivé 

agility drily rozdělit dle specifik každého sportu. V našem přehledu uvádíme obecné agility 

drily, které tvoří základ agility výkonu a specifické agility drily, které nacházejí uplatnění v 

konkrétním sportu. 

6.1 Obecné agility drily 

6.1.1 Varianty člunkových běhů 

Existuje velké množství variant člunkových běhů. Vždy je vhodné vycházet 

z potřeb každého sportu a podle toho modifikovat vzdálenosti čar, startovních pozic, počet 

obratů a délku běhu.  

Z – člunkový běh 

Zaměřuje se na rozvoj CODS, práci dolních končetin a sportovcovu reakci. 

 
obr. 21 – Z – člunkový běh (Brown et al., 2000) 
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Průběh drilu 

• sportovec začíná u prostřední čáry čelem ke kuželu  

• na pokyn startéra se otáčí vpravo, a co nejrychleji běží 5 yardů k čáře B a oběma 

nohama ji přebíhá 

• otáčí se a běží 10 yardů zpět až k čáře A, kterou opět přebíhá oběma nohama 

• otáčí se, a co nejrychleji běží ke středové čáře, kde test končí. 

Obratnostní agility dril 

Zaměřuje se na práci dolních končetin a rychlost reakce. 

 
obr. 22 – Obratnostní agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí na začátku prostřední čáry čelem do směru průběhu testu 

• na povel asistenta vybíhá 5 yardů, provádí obrat vpravo o 360 stupňů 

• běží vpřed podél středové čáry dalších 5 yardů, provádí obrat vlevo o 360 stupňů 

• opět běží vpřed 5 yardů a poté dle pokynu trenéra běží vpravo, či vlevo 10 yardů 

Násobný člunkový běh 

Tento lajnový dril rozvíjí obecnou agilitu a rychlostní vytrvalost. 
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obr. 23 – Násobný člunkový běh (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí na startovní čáře čelem do směru běhu 

• na povel asistenta vybíhá ke středové čáře (5 yardů), otáčí se a běží zpět na startovní 

čáru. 

• otáčí se a běží 10 yardů k zadní čáře, oběma nohama jí překračuje a běží zpět na 

startovní čáru 

• opět se otáčí a opakuje 5 yardový běh (viz. bod č. 2) 

6.1.2 Cviky s využitím kuželů 

Dalším typem obecných agility drilů jsou tzv. cone drills (kuželové drily), kde díky 

rozestavení kuželů, můžeme libovolně měnit směr pohybu. Dle potřeby každého sportu 

upravujeme počet kuželů, vzdálenosti mezi kužely, způsob oběhnutí kuželů, pohybové 

úkoly při běhu a startovní polohy. 

3 - kuželový agility dril 

U tohoto drilu cílíme na CODS, flexibilitu a rychlost dolních končetin. 
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obr. 24 – 3 kuželový agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná u startovního kuželu. 

• na pokyn trenéra vybíhá ke kuželu č. 1, obíhá ho zprava, pokračuje ke kuželu č. 2, 

který obíhá zleva a vrací se ke startovnímu kuželu. 

Čtvercový agility dril 

Tímto drilem zlepšujeme u sportovce CODS, techniku různých typů pohybu a 

schopnost měnit jednotlivé pohyby v co nejvyšší rychlosti. 

 
obr. 25 – Čtvercový agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec dle nákresu (obr. 25) začíná u startovního/cílového kuželu. 

• na povel asistenta sportovec vybíhá vpřed 5 yardů ke kuželu č. 2, který obíhá zprava 
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• během stranou s možností slide vpravo (5 yardů) sportovec běží ke kuželu č. 3, 

který obíhá zprava 

• během vzad (5 yardů) sportovec běží ke kuželu č. 4, který obíhá zleva 

• během stranou s možností slide vlevo se sportovec vrací se startovnímu/cílovému 

kuželu, kde cvičení končí 

Vícedovednostní agility dril 

Zlepšuje přechod mezi jednotlivými typy pohybů a agilitu. 

 
obr. 26 – Vícedovednostní agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná u startovního kuželu čelem do směru běhu 

• na pokyn trenéra vybíhá vpřed, dle naznačené trajektorie (obr. 26) 10 yardů ke 

kuželu č. 1, kterého se dotýká 

• od kuželu č. 1 běží diagonálně 14 yardů ke kuželu č. 2, kterého se dotýká 

• od kužele č. 2 běží během vzad 10 yardů ke kuželu č. 3, dotýká se ho 

• sprintuje diagonálně 14 yardů ke startovnímu kuželu, kde test končí 

„Osmička“ 

U tohoto kuželového drilu cílíme na CODS a reakční schopnosti sportovce. 
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obr. 27 – „Osmička“ (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• 2 kužely rozmístíme do vzdálenosti 5 – 10 yardů od sebe 

• sportovec stojí u prvního kuželu, zády k druhému kuželu 

• na povel trenéra běží kolem obou kuželů „osmičkový“ běh 

Dle potřeby sportu upravujeme vzdálenost kuželů a délku běhu 

Z – agility dril 

Zlepšuje přechod mezi jednotlivými typy pohybů a agilitu. 

 
obr. 28 – Z – agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• dle obr. 28 rozmístíme kužely (4) a vytvoříme dráhu běhu 

• na povel asistenta vybíhá sportovec diagonálně od kuželu č. 1, ke kuželu č. 2 

• odtud opět diagonálně ke kuželu č. 3, posléze ke kuželu č. 4 
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• jakmile se sportovec dotkne kuželu č. 4, asistent zastavuje stopky 

6.1.3 Cviky s využitím koordinačního žebříku 

U těchto drilů využíváme rozdílně dlouhý koordinační žebřík. Jedná se o hojně 

využívanou pomůcku pro zlepšení koordinace pohybů, rovnováhy, flexibility, rychlosti 

dolních končetin a agilitu. Ve sportovních hrách, kde se vyžaduje rychlá reakce a sportovci 

se pohybují na relativně malém prostoru je koordinační žebřík pro zlepšení agility výkonu 

nenahraditelný. Existuje celá řada drilů, které lze s využitím koordinačního žebříku 

provádět. 

2 kroky dovnitř 1 krok ven (Icky shuffle) 

Zlepšujeme koordinaci a rychlost spodní poloviny těla. Cvičení můžeme provádět ve 

variantách popředu, pozadu, nebo bokem. 

 
obr. 29 – 2 kroky dovnitř 1 krok ven (Icky shuffle) (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná na levé straně žebříku 

• provede laterální krok pravou nohou do čtverce žebříku, levou nohou přinožíme 

• provedeme laterální úkrok pravou nohou ven z čtverce žebříku, levá noha zůstává 

• opakujeme na druhou stranu a postupně se posouváme koordinačním žebříkem 

vpřed 

2 kroky dovnitř 1 krok ven bočně 

Tímto agility drilem zlepšujeme převážně rychlost dolních končetin. 
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obr. 30 – 2 kroky dovnitř 1 krok ven bočně (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná na jedné straně žebříku, pohybuje-li se napravo stojí na levé straně 

koordinačního žebříku a naopak 

• na povel asistenta zahajuje cvičení 

• pohybuje-li se vpravo provádí krok pravou nohou dovnitř žebříku, následuje levá 

noha a posléze obě nohy ven (pohyb opět zahajuje pravá noha) 

• tímto způsobem se snaží co nejrychleji překonat celý koordinační žebřík 

Běh zkřižmo  

Zaměřujeme se především na obratnost, CODS a flexibilitu.  

 
obr. 31 – Běh zkřižmo (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí připraven a koordinační žebříkem má po pravé ruce 

• pohyb zahajuje levou nohou, poté následuje pravá 

• tento pohyb opakuje, dokud se nedostane na druhou stranu žebříku, kde cvičení 

končí 
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Hadí skoky 

Zlepšujeme agilitu, koordinaci, flexibilitu a rychlost dolních končetin. 

 
obr. 32 – Hadí skoky (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec dle nákresu skáče v následujícím pořadí: rovně – doprava – rovně – 

doleva – rovně, atd. 

• během těchto skoků se sportovec dostává z jedné strany koordinačního žebříku na 

druhou stranu 

• každým skokem se posouváme vpřed 

• během cvičení dbáme na to, abychom skoky prováděli snožmo 

Výskoky s obratem 

Zlepšujeme agilitu, rovnováhu a rychlostní schopnosti dolních končetin. 

 
obr. 33 – Výskoky s obratem (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná s oběma nohama na zemi, jedna noha je v prvním čtverci žebříku 
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• následně se pohybuje pomocí skoků snožmo, během každého skoku provede obrat o 

180 stupňů 

• postupně se takto posouvá skrze žebřík na druhou stranu, kde cvičení končí 

6.1.4 Cviky s využitím válců 

Jedná se o drily, u kterých používáme tzv. core bagy, pěnové válce, či stepy. 

Pomocí těchto válců sestavujeme různě obtížné tratě, kde zlepšujeme agilitu, flexibilitu, 

různé typy pohybů a práci dolních končetin (footwork). Počet, rozestavení válců, 

vzdálenosti mezi nimi, typy pohybů můžeme libovolně měnit a reagovat tak na požadavky 

jednotlivých sportů. V podstatě lze využít jakoukoli pomůcku, která se válcům podobá. 

Vlna 

U tohoto agility drilu kombinujeme jednotlivé typy pohybů, zlepšujeme CODS. 

 
obr. 34 – Vlna (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• dle obr. 34 rozestavíme 4 válce za sebe 

• sportovec stojí čelem k prvnímu válci a na povel asistenta se otáčí vlevo a startuje 

• mezi válci probíhá dle následujícího schématu: běh vpřed – běh stranou s možnou 

variantou slide (zády k válci) – běh vzad – běh stranou s možnou variantou slide 

(čelem k válci) – běh vpřed – běh stranou s možnou variantou slide (zády k válci) – 

a běh vzad 

Kombinovaný agility dril 

Tento dril navazuje na předchozí cvičení. Trať je komplikovanější a zapojujeme zde 

celou řadu pohybů. Vše se snažíme provádět v co nejvyšší rychlosti. 
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obr. 35 – Kombinovaný agility dril (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• dle obr. 35 připravíme trať 

• sportovec zahajuje cvičení na povel asistenta 

• cvičení absolvuje následujícím způsobem: 2 skoky snožmo přes válce (laterálně) – 

běh vpřed – běh stranou s možnou variantou slide (zády k válci) – běh vzad – 2 

skoky snožmo přes válce (laterálně)  – běh vpřed – běh stranou s možnou variantou 

slide (zády k válci) – běh vzad – skok snožmo přes válec (laterálně) 

Laterální vlna 

Kombinujeme zde skoky s přímým během. 

 
obr. 36 – Laterální vlna (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí pravým bokem k prvnímu válci 

• na povel asistenta třemi laterálními skoky snožmo přes válce (3) zahajuje cvičení 

• jakmile doskočí za třetí válec, ihned skáče vlevo přes tři válce zpět 
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• v momentě kdy doskočí za poslední válec sprintuje vpřed (5 yardů) 

Kříž 

Jedná se o zajímavý agility dril, při kterém dochází k pohybu pouze dolních 

končetin. Zaměřujeme se na rychlost dolních končetin a celkovou obratnost. 

 
obr. 37 – Kříž (Brown et al., 2000) 

Průběh drilu 

• pro přípravu trati potřebujeme 4 válce, které sestavíme (obr. 37) do tvaru „X“ 

• rukama se stále přidržujeme středu obrazce 

• sportovec se na pokyn asistenta snaží co nejrychleji přeskákat válce a dostat se opět 

do výchozí pozice 

• provádíme vpravo i vlevo 

6.2 Specificky zaměřené agility drily 

6.2.1 Baseball/Softbal 

Pro útočící tým je agilita důležitá jak pro pálkaře, tak i pro běžce na jednotlivých 

metách. Hráči musí být schopni v co nejvyšší rychlosti efektivně měnit směr pohybu. 

Pohyb mění závislosti na pohybujícím se míči, hráčích bránícího týmu a také v závislosti na 

tvaru hřiště (běhu přes jednotlivé mety = převážně 90 stupňové změny směru pohybu). 

Bránící tým musí reagovat na odpal pálkaře. Není-li odpal chycen ve vzduchu, musí bránicí 

hráč co nejrychleji doběhnout k míči, který sbírá (práce s těžištěm těla) a přihrává ho 

spoluhráči. Při baseballu i softbalu se hráči pohybují na velkém (dlouhý odpal) i malém 

(krátký odpal) prostoru a agilitu využívají u velké škály pohybů.  
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Agility dril č. 1 

Zlepšujeme akceleraci, práci s těžištěm při zpomalování a CODS. 

 
obr. 38 – Agility dril č. 1 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí na startovní čáru a na povel asistenta startuje dril 

• běží ke kuželu ve vzdálenosti 5 yardů, zpět na startovní čáru 

• běží ke kuželu ve vzdálenosti 10 yardů a zpět na startovní čáru 

• běží ke kuželu ve vzdálenosti 15 yardů a zpět na startovní čáru 

• běží ke kuželu ve vzdálenosti 20 yardů a zpět na startovní čáru, kde dril končí 

Modifikace drilu 

• sportovec běží celé cvičení s míčkem v ruce 

• dle potřeby můžeme měnit vzdálenosti a počet kuželů 

Agility dril č. 2 

Zvyšujeme agility a schopnost měnit jednotlivé typy pohybu. 
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obr. 39 – Agility dril č. 2 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• dle (obr. 39) sportovec zahajuje cvičení během vzad 

• na povel trenéra (vpravo, nebo vlevo) mění typ pohybu na běh stranou s možností 

slidu 

• na povel trenéra mění typ pohybu na běh vpřed a dobíhá do cíle 

Modifikace drilu 

• trenér může měnit akustické podněty a dle potřeby délku jednotlivých pohybů u 

sportovce 

Agility dril č. 3 

Drilem zvyšujeme u sportovců reaktivitu a CODS. Cvičení zahrnuje procesy 

volního rozhodování. 

 
obr. 40 – Agility dril č. 3 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• sportovec je připraven v atletickém startu, na povel trenéra zahajuje dril 

• co nejrychleji běží k trenérovi, kde podle jeho instrukce mění směr pohybu a 

sprintuje dalších 5 metrů 

• trenér instruuje sportovce dle vlastního uvážení a sportovec tak do poslední chvíle 

netuší kam a pod jakým úhlem bude měnit směr 

Modifikace drilu 

• namísto běhu vpřed může sportovec použít bočný běh 

• trenér může snižovat, či zvyšovat délku běhu 
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• každé opakování drilu je jiné, trenér nikdy neukáže stejný úhel změny směru 

• sportovec může celý dril provádět s míčkem v ruce 

Agility dril č. 4 

Drilem zvyšujeme u sportovců reaktivitu a CODS. Cvičení zahrnuje procesy 

volního rozhodování. 

 
obr. 41 – Agility dril č. 4 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• sportovec stojí na startovní čáře a na povel trenéra zahajuje dril 

• co nejrychleji běží kolem 2 kuželů 

• jakmile sportovec dobíhá ke třetímu kuželu, trenér určí úhel změny směru pohybu 

• sportovec na tuto informaci okamžitě reaguje a sprintuje cca 5 metrů 

Modifikace drilu 

• viz. kapitola 6.2.1 - Agility dril č. 3 

6.2.2 Basketbal 

Basketbalisté potřebují agilitu jak při obrané, tak i útočné fázi hry. Hráči mění směr 

pohybu na relativně malém prostoru. Jsou nuceni reagovat na pohyb míče a soupeře 

najednou. Útočná a obraná fáze hry se rychle prolíná. V basketbalu jsou zastoupeny 

všechny typy pohybů a přechody mezi nimi se uskutečňují velmi rychle. Specifickým 

pohybem pro basketbal je slide, který se využívá především v obrané fázi hry.   
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Agility dril č. 5 

Zlepšuje práci s těžištěm těla a účinnější pohyb po hřišti díky rychlým přechodům 

mezi jednotlivými typy pohybů. 

 
obr. 42 – Agility dril č. 5 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• sportovec startuje během stranou s možnou variantou slide vpravo podél základní 

čáry 

• u druhého kuželu mění směr pohybu. Provádí běh stranou vlevo 

• u třetího kuželu opět mění směr a provádí běh stranou vpravo 

• u čtvrtého kuželu mění směr a během vpřed se dostává ke kuželu č. 5 

• zpomaluje, mění směr a typ pohybu na běh stranou s možnou variantou slide vpravo 

a běží ke kuželu č. 6, kde dril končí 

Modifikace drilu 

• sportovec sebere míč ležící na středové čáře a dribluje s ním na základní čáru 

• sportovec u 4. kuželu dostane od trenéra přihrávku a v polovině sprintu provede 

střelbu na koš, poté dokončuje dril 

Agility dril č. 6 

Zlepšuje práci s těžištěm těla a účinnější pohyb po hřišti díky rychlým přechodům 

mezi jednotlivými typy pohybů. Simuluje pohybové vzorce, které se často objevují při hře. 
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obr. 43 – Agility dril č. 6 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• sportovec začíná u prvního kuželu na základní čáře, provádí běh stranou vpravo 

(defenzivní slide vpravo).  

• u druhého kuželu mění typ a směr pohybu. Běží během vpřed ke kuželu č. 3, kde 

mění typ a směr pohybu. 

• provádí běh stranou vlevo (defenzivní slide vlevo), dobíhá ke kuželu č. 4 

• během vpřed sportovec běží do cíle, který se nachází v polovině hřiště na středové 

čáře 

Modifikace drilu 

• měníme vzdálenosti kuželů 

• měníme směr slidů 

• hráč dostává přihrávku, dribluje a vrací jí zpět trenérovi (na slidových úsecích) 

Agility dril č. 7 

Zlepšujeme reakční schopnosti. Dril stimuluje pohybové vzorce často vídané během hry. 
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obr. 44 – Agility dril č. 7 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• trenér a hráč stojí cca 4 – 5 metrů před stěnou, přičemž trenér stojí trochu za hráčem 

• trenér pod libovolnými úhly nahazuje míč na stěnu a hráč co nejrychleji reaguje na 

odraz míče 

• hráč míč doskakuje, nebo ho sbírá ze země a zakončuje 

• poté vrací míč trenérovi a dril opakujeme 

Modifikace cvičení 

• pro zvýšení obtížnosti zkracujeme vzdálenost od stěny 

• trenér dle libosti mění úhel náhozu míče na stěnu, čímž reguluje obtížnost drilu 

Agility dril č. 8 

Tímto drilem zvyšujeme akceleraci, CODS a práci s těžištěm těla.  

 
obr. 45 – Agility č. 8 (Cissik, Barnes, 2004) 
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Průběh drilu 

• trať je sestavená ze tří kuželů (obr. 45) vzdálených 5 yardů od sebe 

• sportovec startuje u středového kuželu a běží ke kuželu vpravo, či vlevo 

• otáčí se o 180 stupňů a běží 10 yardů ke kuželu vpravo, či vlevo 

• opět provede obrat o 180 stupňů a běží (5 yardů) ke středovému kuželu, kde dril 

končí 

Modifikace drilu 

• trenér na začátku určuje směr zahájení drilu, čímž sportovec musí reagovat na 

dodatečnou informaci 

• při dostatečném prostoru a vytvoření dvou shodných tratí, se drilu mohou zúčastnit 

2 sportovci (zvýšení motivace) 

6.2.3 Ragby a americký fotbal 

Jedná se o sporty s velkým hřištěm, kde se změna směru pohybu uskutečňuje ve 

velmi vysokých rychlostech. Významnější podíl na výkonu v agilitě má proto reaktivní síla. 

Do popředí se dostává tzv. cutting, který se váže pouze na specifické části změn směru 

pohybu, často viděných právě u ragby, či amerického fotbalu. Jedná se o fázi kontaktu 

chodidla se zemí s cílem iniciovat změnu směru. Bránící hráč reaguje na pohyb útočníka s 

míčem. Využívá při tom změny pozice těžiště těla, práci dolních končetin a velké škály 

pohybů. Útočník naopak agilitu potřebuje ke zmatení a oklamání protihráče. 

Agility dril č. 9 

Zlepšujeme sub-maximální rychlost a reakci na lehké změny směru. Dril zahrnuje 

procesy volního rozhodování a pohybové vzorce často vídané ve hře. 

 
obr. 46 – Agility dril č. 9 (Cissik, Barnes, 2004) 
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Průběh drilu 

• sportovec absolvuje 20 metrový náběh před samotným drilem 

• jakmile sportovec dosáhne úrovně prvního kuželu, měl by být v maximální 

kontrolované rychlosti 

• probíhá připravenou tratí (6 – 8 kuželů) a snaží se držet co nejblíže ke kuželům 

• u posledního kuželu stojí trenér, který určuje směr dalšího pohybu 

• sportovec reaguje na trenérův pokyn a sprintuje 5 metrů na určenou stranu 

Modifikace cvičení 

• hráč drží po celou dobu míč 

Agility dril č. 10 

Tímto drilem zvyšujeme akceleraci, CODS a práci s těžištěm těla. 

 
obr. 47 – Agility dril č. 10 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• dle (obr. 47) rozmístíme 2 kužely (5 – 8 yardů) od sebe a startovní kužel (10 – 15 

yardů) kolmo na spojnice předchozích dvou 

• sportovec začíná u startovního kuželu, na povel trenéra vybíhá k pravému kuželu, 

obíhá ho a běží zpět ke startovnímu kuželu, který obíhá 

• běží k levému kuželu a po jeho oběhnutí se sportovec vrací ke startovnímu kuželu, 

kde dril končí 

Modifikace drilu 
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• trenér stojí namísto startovního kuželu, a jakmile hráč dokončuje obrat kolem 

pravého, levého kuželu, nahrává mu míč. Hráč míč zpracovává, vrací ho trenérovi 

zpět a pokračuje dále v drilu  

Agility dril č. 11 

Zlepšuje práci s těžištěm těla, reakční schopnosti, CODS, koordinaci oko – ruka, 

oko – noha a laterální agilitu 

 
obr. 48 – Agility dril č. 11 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• podstatou tohoto drilu je reakce hráče na náhodné odskoky míče 

• hráč se pohybuje kolem trenéra, které drží míč a zahajuje cvičení 

• trenér hodí míč proti zemi, hráč je připraven ve střehovém postoji a co nejrychleji 

reaguje na odskok míče 

• hráč míč sbírá a přihrává ho zpět trenérovi 

Modifikace drilu 

• trenér hodí míč proti zemi s vetší razancí, hráč tak musí reagovat rychleji 

• trenér mění směr a vzdálenosti jednotlivých hodů  

Agility dril č. 15 

Drilem cílíme na laterální rychlost, schopnost CODS a práci s těžištěm těla. Dril 

zahrnuje pohybové vzorce, které jsou často viděny při bránění protihráče a procesy 

rozhodování. 
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obr. 49 – Agility dril č. 15 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• trenér postaví trať (obr. 49) s viditelně očíslovanými kuželi 

• hráč je připraven u středového kuželu v obraném postavení (snížený postoj, rovná 

záda, zpevněný střed těla, hlava nahoře) 

• trenér říká čísla kuželů, ke kterým má hráč vyběhnout. Jakmile se hráč dotkne 

požadovaného kuželu, vrací se zpět ke středovému kuželu a trenér říká další číslo 

• hráč celou trať absolvuje v obranném postoji (viz. bod č. 2) 

Modifikace drilu 

• trenér libovolně mění vzdálenosti kuželů 

• doba trvání drilu je na trenérovi 

Agility dril č. 16 

Drilem zvyšujeme úroveň reakčních schopností na specifický podnět (ragbyový míč). 
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obr. 50 – Agility dril č. 16 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• trenér drží míč a stojí ve vzdálenosti 5 yardů od hráče 

• jakmile trenér vyhodí míč, hráč zahajuje dril 

• hráč co nejrychleji sprintuje k míči, který sbírá (za letu, nebo na zemi), přihrává zpět 

trenérovi a dokončuje dril (cca 10 metrů sprint) 

Modifikace drilu 

• trenér výhozem míče určuje obtížnost drilu (po zemi, do vzduchu, s větší či menší 

razancí) 

• hráč startuje dril z různých pozic 

Agility dril č. 17 

Zlepšujeme schopnost rychlé změny směru, přechod mezi jednotlivými typy pohybů 

(laterální běh s možností slide, běh vpřed) a práci s těžištěm těla. 

 
obr. 51 – Agility dril č. 17 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• trenér sestaví trať (obr. 51) 

• hráč na povel trenéra začíná dril u startovního kuželu 

• co nejrychleji běží k první skupině kuželů (10 m), probíhá mezi kužely a sprintuje 

(20 m) ke druhé skupině kuželů 

• probíhá mezi kužely a sprintuje k cílovému kuželu (5 m) 

Modifikace drilu 

• celý dril hráč absolvuje s míčem 
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• hráč dostává od trenéra přihrávku a vrací ji zpět, kdekoliv v průběhu drilu 

- hráč po překonání první skupiny kuželů dostává od trenéra přihrávku a zhruba 

v polovině běhu ke druhé skupině kuželů provádí odkop míče. Po odkopu míče hráč 

dokončuje dril 

6.2.4 Lední hokej 

V ledním hokeji, z hlediska kondičních schopností, hrají důležitou roli především 

rychlost a síla. Dnešní trend v hokeji je být na ledě co nejkratší dobu (cca 30 s) a provádět 

všechny věci v maximální rychlosti a s maximální intenzitou. Pohyb v ledním hokeji se 

uskutečňuje v násobných změnách směru, které probíhají ve vysokých rychlostech a na 

relativně malém hřišti. Hráči využívají agilitu k reakci na pohyb kotouče, spoluhráčů a 

protihráčů. Agilita je zásadní schopností pro úspěch hráče. Nejedná se však o klasickou 

agilitu. Hokejisti se pohybují po ledě a iniciátorem změny směru pohybu není chodidlo 

(přímý kontakt se zemí), ale brusle (kontakt nepřímý). Proto k efektivnímu využití agility je 

potřeba dokonalého zvládnutí techniky bruslení. 

Agility dril č. 12 

Zlepšujeme bruslařské dovednosti, kondici, koordinaci oko – ruka, oko – noha a CODS. 

 
obr. 52 – Agility dril č. 12 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• dle (obr. 52) pomocí 4 kuželů sestavíme trať do tvaru čtverce, kde pomyslná strana 

je 10 metrů dlouhá 
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• hráč na povel trenéra startuje dril, pohybuje se směrem: kužel A – B – D – A – C - 

D 

• jeho snahou je projet trať vyznačeným směrem v co nejvyšší rychlosti 

Modifikace drilu 

• hráč celou trať absolvuje s kotoučem 

• hráč celou trať absolvuje jízdou vzad 

• trenér dle potřeby mění vzdálenosti mezi kužely 

Agility dril č. 13 

Drilem zvyšujeme koordinaci, akceleraci a CODS. Dril simuluje pohybové vzorce 

na všech pozicích. Hráč se pohybuje co nejblíže kuželům. 

 
obr. 53 – Agility dril č. 13 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• trenér sestaví trať z kuželů (obr. 53) 

• hráč začíná před prvním kuželem a na povel trenéra startuje dril 

• první kužel objíždí vlevo (na vzdálenější straně kuželu) 

• druhý kužel hráč objíždí zprava, takto postupně pokračuje až k poslednímu kuželu 

Modifikace drilu 

• hráč celý dril absolvuje s pukem 

• trenér dle potřeby mění vzdálenosti a počet kuželů 

Agility dril č. 14 

Zlepšujeme agilitu a schopnost rychlé reakce na pohyb protihráče. Dril simuluje 

pohybové vzorce na všech pozicích. 
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obr. 54 – Agility dril č. 14 (Cissik, Barnes, 2004) 

Průběh drilu 

• hráči stojí čelem proti sobě, vzdáleni cca 3 metry od sebe 

• na povel trenéra zahajuje předem určený hráč (vedoucí) laterální pohyb vlevo, nebo 

vpravo 

• druhý hráč (stín) se snaží reagovat na pohyby prvního hráče a s co nejmenším 

zpožděním je kopírovat  

• vedoucí hráč se pohybuje maximálně 5 metrů vpravo, nebo vlevo 

• na povel trenéra dril ukončujeme a hráči si prohodí role 

Modifikace drilu 

• hráči provádějí dril s kotoučem 

6.2.5 Fotbal 

U fotbalistů je agilita jednou z nejdůležitějších schopností. Útočícím hráčům 

pomáhá při situacích jeden na jednoho, ve kterých je potřeba přejít přes protihráče. Obránce 

se naopak snaží zabránit útočníkovi v dalším pohybu s míčem. Oba dva při svém snažení 

využívají velkého množství typu pohybů, které vhodně kombinují. Během hry se pohybují 

na velkém prostoru a změny směru pohybu se uskutečňují ve vysokých rychlostech. Mezi 

nejdůležitější agility složku potřebnou pro fotbalisty zařazujeme práci dolních končetin 

(footwork). Tato kvalita spolu s dokonalou technikou ovládání míče je základem 

individuálního výkonu hráče ve fotbalu. 

Agility dril č. 18 

Drilem zvyšujeme koordinaci a CODS na malém prostoru. 
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obr. 55 – Agility dril č. 18 (Bangsbo, Mohr, 2012) 

Průběh drilu 

• trenér pomocí kuželů připraví trať do tvaru kříže (obr. 53) 

• vzdálenosti mezi jednotlivými kuželi jsou 2 metry  

• hráč co nejrychleji probíhá mezi kužely, dle naznačené trajektorie 

Modifikace drilu 

• hráč celý dril absolvuje s míčem u nohy 

• vzdálenosti mezi kuželi můžeme podle potřeby upravovat  
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7 Závěry 

V roce 2006 vznikla nová definice agility, která nevytváří žádné klasifikace a bere 

v úvahu kognitivní komponenty. Svou jednoduchostí se snaží předcházet nejasnostem a 

přináší více jasnosti kolem pojmu agility.  

Agility výkon se nezdá být silně propojen s determinanty výkonu přímého sprintu.  

V podstatě rychlost a agility jsou rozdílné fyzické kvality a trénink rychlosti nemá za 

následek zlepšení výkonu v agilitě a naopak. Mimoto trénink změn směru rychlosti a agility 

musí zahrnovat vysoce specifické komponenty, které se odvíjí od konkrétních požadavků 

každého sportu. 

Jak je uvedeno ve výzkumech existujících agility testů, mnohé z nich postrádají 

volní rozhodování, či reaktivní komponenty a lépe posuzují CODS – změnu směru 

rychlosti, než komplexní agilitu (CODS spolu s kognitivními faktory). Klíčem k rozvoji 

CODS je minimalizace ztrát rychlosti během rychlého přesouvání těžiště těla. Pro rozvoj 

této složky agility využíváme především agility drilů, které vyžadují rychlé změny směru 

pohybu vpřed, vzad, vertikálně, laterálně. Pomáhají nám zvyšovat úroveň agility, stejně 

jako mezisvalovou a vnitrosvalovou svalovou koordinaci, která nám pomáhá měnit směr 

pohybu v rychlosti.  

Na základě revize současného paradigmatu klasifikace, trénování a testování agility 

jsme se v naší diplomové práci snažili zjistit, co vše pojem agilita obnáší. Naší snahou bylo 

utřídit současné názorové nejasnosti o této schopnosti. Nalézt výsadní definici, objasnit jak 

můžeme agilitu trénovat a jaké charakteristiky posuzujeme při užívání stávajících agility 

testů. Zaměřili jsme se na souvislosti agility s kondičními schopnostmi a na závěr jsme 

předložili zásobník agility drilů, díky kterým můžeme tuto schopnost, alespoň částečně 

zlepšit. 

Pro zlepšení anticipace, rozhodovacích procesů a vizuální detekce, tedy kognitivní 

části agility, je zapotřebí vysoce specifických testů, nejlépe samotné sportovní hry. Jen 

během neustále se měnícího děje hry dostává sportovec ony specifické podněty, které se liší 

v každém sportu. Většina testů, které si kladou za cíl měřit komplexní agilitu, využívá 
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obecné, nebo nespecifické podněty. Tyto podněty sportovec předem zná a dostatečně 

nereflektují samotnou sportovní hru. V této rovině je potřeba dalších výzkumů k vytvoření 

validního testování agility. Nicméně všechny tyto pokusy měřit agilitu komplexně 

znamenají správný přístup a ukazují nám tendence, kterými bychom se v testování agility 

měli v budoucnu zabývat.  
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