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Abstrakt

Název bakalářské práce: Porovnání  tepových  frekvencí  pilota  a  navigátora  při 

rychlostních zkouškách v rally.

Zpracoval: Martin Pavlát

Vedoucí bakalářské práce:  PhDr. Jaroslav Dvorský Ph.D.

Cíle práce: Změřit  a  porovnat  tepovou  frekvenci  jezdce 

a navigátora při závodě rally.

 Metodika práce: Pro splnění cílů byly použity sporttestery pro změření 

tepové  frekvence  na  testovaných  závodnících  rally 

teamu  Poděbrady,  Václavu  Dunovském  a  Adamu 

Eliášovi. Dále byl oběma závodníkům položen dotazník 

s  doplňujícími  otázkami,  které  nám  pomohou  k 

vytvoření závěru.

Výsledky práce: Výsledek  měření  dopadl  dle  mého  očekávání.  Pilot 

soutěžního vozu má po celou dobu v rychlostní zkoušce 

značně  vyšší  ustálenější  tepovou  frekvenci  oproti 

navigátorovi, kterému tepová frekvence značně kolísá a 

stoupá především před rychlostní zkouškou.

Klíčová slova: Soutěžní vůz, rallye, tepová frekvence, aerobní práh.



Abstract

Title of bachelor thesis: Comparing heart frequency between driver a co-driver 

during super-stage's in rally

Author: Martin Pavlát

Supervisor  of  bachelor 
thesis:

PhDr. Jaroslav Dvorský Ph.D.

Objective: Measure and compare heart frequency between driver a 

co-driver  during  super-stages's  in  one  of  Czech 

Championship rally race.

Methodology: For set up my goals I use two heart rage monitor's. One 

for  pilot  and for  co-pilot.  And I  messuare  their  heart 

frequency during one of the rally race. For specification 

my conclusion's I use questionary for both of them. This 

help me to found the right answers.

Results: As I expected driver's heart frequency was much higher 

in every super-stage from begining to finish and it was 

more stabile than co-driver's heart frequency. Co-driver 

heart frequency was high especially befor and after start 

to  super-stage.  His  heart  frequency  was  also  more 

unstable.

Keywords: Race car, rally, heart frequency, aerobic brimm.
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1. Úvod

Anglicky Rally nebo také francouzsky Rallye je slovo označující hvězdicovou 

jízdu. Tento výraz se poprvé použil právě ve Francii, kde vznikly i první závody typu 

rally. Původním smyslem těchto závodů tedy bylo, aby závodníci dorazili do určitého 

cíle  z  předem  stanovených  startovních  bodů  (měst).  Postupem  času  se  ze  závodů 

pořádaných automobilovými nadšenci vyvinul sport, jenž se stal královskou disciplínou 

všech automobilových sportů. 

První místo mezi ostatními automobilovými sporty získalo rally právě pro jeho 

náročnost v dnešní době. Ta je kladena nejen na vůz, ale především na jezdce a jeho 

navigátora, bez něhož by jezdci nikdy nedosahovali takových výsledků a časů. Jedná se 

tu nejen o náročnost psychickou, kdy jezdec musí s chladnou hlavou vést svůj vůz ve 

vysoké  rychlosti  dosahující  místy  i  200km/h.  Tratě  vedou  po  úzkých  silnicích, 

lemovaných většinou řadou stromů, skalních útesů nebo jiných překážek. Jezdec nesmí 

při takovéto rychlosti zaváhat ani na vteřinu a svůj vůz musí mít stále pod kontrolou. 

Jezdec je tak v podstatě v každém okamžiku doslova jen pár centimetrů od smrti svojí 

i svého navigátora, a s tímto pocitem je velice náročné hnát svůj vůz co nejrychleji k 

cíli.  Jedná  se  zde  ovšem  i  o  náročnost  fyzickou,  především  pak  o  vysoký  stupeň 

koordinačních schopností. Každý segment závodníkova těla provádí naprosto jiný úkol. 

Pravá  ruka  se  stará  o  řazení  rychlostních  stupňů  a  ovládání  ruční  brzdy.  Dnes  již 

naprosto nepostradatelné pro podání nejlepších výkonů. Levá ruka pevně svírá volant a 

s pravou rukou udržuje vůz na vozovce v co možná nejideálnější stopě. Pravá noha se 

stará o plyn a brzdu, a dokonce někdy i o oba pedály součastně, levá má na starosti 

spojku. Každý z nás jistě zažil situaci, kdy musel projet v pražském centru složitější 

křižovatkou  v  odpolední  špičce,  a  i  to  se  pro  mnohé  z  nás  stává  bojem o  přežití. 

Představme si, jak se potom musí cítit takový pilot soutěžního vozu. Dalším faktem je 

zde to, že jezdec sedí za volantem celý den od brzkých ranních hodin až do večera, a to 

někdy,  nehledě  na  počasí,  i  několik  dní  po  sobě.  Dále  je  nutno  připomenout,  že 

ventilátor soutěžního vozu, aby ochladil burácející motor, běží naplno a vhání do kabiny  

vozu pouze ten nejteplejší vzduch, a jezdec je při tom oblečen v nehořlavé kombinéze, 

jež prakticky vůbec neodvádí jeho tělesné teplo. Myslím, že můžeme s jistotou říci, že 

jezdec v rally je opravdový sportovec,  který musí podstoupit tvrdý trénink, aby tyto 

požadavky zvládl. 
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O tom, jak je rally náročný sport, hovoří i nešťastná událost, která se stala v roce 

2005 na Rallysprint Pelhřimov. Tomáš Vojtěch zde havaroval se svým vozem a havárii 

nepřežil. Později se ukázalo, že havárii zapříčinilo Tomášovo slabé srdce, které nápor 

nezvládlo. To naznačuje, že i závodníci v rally musí podstupovat pravidelný trénink a 

musí  dbát  o  svoji  fyzickou  zdatnost,  aby  tělo  zvládlo  nápor,  který  při  závodění 

podstupuje.

Ve své bakalářské práci bych se rád zaměřil právě na to, jak vysoké nároky klade 

řízení  a navigování  soutěžního  vozu  na  kardiovaskulární  systém.  Rád  bych  pomocí 

použití sporttesterů zjistil, jak moc je kardiovaskulární systém závodníků namáhán a jak 

snáší  vypjetí,  kterému  jsou  jezdci  během rychlostních  zkoušek  vystaveni.  Hlavním 

cílem by potom mělo být porovnání tepových frekvencí mezi jezdcem a navigátorem a 

zjištění,  zda  jsou  obě  úlohy  stejně  náročné,  případně  zda,  co  se  náročnosti  týče, 

dominuje jedna z nich. Jezdec vůz ovládá a má jej ve svých rukou. Pokaždé, když se 

vůz vymkne jeho kontrole, pociťuje to, a dostává se do většího stresu. To by se také 

mělo projevit  i  na jeho tepové frekvenci.  Zato navigátor,  jelikož není  přímo spojen 

s ovládáním vozu, nemůže do takové míry vycítit, zda je vůz pod kontrolou, či nikoliv. 

Obzvlášť když se plně soustředí na čtení itineráře. Měl by proto být více v klidu, a to by 

se mělo projevit na jeho tepové frekvenci. Toto je má teorie a na ní bych chtěl také tuto 

bakalářskou práci postavit.

Pro účely měření byl osloven Rally Team Poděbrady a Peugeot Team ČR, kteří 

se  svolily  k použití  svých jezdců Václava  Dunovského a  Tomáše  Pospíšilíka  co by 

pilotů a Adama Eliáše a Iva Vybírala co by navigátorů při  měření. Pro měření byly 

vybrány potom Rally Hustopeče a Rally Klatovy které se pro rok 2015 jely v termínech 

19.  a  20.  6.  a  2.  a  3.  10.  Obě  rally  se  jezdí  jako jeden  ze  závodů mezinárodního 

Mistrovství České Republiky v rally. 
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2. Teoretická východiska

2.1. Historie světové rally

2.1.1. Prvopočátky rally a vznik Rally Monte Carlo

Jeden z prvních závodů, o kterém lze hovořit jako o závodu rally, je Rally Monte  

Carlo, jenž je i v dnešní době jednou z nejslavnějších rally světa. U jejího zrodu stál  

Alexandre Noghes, v té době předseda klubu Sport Automobile et Vélocipedique de 

Monaco.  Na  základě  zkušeností  z organizování  hvězdicových  závodů  cyklistů  do 

Monaca  se  rozhodl  uspořádat  první  závod  motorových  vozidel  obdobného  typu. 

Sponzorovat tento velkolepý závod se rozhodl majitel monackých kasín Camille Blank. 

Termín závodu byl stanoven na leden roku 1911. Patronem závodu se stal sám monacký 

kníže Albert I. Do závodu se přihlásilo 23 závodníků. K hvězdicové jízdě se startovalo z  

Paříže, z Bolougne sur Mer, z Bruselu, z Berlína, z Vídně a z Ženevy. Byla předepsána 

průměrná rychlost 10 km/h a cíl byl v Monte Carlu 28. ledna. Nejdelší trasa z Berlína 

byla  1690  km  dlouhá  a  byl  na  ní  stanoven  čas  sedmi  dnů  a  dvou  hodin.  Ostatní 

závodníci  vyrazili  na  cestu  později.  Závodníci  museli  po  cestě  projet  stanovenými 

kontrolami  a  svůj  průjezd  potvrdit.  Jako  první  dojel  do  cíle  závodník  a  letecký 

průkopník Henri Rougier s vozem Turcat-Méry s výkonem 18 kW. Se spolujezdcem 

Fallieresem urazili trať z Paříže za 28 hodin a 10 minut. Hlavními kritérii pro vítězství  

tehdy byly: průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, počet osob ve voze a stav vozidla v 

cíli. K druhému ročníku Rally Monte Carlo se v roce 1912 přihlásilo již 87 posádek, z 

nichž do cíle jich dorazilo 40. Startovacích míst bylo tentokrát dvanáct a nejdelší trasu 

z Petrohradu si zvolil André Nagel s ruským vozem Russobalt. Nakonec závod vyhrál 

německý závodník Julius Beutler na Berlietu s průměrnou rychlostí 29 km/h. Druhý byl 

von Esmarck na Durkoppu.

Po  těchto  dvou  ročnících  následovala  přestávka  způsobená  především  první 

světovou válkou a po ní v roce 1924 Anthony Noghes vzkřísil otcovu myšlenku a stal se 

novým  ředitelem  soutěže.  Změnila  se  i  pravidla  soutěže.  Byl  vypsán  pohár  pro 

nejúspěšnější ženu v soutěži, a každý si mohl vybrat místo a čas startu. Podmínkou bylo 

dojetí do cíle v Monte Carlu 12. března mezi 8. a 18. hodinou. Po dojetí do cíle čekala 

všechny ještě zkouška na  90 km dlouhém okruhu,  jejíž  výsledky při  rovnosti  bodů 
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rozhodovaly. Vítězem se stal Francouz Ledure a spoujezdcem mu byla jeho manželka. 

Startoval  z  Glasgowa s  vozem Bignan  1975  cm3.  Druhý skončil  krajan  Marguet  s 

vozem Metallurgique.  V roce 1925 byly zavedeny trestné body a nejvzdálenější bod 

startu byl až v Tunisu. Trasa měřila 5400 km. Vítězem se stal Francouz Repusseau s 

vozem Renault 9121 cm3. Druhý byl Madame Marika s vozem Lancia. V roce 1928 se 

pravidla  opět  pozměnila  a  rozhodující  byl  počet  ujetých  kilometrů,  dodržování 

průměrné rychlosti, a dále potom výsledky ze závěrečné zkoušky a počet cestujících v 

závislosti na objemu motoru, což zvýhodňovalo malé vozy. Vítězem se stal Francouz 

Jacques  Bignan  s  vozem Fiat  o  objemu 993 cm3,  startující  z  Bukurešti.  Druhý byl 

Malaret,  také  na  Fiatu,  a  třetí  byla  Francouzka  Verisgnyová s Talbotem,  starující  z 

Bukurešti. Jubilejního desátého ročníku se zúčastnil i náš dr. Rechziegel s vozem Praga 

Alfa, který nakonec skončil dvanáctý. Startoval ze švédského Umea. V roce 1934 se 

Rally Monte Carlo zúčastily hned tři české posádky. Na voze Z dojela na 50. místě a 21. 

místě ve své kategorii posádka Deston, Vlašim, Hodač. Na voze Walter Junior startoval 

Knapp,  který obsadil  39.  místo ve  své kategorii.  A s  druhým vozem Walter  Junior 

startovala posádka Formánek, Vydra a Stokuč. Tito jezdci ovšem rally nedokončili pro 

technickou závadu těsně před cílem. Největšího úspěchu a jednoho z nejcennějších v 

historii naší účasti na Rally Monte Carlo dosáhl závodník Bohumil Turek s vozem Aero.  

Absolvoval cestu 3876 km z Athén. Umístil se na prvním místě ve své třídě a devátý 

celkově.  Následoval  v roce 1936 úspěch posádky Zdeněk Pohl a ing. J. Hausman s 

vozem Škoda Popular. Ve své kategorii skončili druzí (Novotný, Skořepa, 1979)

Prvotní systém závodu vydržel s menšími změnami až do padesátých let. V roce 

1951 byla zavedena rychlostní zkouška na okruhu v monacké Grand Prix. Do popředí 

rally se začali dostávat především tovární jezdci, a to kvůli reklamě, jakou rally dělala 

továrním vozům. Právě finanční náročnost Rally Monte Carlo dala vzniknout i dalším, 

v té době menším podnikům. Ve třicátých letech se rozdělila rally na dva typy. Evropská 

a  Anglická  rally.  Evropská  rally  měla  systém obdobný Rally  Monte  Carlo,  zatímco 

Anglická rally shromažďovala závodníky v určitém místě, přičemž o celkovém pořadí 

rozhodovaly nejrůznější testy. Aby na rally mohly startovat i slabší posádky s menším 

finančním zajištěním, bylo vytvořeno pro soutěžní vozy několik skupin. V roce 1960 

bylo rozdělení skupin následovné: Skupina 1 pro vozy sériové výroby nad 5000 ks za 

rok; skupina 2 a 3 pro vozy sériové výroby nad 1000 ks za rok; skupina 4 pro vozy 

sériové výroby nad 400 ks za rok. Především skupina 4 umožňovala automobilovému 
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průmyslu vyrábět a upravovat  automobily co nejvíce ve prospěch rally.  U továrních 

vozů  se  začaly  objevovat  různé  úpravy  jak  na  motoru  či  řízení,  tak  i  karoserii  a 

aerodynamice  vozu.  Za  první  závodní  speciály  můžeme považovat  například  Lancii 

Stratos,  nebo  Alpine  A110.  V roce  1973  přišla  Lancia  s  velice  výkonným  vozem 

s motorem z Ferarri Dino. Další, kdo se pustil do závodních úprav, byl Renault, který 

přišel s vozem Renault 5 turbo, jehož motory byly vybaveny turbodmychadlem přímo 

na zadních sedačkách.

(Klein, 2001)

2.1.2. Světová rally po roce 1973 – první světový šampionát

Rok 1973 byl také velkým zlomem v historii rally. Z důvodu stále vznikajících 

nových závodů rally po celém světe a zároveň rostoucí účasti na závodech rally se FIA 

rozhodla  uspořádat  první  mistrovství  světa,  ve  kterém  spojila  ty  nejatraktivnější  a 

nejlépe propracované závody rally po celém světě. Toto mistrovství světa se skládalo 

hned ze dvou šampionátů. Jednalo se o mistrovství světa značek a mistrovství světa 

jezdců. Každá soutěž měla tedy vítěze v kategorii jezdců a vítěze v kategorii značek, ve 

níž se hodnotily výkony vozů a pořadí, v jakém dojely do cíle. Vozy zúčastňující se 

mistrovství světa  značek byly označovány jako vozy WRC, nebo-li  world rally  car. 

(Klein, 2001)

V roce 1980 se objevilo první auto s pohonem všech čtyř kol. Jednalo se o vůz Audi 

Quattro. Zpočátku odsuzované, jelikož pohon všech čtyř kol je oproti dvoukolce velice 

těžký a náročný na údržbu. To ovšem vyvrátil v roce 1980 jezdec Hannu Mikolla, když 

na jedné z rally pouze jako předjezdec s tímto vozem zajel čas o 9 minut lepší než 

nejrychlejší  závodník.  Z  těchto  důvodů  musela  FIA v  roce  1982  opět  přehodnotit 

rozdělení vozu, a vznikly nové kategorie, které se konečně pro rok 1983 zformulovaly 

na kategorii A ( sériové vozy), kategorii N (upravené sériové vozy) a konečně kategorii 

B (upravené sportovní vozy). (Davenport, Klein, 2007)

2.1.3. Nejsilnější závodní auta světa – skupina B

Podmínka pro účast v kategorii B byla prostá. Bylo nutno vyrobit minimálně 

200 vozů v sériové výrobě za rok, což dávalo automobilovým továrnám, co se úprav na 
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voze týče, celkem volnou ruku. Pohon všech čtyř kol umožňoval vyrábět vozy s výkony 

až  500  koní,  což  byl  více  jak  dvojnásobek  oproti  původních  200  koním u  vozů  s 

poháněnou pouze jednou nápravou, kde u většího výkonu už by docházelo k prokluzu 

kol  a  výkon  by  nemohl  být  přenesen  na  vozovku.  Vznikaly  vozy  s  motory 

přeplňovanými  jak  turbodmychadlem,  tak  i  kompresorem,  a  oproti  výkonnostním 

vylepšením, jaké vozy obsahovaly, byly bezpečnostní prvky značně pozadu. Stejně tak 

byly vozy i bez většího váhového omezení. Prvním soutěžním speciálem skupiny B se 

stal vůz Lancia 037 Monte Carlo a Audi, které v té době kralovalo rally a dostalo svého 

prvního soupeře. Lancia byla vybavena šestnáctiventilovým čtyřválcem, přeplňovaným 

kompresorem a hned v roce 1983 vyhrála pohár konstruktérů. V roce 1984 přišel potom 

Peugeot s novinkou Peugeot 205 T16. Vůz měl výkon 350 koní a oproti tomu vážil 

necelých 1000 kilogramů. Tragickou, a zároveň i poslední sezonou skupiny B, byl rok 

1986, kdy série několika smrtelných nehod zapříčinila ukončení této skupiny soutěžních 

vozů. (Davenport, Klein, 2007)

2.2.4. Vývoj rally po roce 1986

Po zrušení skupiny B se mohly rally zůčastnit vozy se značným omezením a 

vznikla  pouze skupina A, což  byly vozy,  které  se do značné míry podobaly vozům 

sériové  výroby  a  lišily  se  pouze  lehkými  změnami  -  především   odpružením, 

podvozkem a brzdami. Motor musel zůstat stejný jako u sériových vozidel. V roce 1990 

přišly na scénu rally japonské automobilky jako Toyota, Mitsubishi nebo Subaru. (klein, 

2001)

2.2.5. Světová rally po roce 1997 a skupina WRC

V roce 1997 se skupina A mění na skupinu pod názvem WRC neboli World 

Rally  Car  a  s  ní  přicházejí  i  nová pravidla.  V autech  skupiny WRC jsou obsaženy 

motory s maximálním objemem 2000 cm3 doplněné o turbodmychadlo, kde množství 

přivedeného vzduchu je omezen restriktorem o průměru 34 mm. Maximální výkon je 

300 koní  a motor je  vybaven systémem ALS, který zabraňuje zpožďujícímu účinku 

turbodmychadla. Pojem WRC se ovšem ve světě rally objevil již mnohem dříve. Poprvé 

to bylo v roce 1973, kdy vzniklo pod záštitou FIA první oficiální mistrovství světa v 

rally. To bylo rozděleno na dvě hlavní soutěžní kategorie. Došlo k rozdělení na pohár 

jezdců a pohár konstruktérů. Toto byly dvě kategorie založené na stejném bodovém 
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principu, v nichž se soutěžilo v seriálu mistrovství světa. WRC se tak vyvíjelo po boku 

výše  uváděných  skupin  a  až  v  roce  1997  se  WRC  stalo  samostatnou  skupinou  s 

označením pro speciální vozy soutěžící v rally. (Klein, 2001)

Na  konec  ovšem  v  roce  2010  ukončením  posledního  závodu  světového 

šampionátu rally ve Velké Británii došlo i k ukončení éry vozů WRC, jenž trvala 14 

sezon, během kterých bylo odjeto 201 soutěží. Rally se tak přehoupla do podoby, jakou 

zastává až doposud. (Pavlík, Hofbauer, 2012)

2.3. Historie české rally

Historie automobilových závodů u nás sahá až do dvacátých let.  V září roku 

1928 byla odstartována Severočeská soutěž spolehlivosti. Měla tři etapy o celkové délce 

385 km. Průměrná rychlost byla dle objemu motorů stanovena od 33 km/h do 45 km/h. 

Na startu se objevilo hned 77 posádek, z nichž do cíle nedojelo pouhých 5 a 16 posádek 

dokončilo závod bez trestných bodů. V témže roce se konala také Táborská soutěž. Trať 

byla dlouhá 150 km. Stanovená rychlost byla 45 km/h a ze 75 odstartovaných vozidel se 

65  dostalo  až  do  cíle.  V  roce  1930  stojí  za  zmínku  například  Jihočeský  závod 

spolehlivosti,  na  jehož  startu  se  objevilo  90  závodníků.  Trať  byla  dlouhá  450  km 

a skládala  se  ze  čtyř  etap.  Start  a  cíl  byl  v  Českých  Budějovicích.  Mezi  Hůrou  a 

Lišovem byla zařazena zkouška výkonnosti  na kilometrovém stoupání.  Z devadesáti 

odstartovaných závodníku nakonec do cíle dojelo bez trestných bodů 32. 

 Jedním z  velkých  podniků,  které  u  nás  v  té  době  vznikly,  byla  roku  1930 

Slánská soutěž  spotřeby.  Závodník v ní  musel  urazit  stanovenou trať  s  co nejmenší 

možnou spotřebou pohonných hmot. Na základě této myšlenky se i dnes jezdí různé 

závody,  jako  např.  Mobil  Economy  Run.  Soutěž  se  konala  na  Slánském  okruhu 

dlouhém 23 kilometrů. První místo tohoto závodu obsadil Sulkovský s vozem Praga 

Piccolo se spotřebou 4,64 l.  Snad nejvýznamnějším podnikem toho roku byl  ovšem 

hvězdicový závod do Vysokých Tater. Trať nebyla předepsána a úkolem bylo projet co 

největší počet kilometrů v co nejkratším čase. Největší automobilovou rally u nás před 

druhou světovou válkou byla v září roku 1937 soutěž Malou dohodou. Trať z Prahy do 

Bratislavy vedla přes Košice, Bukurešť a Bělehrad. Na trati čekalo jezdce několik testů. 

Jedním  z  nich  byl  například  studený  start  nebo  jízda  zručnosti.  Trať  měřila  2400 
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kilometrů a na startu se objevilo 102 posádek.  (Novotný, Skořepa, 1979)

 Největšího rozmachu se ovšem česká rally dožila koncem let sedmdesátých. 

Jedním ze závodů, o kterém se dá v dnešní době říci, že má již dlouholetou tradici, je 

například Barum rally nebo rally Bohemia, tenkrát ješte rally Škoda – Bohemia. Barum 

rally  je  o  něco  starší  a  první  ročník  se  jel  v  roce  1971.  Rally  Bohemia  poprvé 

odstartovala v roce 1974 a nahrazovala tenkrát velice slavnou rally Vltava, která musela 

z politických důvodů zaniknout.

2.4. Současná podoba světové rally

2.4.1. Šampionát WRC

Dnes se  ve  světová  rally  rozděluje  na  dva  šampionáty.  Jedním z nich  je  již 

zmiňovaný WRC, což je mistrovství světa, ve kterém hrají hlavní roli vozy třídy WRC 

neboli World Rally Car. Od roku 1997 až do roku 2010 byly hlavní charakteristikou této 

skupiny vozy s motorem o objemu 2000 cm3 přeplňovaných turbem. Od roku 2011 se 

pak jednalo o vozy s motorem 1600 cm3, rovněž přeplňovaných turbem. Tato kategorie 

se  rozlišuje  dále  do  několika  podkategorií.  WRC,  jak  již  bylo  řečeno,  je  absolutní 

klasifikace  vozů  WRC.  JWRC  je  skupina,  v  níž  soutěží  juniorští  jezdci.  Věková 

kategorie je v tomto případě 28 let a soutěží se s vozy třídy S1600, nebo také nově třídy 

R. Ve skupině JWRC smí bodovat jezdci s vozy zařazených do třídy R1 – R3. Další  

skupinou je skupina PCWRC neboli produkční vozy. Jedná se zde o vozy automobilek, 

jako např. Subraru WRX STI nebo Mitsubishi Lancer EVOLUTION. Další a poslední 

skupinou tohoto šampionátu je skupina SWRC neboli super 2000. Jedná se o šampionát 

pro jezdce  a  týmy jedoucí  s  vozy kategorie  S2000, jako např.  Škoda Fabia  S2000, 

Peugeot 207 S2000, Fiat Grande Punto S2000 atp.

2.4.2. Šampionát IRC

Druhým  šampionátem,  který  se  jezdí  od  roku  2006,  je  tzv  IRC  šampionát 

(  Intercontinental  Rally Challange).  Jezdí  se pod promotérem Eurosport  Events a je 

vypsaný pro vozidla kategorie S2000, jenž byly zmíněny výše. Na konci roku jsou v 

tomto šampionátu 4 vítězové. Vítěz mezi jezdci a vítěz mezi automobilkami. Od roku 

2010 je  vypsána  kategorie  i  pro vozy s  pouze  jednou poháněnou nápravou.  V této 
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kategorii jsou také vyhlašováni nejlepší jezdci a nejlepší automobilky.

Pokud  se  v  dnešní  době  chce,  ať  už  přímo  automobilka,  nebo  soukromník 

zúčastnit jakéhokoliv profesionálního závodu rally, kromě licence, kterou musí mít pro 

daný  rok  platnou  oba  závodníci,  musí  i  jejich  vůz  a  především  jeho  nestandardní 

součástky  splňovat  homologaci,  která  je  popsána  v  homologační  listině.  Ta  přesně 

určuje, jak má vozidlo dané kategorie, do které se chce tým přihlásit, vypadat. Popisuje 

především,  jaké  změny  jsou  na  voze  povolené  oproti  sériově  vyrobenému  vozu. 

Homologaci  stanovuje  výrobce  vozidla  v limitech,  které  udávají  technické  předpisy 

FIA.  Homologace  se  tak  rozděluje  na  národní  a  mezinárodní.  Vozy  s  národní 

homologací  mohou  startovat  pouze  v  zemi,  pro  kterou  je  homologace  schválena. 

Mezinárodní homologace pak platí v jakékoliv zemi světa.

2.4.3. Rozdělení vozů do skupin

Rozdělení skupin, do kterých se řadí soutěžní vozy v dnešní světové rally, jsou 

následovná: skupina N pro sériové vozy, skupina A pro vozy závodní a skupina WRC. 

Skupiny se rozlišují především podle objemu motoru. Skupina N pak na skupiny N/1 až 

N/4. Skupina A na skupinu A/5 až A/8. Rozdělení dle objemu motoru vypadá takto: 

N1/A5 pro objem motoru do 1400 cm3; N2/A6 pro objem motoru do 1600 cm3; N3/A7 

pro objem motoru do 2000 cm3 a skupina N4/A8 pro vozidla s objemem motoru nad 

2000 cm3.

Skupina N

Skupina N by se dala charakterizovat jako skupina pro takzvané sériové vozy s 

omezeným  počtem  úprav.  Hlavními  úpravami  na  těchto  autech  jsou  potom  změny 

především v oblasti podvozku. Jedná se o výkonnější brzdové komponenty, sportovní 

tlumiče atp. Úpravy motoru jsou silně omezené a jedná se v tomto případě především o 

úpravy sání například vzduchovými filtry a úpravy softwaru elektronické řídící jednoty 

motoru. Vozy skupiny N1 až N3 mohou mít poháněnu pouze jednu nápravu. Vozy třídy 

N4 mohou mít poháněny nápravy obě.
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Skupina A

Skupina A jsou vozy vycházející ze skupiny N. Množství úprav je ale podstatně 

větší.  Především úpravy na  motoru jsou  povoleny v mnohem větší  míře.  Například 

úpravy sacích kanálů, speciální ojnice a písty, vačkové hřídele, speciální řídící jednotky 

atp.  Podvozek  se  od  sériového  vozu  liší  naprosto.  Používají  se  zde  zodolněné 

převodovky s možností řazení bez spojky nebo sekvenční převodovky. Vozy spadající 

do třídy A5 až A7 mohou mít poháněnu pouze jednu nápravu. Vozy skupiny  A8 mohou 

mít poháněny nápravy obě.

Poslední skupinou jsou vozy WRC jejíž specifika jsem zmiňoval již výše. 

2.5. Současná podoba české rally

 Pro Českou republiku zastřešuje všechny motoristické sporty Autoklub České 

republiky.  Ten  se  dále  dělí  na  menší  orgány,  které  se  starají  o  jednotlivé  odvětví 

motoristických sportů. Kromě rally zde nalezneme například motocykly, karting neboli 

motokáry atp.  Rally zde spadá pod federací automobilového sportu, která se stará o 

veškeré automobilové sporty, jako např. i závody do vrchu, autocross, rallycross. Rally 

je potom přímo řízeno Svazem Rally.

2.5.1. Šampionáty v České Republice

V České republice je v roce 2015 vypsáno hned několik šampionátů. Nejvyšší je 

mezinárodní Mistrovství České republiky. Dalším, o něco menším, je Mistrovství České 

republiky  ve  sprint-rally.  Dále  se  jezdí  Mistrovství  České  republiky  historiků  a 

posledním je pohár České republiky v rally.  Každý z těchto šampionátů se skládá z 

různého počtu závodů a závodit se může v odlišných kategoriích s různými pravidly a 

omezením.  Nejnáročnějším  je  potom mezinárodní  mistrovství  České  republiky,  kde 

každý pořádaný závod je dvoudenní. Rychlostní zkoušky přesahují  délku i  20 km a 

délka  celé  tratě  je  i  stovky  kilometrů.  Šampionát  má  nejpřísnější  pravidla,  co  se 

organizace závodů i kontroly a omezení vozů týče.
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Mezinárodní Mistrovství České republiky

Mezinárodní  mistrovství  České  republiky  se  jezdí  jako  součást  Evropského 

poháru a je zde silně zastoupena i skupina zahraničních jezdců. V roce 2015 je vypsáno 

7 podniků. Tohoto mistrovství se mohou zúčastnit pouze jezdci a navigátoři s platnou 

mezinárodní licencí a jezdci s licencí FAS AČR, jejichž oficiální seznam je vyvěšen na 

oficiálních  stránkách  autoklubu.  Závody  jsou  konány  podle  evropských  předpisů  a 

závodní vozy jsou rozděleny do 8. tříd. Od třídy 2, kam spadají vozy S2000, až po třídu 

10, kam spadají sériové vozy pouze s bezpečnostními úpravami. Vozy kategorie S2000 

mohou řídit pouze jezdci s mezinárodní licencí. 

Mistrovství České republiky v sprint-rally

Mistrovství České republiky v sprint-rally je menším šampionátem pořádaným 

na území České republiky. Závody jsou pouze jednodenní. Mistrovství se skládá z 8. 

podniků.  Těchto závodů se mohou zúčastnit  pouze závodníci  s  platnou licencí  FAS 

AČR a nebo jezdci s platnou mezinárodní licencí. Vozy typu S2000 mohou řídit pouze 

jezdci s mezinárodní licencí FIA. Rozdělení vozů je zde do třinácti skupin a pravidla na 

úpravu  vozů  zde  již  nejsou  tak  přísná.  Mohou  se  zde  zúčastnit  i  vozy  s  prošlou 

homologací, která je platná ještě pět let po ukončení výroby daného vozu. 

Mistrovství České republiky historiků

Mistrovství  České  republiky  historiků  je  pohár,  který  se  jede  vždy  při 

mezinárodním Mistrovství  České republiky nebo při  mistrovství České republiky ve 

sprint-rally. Historici se zúčastní daného závodu ve svém vlastním vyhrazeném čase po 

odjetí všech ostatních závodníku. Tohoto mistrovství se mohou zúčastnit pouze vozy s 

rokem výroby do roku 1990. Pravidla pro stavbu vozu zde nejsou natolik přísná jako 

pro mezinárodní Mistrovství a sprint-rally,  a umožňují použít i  jiných součástek než 

homologovaných.
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Pohár České republiky v rally

Především pro začínající jezdce je vypsán pohár České republiky v rally. Tento 

pohár se skládá z celkem devíti závodů, jež jsou zároveň součástí jiných pohárů. Tento 

pohár je vypsán pouze pro vozy s obsahem motoru do 2000 cm3 s poháněnou pouze 

jednou  nápravou.  Jedná  se  většinou  o  starší  auta,  která  mají  povolené  i  jiné  než 

originální součástky. Tohoto poháru se mohou zúčastnit jezdci s národní licencí AČR 

nebo s licencí pro PČR v rally.

V  rámci  všech  těchto  pohárů  jsou  vypisovány  i  kategorie  žen  a  kategorie 

juniorů, což jsou muži do 25 let. Navigátoři se hodnotí pouze v případě, že s jezdcem 

odjeli všechny závody daného šampionátu, v němž jsou hodnoceni.

2.6. Aerobní vytrvalost 

Rally patří  mezi sporty,  u kterých se sportovci  při  svých výkonech pohybují 

skoro celou dobu svého výkonu v aerobní zóně. To znamená, že je kladen velký nárok 

na jejich aerobní vytrvalost. Pokud mají podávat co nejlepší výsledky, je zapotřebí, aby 

svou  aerobní  vytrvalost  co  nejefektivněji  zlepšovali.  To  je  potřeba  zohledňovat  při 

sestavování tréninkových jednotek.

2.6.1. Spotřeba kyslíku

Se stoupající aerobní zdatností se zvyšuje i spotřeba kyslíku. 

Měřítkem celkového výdeje energie je spotřeba kyslíku. Ta narůstá přiměřeně s 

růstem fyzického zatížení až do daného maxima, jenž je označováno jako maximální 

aerobní  kapacita  (VO2  max).  VO2  max je závislé  na spoustě faktorů, jako například 

pohlaví, věk, tělesná složení, zdravotní stav, trénovanost apod. 

Dle spotřeby kyslíku,  jež je vyjádřena v procentech z VO2  max, se provádí i 

přibližné ohodnocení intenzity práce. 

Podle Bunce (1989) děje,  které při  tělesné práci uvolňují danou energii,  jsou 

závislé na dodávce kyslíku. Pro aerobní děje je to energie z oxidační fosforylace. Děje 

probíhající bez potřebného přísunu kyslíku jsou takzvané anaerobní a energii získávají z 

glykolytické fosforylace. Právě kvůli tomu má sledování dynamiky spotřeby kyslíku při 

zatížení a zotavení rozhodující význam. 
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2.6.2. Ventilační parametry

K respiraci  v  živém  organismu  dochází  za  úkolem  výměny  O2  a  CO2  mezi 

vnějším  a vnitřním  prostředím  organismu.  Při  fyzické  zátěži  dochází  ke  zvyšování 

minutové plicní ventilace,  která se v pásmu submaximálních intenzit  rovná intenzitě 

zatížení. (Bunc, 1989)

Hlavními  parametry  výměny  plynů,  jenž  mají  vztah  ke  stanovení  kapacity 

transportního systému, jsou: 

Dechovy objem (VT) = množství vzduchu, jenž s nádechem vdechneme do plic. 

Tato hodnota se mění s přímou úměrností v závislosti na zatížení. A stejně jako spotřeba 

kyslíku se zvyšující aerobní zdatností zvyšuje i dechový objem. 

Minutova  ventilace  (V) =  výsledkem  hloubky  a  počtu  dechů  za  minutu.  V 

klidovém stavu se pohybuje okolo 7-8 l/min a při zátěži stoupá až na 80-100 l/min. 

Minutová  ventilace  se  adaptuje  jednak potřebám zvýšeného  přísunu O2,  a  jednak a 

především zvýšené koncentraci CO2 a jeho nutnosti vyloučení z organismu. 

Ventilacni  ekvivalent  kysliku  (VEO2) =  podíl  minutové  ventilace  a  minutové 

spotřeby kyslíku. Toto číslo nám udává účinnost dýchacího systému. Udává se v litrech 

a je chápáno jako množství nadýchaného vzduchu, z něhož je využitý 1 l O2. 

Vydej oxidu uhliciteho (VCO2) = množství oxidu uhličitého vypuzeného z plic za 

jednotku času. Jedná se o důležitý ukazatelem při posuzení reakce a adaptace na zátěž. 

Je často využíván ke stanovení anaerobního prahu neinvazivní metodou pro stanovení 

hodnot RQ (respirační kvocient).  

Prijem kysliku (O2) = množství kyslíku extrahovaného z vdechnutého plynu za 

časovou jednotku,  nejčastěji  za  1  minutu.  Tato  hodnota  splňuje  u  zátěžových  testů 

základní kritéria: objektivitu, reprodukovatelnost a validitu. 

Maximalni  spotreba  kysliku  (VO2  max) =  nejdůležitější  funkční  ukazatel 

zátěžového vyšetření, protože nám ukazuje kapacitu transportního systému. 

Respiracni  kvocient  (RQ)  a  pomer  respiracni  vymeny  VCO2/O2 = poměr 

okamžitých ventilačních vztahů CO2 a O2 . 

2.6.3. Srdeční frekvence 

Zájem o mnohostranné praktické využívání srdeční frekvence pro potřebu řízení, 
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kontroly a zjišťování efektů pohybového zatěžování na různých výkonnostních stupních 

zejména v poslední době velice stoupla.(Bunc, 2001)

2.6.4. Klidová srdeční frekvence a maximální srdeční frekvence 

Klidová  srdeční  frekvence  je  hodnota,  kterou  lze  naměřit  v  úplném  klidu, 

nejlépe vleže. Tyto SF se pohybují v rozmezí 50-75 tepů za minutu (SF.min-1.) a jsou 

závislé  především  na  pohlaví  a  stavu  kondice  (Soumar,  1997).  Klidovou  srdeční 

frekvenci naměříme nejlépe ráno po probuzení. Měření je nutno provádět opakovaně v 

rozmezí několika dnů za sebou a z naměřených hodnot  vypočítat hodnotu průměrnou. 

Maximální srdeční frekvence je definována jako maximální počet srdečních tepů 

za minutu, které je srdce schopno uskutečnit. Tato srdeční frekvence klesá s věkem a je 

u každého jedince individuální. (Soumar, 1997)

Maximální SF lze zjistit v laboratorních podmínkách nebo také jednoduchým 

vzorcem.  Vzorec  pro  výpočet  maximální  SF  je  následující.  SF  max.  =  220  –  věk 

(aktuální věk daného jedince). Je nutno tento výpočet maximální srdeční frekvence brát 

pouze jako orientační.  

Nelze  stanovit  žádnou  univerzální  maximální  srdeční  frekvenci.  U  každé 

aktivity  spojené  s  pohybem  nebo  skupinu  podobných  pohybových  aktivit  při 

pohybovém tréninku je jiná maximální srdeční frekvence. (Bunc, Novotná, Čechovská, 

2006)

Fyziologický základ intenzity souvisí především s energetickým zabezpečením 

pohybového úkonu. Na úrovni buněčné se stupeň úsilí projevuje energetickým výdejem. 

Čím větší je intenzita cvičení, tím vyšší bude i intenzita energetického výdeje (množství 

energie na jednotku času, kJ za sekundu). (Dovalil a kol., 2002) 

2.6.5. Výpočet pracovního metabolismu ze srdeční frekvence a spotřeby kyslíku 

Hodnota  srdeční  frekvence  (SF)  při  submaximálním  zatížení  je  v  setrvalém 

stavu přímo úměrná intenzitě daného zatížení, respektive spotřebě kyslíku (VO2). Tuto 

závislost  můžeme  použít  k  přibližnému  výpočtu  pracovního  energetického  výdeje 

organizmu.  Pouze  ovšem  za  předpokladu,  že  hodnoty  SF  nejsou  ve  velké  míře 

ovlivněny  psychickými,  patologickými  či  farmakologickými  faktory  nebo  ve 

venkovních  podmínkách  vlivy  prostředí.  Přibližnou  pracovní  spotřebu  kyslíku 
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můžeme odečíst z nomogramu závislosti srdeční frekvence na spotřebě kyslíku, jež se 

liší  podle  věku,  pohlaví  a  trénovanosti  daného  jedince.  Přesnějšího  výsledku  lze  u 

jedince dosáhnout na základě laboratorního zátěžového vyšetření. Individuální závislost 

SF – VO2 je stanovena na základě funkční odezvy organismu na několik stupňů, neboli 

setrvalých stavů, zvyšování zatížení. 

Za pomocí tzv. energetického ekvivalentu pro kyslík (EEO2), jenž odpovídá cca 

20,3 až 20,8 (jeho změna je dána podle druhu metabolizovaných živin a podle intenzity 

zatížení) jsme pak schopni vypočítat hodnoty energetického výdeje dle vzorce: 

PM [kJ] = VO2 [l] . EEo2 . t [min], kde PM = pracovní metabolismus, VO2 = spotřeba 

kyslíku, EEo2 = energetický ekvivalent kyslíku a t = doba trvání příslušné činnosti. 

Měřením spotřeby kyslíku a analyzováním vydechovaných plynů zjistíme na základě 

vdechovaného O2  a vydechovaného CO2  poměr obou parametrů (respirační kvocient – 

RQ).  Z  tohoto  výsledku  lze  určit  podíl  zapojených  energetických  systémů,  jež 

organismus využívá při daném stupni zatížení. (Kuhn et al., 2005). 

2.7 Emoce

Strach a úzkost jsou jedny z nejčastějších emocí, s nimiž se závodníci během 

rally setkávají. Pokud chtějí podávat dobré výkony, musí se naučit s nimi pracovat a 

ovládnout je. Dost často na tom závisí i jejich život.

Strach je negativní emoce, která vzniká jako reakce na specifický podnět, který 

člověk vnímá bezprostředně jako ohrožující a jež nemůže zvládnout. Strachová reakce 

má stejně jako každá jiná svojí poznávací, zážitkovou, neurovegetativní a motorickou 

stránku.  Strach  se  projevuje  např.  zrychleným pulsem,  napnutím svalů,  zrychleným 

povrchním dýcháním, potřebou močit atd.

Hranice mezi strachem a úzkostí není jasně definována. Je-li strach přiměřenou 

reakcí  na  určitý  škodlivý  podnět,  pak  úzkost  může  být  relativně  stálou  vlastností 

člověka. Úzkostný člověk se v tomto případě cítí ohroženě, ale neví čím. Úzkost může 

vzniknout na základě vrozených dispozic i za přispění silnějších psychických traumat. 

(Macháč, 1988)
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2.7.1 Úzkost a výkonnost

Strach  a  úzkost  proto  ve  velké  míře  ovlivňují  výkonnost  sportovce.  Vztah 

výkonnost  –  úzkost  lze nejlépe  vyjádřit  Yerkes-Dodsonovým zákonem. Tento zákon 

předpokládá, že při střední hladině úzkosti (nebo při střední aktivační hladině) je výkon 

sportovce optimální a při vysoké nebo nízké hladině je nižší. Yerkes-dodsonův zákon je 

označován zákonem obrácené U křivky, kdy na ose X máme aktivační úroveň a na ose 

Y máme výkonnost. Tedy vztah mezi aktivací a výkonností není lineární. Od začátku 

aktivace výkonnost roste, až dosáhne svého maxima na střední úrovni aktivace a poté 

zase klesá. To dokazuje, že úzkost je do určité míry pro sportovce důležitá a zvyšuje 

jeho  výkonnost,  a  tím  i  zlepšuje  výsledky.  Od  určité  hladiny  ovšem  může  mít  až 

destruktivní charakter. (Macháč, 1988)

2.7.2 Kontrola úzkosti a strachu

Lidský organizmus má schopnost adaptace na strachové situace, a proto, je-li 

vystavován stresovým situacím častěji, začíná tento stav poznávat a dochází opět do 

stavu rovnováhy. Pro potlačení strachu je tedy důležité osobní prožití a poznání stresové 

situace v praxi.

Při kontrole strachu dochází k tzv. habituaci, nebo-li návyku v tom smyslu, že 

častým opakováním se pro nás jakákoliv situace stává více a více všední. Jedná se tu o 

vztah mezi rozumem a citem, a to tak, že vznik a charakter emoční reakce závisí na 

kognitivním  hodnocení  podnětové  situace.  Tedy,  racionální  analýzou  se  dá  emoce 

oslabit nebo rozpustit. Silná emoce ovšem může deformovat úroveň racionální analýzy. 

(Macháč, 1988)

2.7.3 Únava

Únavu chápeme jako zákonitý důsledek každého zatížení organismu. Rozlišit ji 

můžeme na dva druhy únavy:  únavu fyzickou a únavu psychickou. Není  mezi nimi 

ovšem striktní hranice. I když mluvíme o tělesné a duševní únavě odděleně, musíme si 

být vědomi toho, že jde spíš o převahu jedné z obou zúčastněných složek organismu 

jako celku. 

Již pojem svalová únava je problematický. V laboratoři bylo totiž zjištěno, že se 

nejedná o přímou svalovou únavu, nýbrž o únavu nervosvalovou. Jako první dochází 
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totiž k únavě nervosvalové ploténky, která chrání před úplným vyčerpáním organismu. 

Fungují v těle jako jakési pojistky.

Objektivním  projevem  fyzické  únavy  je  pokles  výkonu,  což  může  způsobit 

mnoho faktorů (slabé články v souhře centrální nervosvalové regulace, souhra vnitřních 

orgánů,  nedostatek  živit  a  pod).  Pokles  výkonu  lze  do  určité  míry  kompenzovat 

zvýšením volního úsilí.

Jako subjektivní svalová únava se rozumí pocity, které nastupují zpravidla ještě 

před objektivními projevy únavy. Toto lze charakterizovat jako averzivní tendence, jako 

např. neochota až nemožnost pokračovat ve výkonu, svalová slabost, emočně negativní 

tenze. Reakční rychlost se z pravidla zpomaluje, zhoršuje se pohybová koordinace a 

schopnost koncentrace. Další pokračovaní vede k vyčerpání, jež charakterizuje bušení 

srdce, zvracení, dušnost, nespavost apod.

Duševní  únava se dá charakterizovat  jako snížení  pohotovosti  k  vynakládání 

energie a k vykonávání činnosti, zejména činnosti duševní. Takový člověk se pak cítí 

ochablý, je předrážděný, není schopen koncentrace apod. (Macháč, 1988)
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3. Cíl práce

Cílem této práce bude zjistit, jakým způsobem a do jaké míry je namáhán lidský 

organizmus při závodech rally, aby bylo možné na základě výsledků zkvalitnit přípravu 

závodníku a zlepšit tak jejich výkonnost a zároveň přispět k bezpečnosti závodníků i 

diváků při sledování rally.

Výzkum bude prováděn za pomoci sporttesterů, které budou mít závodníci po 

celou  dobu  závodu  na  sobě,  a  které  budou  zaznamenávat  jejich  tepovou  frekvenci 

během závodu. Na základě dat získaných ze sporttesterů budou poté vyhotoveny grafy, 

aby byla jasně čitelná srdeční aktivita během závodu.

Z  výsledků  práce  by  poté  mělo  být  možné  připravit  pro  závodníky  v  rally 

tréninkové plány, aby se mohli na závody řádně připravovat, a zlepšili tak svůj výkon.

4. Hypotézy

1. Tepová  frevence  pilota  a  navigátora  se  bude  lišit.  Tepová  frekvence 

pilota bude více závislá na fyzické zátěži. Tepová frekvence navigátora 

bude více závislá na psychické zátěži.

2. Tepová frekvence obou závodníku bude v rychlostní zkoušce vyšší než 

mimo rychlostní zkoušku.

3. Případné nestandardní situace během závodu budou ovlivňovat tepové 

frekvence obou závodníku. Zvláště potom tepovou frekvenci navigátora.

5. Úkoly 

1. prostudovat literaturu s problematikou týkající se tohoto měření;

2. zúčastnit  se vybrané rally, na které budete provedeno měření za pomocí 

sporttesterů;

3. získané  výsledky  ze  sporttesterů  zpracovat  a  vytvořit  odpovídající  graf 

s výsledky;

4. vytvořit dotazník pro zodpovězení doplňujících informací;

5. distribuovat dotazník;

6. vyhodnotit dotazník a odpovědi použít pro stanovení závěru;
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7. interpretovat výsledky a formulovat závěr.

6. Metody

Pro výzkum byla použita metoda měření za pomocí sporttesterů Polar RS 800 

(Polar,  Finsko),  které  zaznamenávají  srdeční  frekvenci  na  měřených  subjektech. 

Naměřené hodnoty potom ukládají, aby se daly využít pro vyhodnocení měření. Tato 

metoda  byla  použita,  aby  byla  získána  co  nejpřesnější  data,  která  jsou  stěžejní  pro 

uskutečnění  závěru.  Sporttestery  byly  nejdříve  testovány  s  jezdci  v  závodních 

podmínkách,  aby  bylo  zjištěno,  zda  nedochází  k  rušení  a  případnému  zkreslování 

naměřených hodnot, které by mohly negativně ovlivnit měření. Až po ověření správné 

funkce sporttesterů byly použity pro samotné měření.

 Data ze sporttesterů byla importována do počítače za pomocí infraportu a dále 

zpracována v aplikaci polar pro trainer.

Dále byl závodníkům předložen dotazník skládající se z čtrnácti otázek z toho 

deset otevřených a 4 uzavřených, jenž všichni závodníci vyplnili po skončení celého 

závodu.  Otázky byly  sestavovány  tak,  aby  nás  blíže  seznámily  s  přípravami  všech 

závodníku na závody, případně napověděly, v jaké jsou fyzické a psychické kondici a 

zda  se  věnují  zlepšování  a  udržování  svých  fyzických  i  psychických  schopností  a 

dovedností i mimo závody rally. Dále nám dává dotazník informace o tom, jak se jezdci 

při  závodě cítí  a zda si mezi sebou důvěřují,  což je jeden z faktorů,  který by mohl 

ovlivnit jejich srdeční tepovou frekvenci během závodu. Dotazník nám také pomohl 

lépe porozumět naměřeným hodnotám v grafech.

7. Soubor pokusných osob

Měření  bylo  prováděno  na  osobách  mužského  pohlaví,  jezdci  Václavu 

Dunovském (30 let) a navigátorovi Adamu Eliášovi (28 let), jež závodí za rally team 

Poděbrady v AČR. Václav Dunovský se automobilovému sportu věnuje již od doby 

dospívání,  kdy získal první zkušenosti při  řízení motokár, odkud následovala kariéra 

jezdce závodů rally, kde působí již 12 let. Kromě automobilového sportu se dále věnuje 

dalším sportům, jako je například hokej nebo fotbal, a to především pro zvýšení fyzické 

zdatnosti. Adam Eliáš působí při závodech rally vždy jako navigátor a své zkušenosti v 

této  pozici  získává  již  5.  rokem  Oba  závodníci  jsou  zkušení  jezdci,  kteří  se 
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automobilových  závodů zúčastňují  již  mnoho let.  Dohromady  tito  dva  jezdci  spolu 

absolvovali  celkem čtyři  závody, což není  mnoho.  I  přesto jsou sehranou dvojicí,  o 

čemž  svědčí  i  fakt,  že  na  rally  Hustopeče  skončili  na  druhém  místě  ve  své  třídě 

dvoukolek, celkově potom na místě 10. Závodu se zúčastnili s vozem Peugeot 208 R2. 

Jedná se o vůz s motorem o objemu 1594 cm3 s poháněnou jednou nápravou spadající 

do kategorie 6. 

Tyto  dva  jezdce  jsem si  pro  své  měření  vybral  především pro  jejich  věk  a 

zkušenosti, které již mají v rally za sebou. Oba se účastní pravidelně závodů rally a v 

rally působí dlouhou dobu na to, aby měli dostatek zkušeností. Dále také proto, že z 

oslovených posádek byli jedni z mála, kdo se měření chtěl zúčastnit,  a to především 

kvůli možnosti negativního ovlivnění výkonu při závodě díky použití sporttesteru.

Pro ověření správnosti výsledků bylo dále uskutečněno kontrolní měření, které 

bylo provedeno na posádce  Tomáš Pospíšilík  (30 let),  Ivo Vybíral  (32 let)  z  teamu 

Peugeot Team ČR, kteří závodí také s vozem Peugeot 208 R2. Měření bylo prováděno 

během soutěže rally Klatovy, a to ve dnech 2. - 3. 10. 2015. Tato posádka nemá tolik 

zkušeností jako první testovaná posádka a zároveň tato rally byla jejich první společná, 

což by se mohlo projevit i na jejich srdečních frekvencích během závodu.

8. Organizace šetření

8.1. Vstupní měření

Před samostatným měřením v závodě bylo provedeno ještě na všech závodnících 

měření, aby byla zjištěna jejich maximální a klidová srdeční frekvence. Měření bylo 

provedeno v laboratorních podmínkách, a to na rotopedu ve fitcentru v Poděbradech a 

Praze. Jezdci se podrobili testu, kdy jim každých pět minut byla zvýšena zátěž, přičemž 

rychlost nesměla klesnout pod stanovenou mez a na rotopedu měli šlapat až do úplného 

vyčerpání.  Dle  tohoto  testu  byla  zjištěna  maximální  tepová  frekvence  jezdce  i 

navigátora, které v pozdějším měření pomohly k upřesnění výsledků. Především zda 

jejich organizmus během závodu pracuje v aerobní či anaerobní zóně. Měření 

dopadlo následovně. Václavu Dunovskému byla naměřena maximální tepová frekvence 

193 tepů za  minutu.  Adamu Eliášovi  byla  naměřena  tepová  frekvence  186 tepů za 

minutu.  Tomáši  Pospíšilíkovi  byla  naměřena  hodnota  188  tepů  za  minutu  a  Ivu 

Vybíralovi hodnota 190 tepů za minutu. Toto měření potvrdilo, že všichni závodníci 
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jsou v dobré fyzické kondici. Dle tohoto měření byl odvozen i aerobní a anaerobní práh 

závodníků, jenž byl stanoven podle vzorce: 

Výpočet hodnoty AP (60%SFmax): [(SFmax-SFklid) x 0,6] + TFklid = aerobní práh

Výpočet hodnoty ANP (90%SFmax): [(SFmax-SFklid) x 0,9]+ TFklid = anaerobní práh

Dále  byla  oběma  závodníkům  změřena  klidová  tepová  frekvence.  Ta  byla 

závodníkům změřena ráno hned po probuzení. Václavu Dunovskému bylo naměřeno 57 

tepů za minutu. Adamu Eliášovi 64 tepů za minutu. Tomáši Pospíšilíkovi 55 tepů za 

minutu a Ivu Vybíralovi 59 tepů za minutu.

Výpočet aerobního a anaerobního prahu závodníků:

Václav Dunovský: AP: 138, ANP: 180

Adam Eliáš: AP: 137, ANP: 175

Tomáš Pospíšilík: AP: 134, ANP: 175

Ivo Vybíral: AP: 138, ANP: 177

8.2. Popis měřeného dne na rally 

 Jak jsem již zmínil, měření proběhlo při rally Hustopeče, která se jela ve dnech 

19. a 20. 6. 2015. Samotné měření proběhlo 19. 6. 2015 během první etapy závodu, a to 

za  pomoci  sporttesterů  Polar  RS  800  (Polar,  Finsko).  Oběma  závodníkům  byl 

sporttester nasazen již v odpoledních hodinách v hotelu před začátkem rally. Samotné 

měření  bylo  spuštěno  při  nastoupení  do  soutěžního  vozu  a  oba  sporttestery  byly 

spuštěny po celou dobu první etapy a vypnuty až při ukončení první etapy při opuštění 

vozu. V záznamu je tedy uložen průběh z celého dne, a to i z doby mezi rychlostními 

zkouškami a z doby v depu.

  První etapa startovala v 18:30 v Hustopečích.  Již v 17:30 se oba závodníci 

oblékali do svých závodních postrojů na hotelu, kde došlo i k nasazení sporttesterů. K 

zapnutí a spuštění měření došlo při nasedání do soutěžního vozu v 18:15. Do závodu 

odstartovala  posádka  jako  devátá,  tudíž  v  čase  18:39.  Po  odstartovaní  závodu 
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následovala první rychlostní zkouška s názvem Kurdějov o délce 17,5 km. V tomto 

závodě  se  jednalo  hned  o  tu  nejdelší  zkoušku  celé  rally.  Start  prvního  jezdce  do 

rychlostní zkoušky byl v 18:47. Testovaná posádka startovala v 18:56. 17,5 km dlouhou 

rychlostní zkoušku. Tu absolvovali v čase 10:26.07. Skončili na 13. místě se ztrátou na 

prvního  jezdce  1:05.06  (v  kategorii  dvoukolek  byli  třetí).  Dále  následovala  druhá 

rychlostní  zkouška s názvem Němčičky a délkou 13,06 km. Start  do této rychlostní 

zkoušky byl v 19:36 a testovaná posádka startovala v čase 19:45. Do cíle dojela v čase 

7:49.01,  a  skončili  tak v této rychlostní  zkoušce  na  9.  místě  s  celkovou ztrátou  na 

prvního  1:50.05  (kategorii  dvoukolek  v  této  rychlostní  zkoušce  vyhráli).  Po  druhé 

rychlostní zkoušce byla posádka celkově na 10. místě (v kategorii dvoukolek druzí) a 

následovala zastávka v depu a přeskupení, kde se pořadí startujících vozů mění podle 

aktuálního pořadí v rally. 

Ve 21:32 následovala třetí  rychlostní zkouška,  a jednalo se opět  o rychlostní 

zkoušku  Kurdějov.  Testovaná  posádka  startovala  ve  21:43  a  tuto  17,5  km dlouhou 

rychlostní zkoušku zajeli tentokrát v čase 10:23.3. Svůj čas tedy o pár vteřin zrychlili  

oproti prvnímu průjezdu, a dojeli na 7. místě (v kategorii dvoukolek druzí) s celkovou 

ztrátou na prvního jezdce 2:02.6. Ve 22:20 čekala jezdce poslední rychlostní zkouška 

této páteční etapy a jednalo se opět o rychlostní zkoušku Němčičky s délkou 13,06 km. 

Posádka startovala do rychlostní zkoušky v čase 22:30 a rychlostní zkoušku zajela v 

čase 8:09.0 na 9. místě (v kategorii dvoukolek byli jezdci třetí).

Po  první  etapě  závodu  byl  stav  jezdců následovný.  V celkovém pořadí  byla 

posádka Dunovský, Eliáš na 8. místě se ztrátou na prvního jezdce 2:24.0. V kategorii 

dvoukolek byla posádka na druhém místě se ztrátou na prvního jezdce 00:23.3. Jelikož 

v rally hrozí vždy celkem velké riziko, že posádka ať už z důvodu nehody či poruchy 

nemusí závod dokončit, jak již se stalo na prvním pokusu měření o měsíc dříve, bylo 

prováděno měření pro jistotu v prvním dni závodu, který byl sice kratší, ale jel se v noci 

a  pro  jezdce  je  tato  etapa  mnohem  zajímavější.  Pro  doplnění  informací  jsou  zde 

uvedeny ještě výsledky z druhé etapy závodu.

Start druhé etapy byl v sobotu 22. 6. 2013 v 8:00. Start první rychlostní zkoušky 

tohoto  dne  s  názvem Starovice  a  délkou 17,45 km byl  pro  prvního  jezdce  v  8:24. 

Posádka Dunovský, Eliáš startovala do druhé etapy na 8. místě. Následovala v 9:10 
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rychlostní zkouška Štibořice s délkou 8,72 km. Následovalo přeskupení dle aktuálního 

pořadí a poté se tyto dvě rychlostní zkoušky jely ještě jednou v časech 10:17 Starovice.  

A 11:03 Štibořice. Poté následovalo další přeskupení dle aktuálního pořadí a posádka 

Dunovský, Eliáš byla v tuto chvíli na 13. místě celkově se ztrátou na prvního 3:55.02. 

Ve třídě dvoukolek byli stále na 2. místě se ztrátou 00:21.03.

Po přeskupení následovala rychlostní zkouška Bořetice s délkou 15,52km. Start 

prvního jezdce byl v 13:44. V čase 14:31 startoval první jezdec do 14,88 km dlouhé 

rychlostní  zkoušky Diváky.  Následovalo  přeskupení  a  poté  opět  tyto dvě  rychlostní 

zkoušky ve stejném pořadí v časech 16:29 a 17:16. Celkový cíl závodu byl v 18:00 opět 

v Hustopečích a na celkovém prvním místě se umístila posádka Václav Pech, Petr Uhel 

s vozem Mini John Cooper Works S2000. Testovaná posádka skončila na celkovém 10. 

místě. V kategorii dvoukolek skončili ovšem na místě druhém se ztrátou 00:32,8.

Celá rally Hustopeče se skládá z celkem 10 rychlostních zkoušek. Celková délka 

rally je 495,26 km a celková délka všech rychlostních zkoušek je 174,22 km. Zbytek je 

tvořen přejezdy mezi startem, rychlostními zkouškami, depem a cílem.

Kontrolní měření proběhlo na rally Klatovy a to ve dne 3. 10. 2015. Celková 

rally  se  skládá  ze  sedmi  rychlostních  zkoušek  o  celkové  délce  83,83  km.  Průběh 

soutěžního dne byl podobný jako na rally Hustopeče. Posádka si oblékla sporttestry již 

v ranních hodinách na hotelu a k samotnému zapnutí došlo při nasednutí do soutěžního 

vozu,  což  bylo  v  8:29  ráno.  Poté  následovala  první  rychlostní  zkouška  s  názvem 

Petrovická a celkovou délkou 13,25 km. Testovaná posádka do závodu odstartovala na 

26 místě a to v 8 hodin a 53 minut. První rychlostní zkoušku posádka zajela v čase 

8:15,2 a skončila celkově na 29 místě. V kategorii 2WD na místě 9. Poté následovala 

rychlostní zkouška Super RZ – klatovský okruh s délkou 11, 79 km. Posádka ji zajela v 

čase 6:31,9,  a umístila  se  celkově na 24.  místě.  V kategorii  2WD na místě 6.  Poté 

následovalo přeskupení a RZ číslo 3 s názvem Koráb a délkou 14,36 km. Testovaná 

posádka ji zajela v čase 8:54,7 a umístila se na 24. místě celkově. V kategorii 2WD na 

místě 5. RZ číslo 4 s názvem Doubrava a délkou 8,41 km absolvovala posádka s časem 

5:06,7 na místě 26. V kategorii 2WD na místě 7. Dále následovala opět RZ Petrovická, 

kterou tentokrát posádka absolvovala v čase 8:04,9 na místě 25. 8. místě ve 2WD. Další 

byla  RZ Koráb,  kterou posádka  zajela  v  čase  8:49,6 a  umístila  se  na  21.  místě.  V 

31



kategorii  2WD  byli  5.  Poté  následovala  poslední  RZ,  Doubrava,  kterou  posádka 

absolvovala v čase 5:04,8 a skončila celkově na 21. místě. V kategorii 2WD na místě 7. 

Celkově se tedy posádka umístila na 20 místě a v kategorii 2WD na místě 5. 

Pro měření byla použita data z RZ číslo 1, 3, 5 a 6. To z toho důvodu, že RZ 1 a 

5 jsou totožné a stejně tak i RZ 3 a 6. Ve výsledcích tedy jsme schopni sledovat zlepšení 

a případné zhoršení v druhém průjezdu RZ stejně tak, jako tomu bylo u první testované 

posádky.
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9. Výsledky

Ze získaných dat byla určena tepová frekvence všech závodníků během závodu 

a  její  rozdíl  mezi  jezdcem  a  navigátorem  v  daných  okamžicích.  Dále  bylo  díky 

výsledkům vstupního měření zjištěno, zda se během závodu jejich tepová frekvence 

pohybuje  v  zóně aerobní,  či  zda  přesahuje  v některých okamžicích práh  anaerobní, 

případně jak dlouho se v jaké zóně pohybují. Data jsou zpracována pomocí grafů, které 

ukazují  tepovou  frekvenci  všech  závodníků  v  jednotlivých  rychlostních  zkouškách. 

Dále  je  měření  doplněno  dotazníkem,  z  něhož  bylo  zjištěno,  jakým  způsobem  se 

závodníci na rally připravují a trénují.

Jak již bylo v hypotézách předpokládáno, tepové frekvence pilota i navigátora se 

během  rychlostní  zkoušky  opravdu  liší.  Tepová  frekvence  pilota  je  více  závislá  na 

fyzické zátěži, která je spojena s ovládáním vozu. Tepová frekvence navigátora je oproti 

tomu více závislá na psychické zátěži, která je spojena se čtením rozpisu a předstartovní 

nervozitou.

Dále bylo zjištěno, že tepová frekvence těsně před a v rychlostní zkoušce, a to 

především  u  pilota,  je  vyšší  než  mimo  rychlostní  zkoušku.  Tepová  frekvence  u 

navigátora je vyšší především před rychlostní zkouškou, a to z důvodu předstartovního 

stresu. V průběhu rychlostní zkoušky opadá.

Případné nestandardní situace během závodu ovlivňují tepové frekvence obou 

závodníků. Především u navigátora dochází k vysokému nárůstu tepové frekvence při 

nestandardní situaci. To především proto, že nemá vůz pod kontrolou.

9.1. Grafy

Níže  jsou  uvedené  grafy  s  výsledky  měření,  jež  byly  provedeny  na  rally 

Hustopeče a rally  Klatovy. Každý graf zachycuje porovnání  tepové frekvence všech 

závodníků v každé rychlostní zkoušce.  Grafy zobrazují tepové frekvence již několik 

minut před i po rychlostní zkoušce, aby bylo vidět, kdy dochází k nabuzení a zklidnění 

organizmu.  V  grafu  je  barevně  vyznačena  doba,  v  níž  se  závodníci  pohybovali  v 

rychlostní  zkoušce.  Každý graf  je  doplněn tabulkou,  ve které jsou vypsány důležité 

údaje  z  rychlostní  zkoušky,  jako  jsou  maximální  tepová  frekvence,  nejnižší  tepová 

frekvence,  průměrná tepová frekvence,  celkový čas v rychlostní  zkoušce a doba,  po 

kterou se závodníci pohybovali nad aerobním prahem. 
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Graf 1. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Hustopeče.

Graf 2. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Klatovy.

Tabulka 1. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ.

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 173 140 167 10:26,70 10:26,70

Eliáš 159 107 132 10:26,70 05:04,00

Pospíšilík 179 141 157 08:15,20 08:15,20

Vybíral 169 126 150 08:15,20 07:45,00
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Graf 3. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Hustopeče.

Graf 4. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Klatovy.

Tabulka 2. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ .

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 180 155 175 07:49,10 07:49,10

Eliáš 160 103 118 07:49,10 01:10,00

Pospíšilík 178 158 169 08:54,70 08:54,70

Vybíral 154 118 131 08:54,70 02:45,00
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Graf 5. porovnání hodnot TF jezdců a navigátorů v rychlostní zkoušce, rally Hustopeče.

Graf 6. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Klatovy.

Tabulka 3. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ.

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 174 135 163 10:23,30 10:15,00

Eliáš 158 105 122 10:23,30 01:45,00

Pospíšilík 180 150 160 08:04,90 08:04,90

Vybíral 157 123 137 08:04,90 04:20,00
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Graf 7. porovnání hodnot TF jezdců a navigátorů v rychlostní zkoušce, rally Hustopeče.

Graf 8. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní zkoušce, rally Klatovy.

Tabulka 4. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ 

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 172 133 158 08:09,00 05:22,70

Eliáš 162 102 135 08:09,00 03:20,00

Pospíšilík 175 144 158 08:49,60 08:49,60

Vybíral 151 122 132 08:49,60 01:45,00
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9.2 Dotazník

Tabulka č5. Dotazník

1 Kolik let se věnuješ aktivně rally ( kolik máš odjetých závodů)?:

Dunovský 10 let, 75 rallye

Eliáš 5 let, 15 rallye

Pospíšilík 2 roky, 6 rally

Vybíral První rok, druhá rallye

2 Věnoval jsi se před rally jinému automobilovému sportu, případně 
jakému?:

Dunovský rallyecross, závody do vrchu – téměř 4 roky.

Eliáš NE

Pospíšilík Ano, motokáry

Vybíral NE

3 Věnuješ se nyní aktivně i jinému sportu než automobilovému, případně 
jakému, jak často?:

Dunovský bojové sporty 2 x 2 hodiny  týdně (září – červen), lyžování + lední hokej 
sezóně nepravidelně

Eliáš NE

Pospíšilík Cyklistika rekreačně

Vybíral Chodím plavat

4 Snažíš se ve svém volném čase zlepšovat svojí fyzickou kondici (běh, 
kolo, plavání, posilovna) za účelem zlepšení výsledků v rally? Pokud 
ano, kolik hodin týdně a jak?:

Dunovský běh + posilovací cviky průměrně 4 x týdně

Eliáš NE

Pospíšilík Cyklistika

Vybíral Chodím plavat

5 Snažíš se ve svém volném čase zlepšovat svojí psychickou kondici (např 
pozornost, reakce, překonání strachu atp.) za účelem zlepšení výsledků 
v rally? Pokud ano,kolik hodin týdně?:

Dunovský dodržuji své určité zásady a postupy při řízení v běžném provozu

Eliáš Zaměstnání je mi dostatečným tréninkem psychické odolnosti

Pospíšilík Ne

Vybíral Ne

6 Myslíš, že zlepšovaní kondice pravidelným cvičením (např. 
Posilovna,běh,plavání) zlepšuje tvůj výkon v rally?:

Dunovský ANO
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Eliáš ANO

Pospíšilík Určitě ano

Vybíral Ano

7 Podstupuješ pravidelné řidičské tréninky s vozem (např. na 
okruhu,uzavřené silnici a pod) pro zlepšení řidičských dovedností? 
Pokud ano,jak probíhají,kolik času týdně?(pro jezdce):

Dunovský v soutěžním voze pouze 2 – 3 x za sezónu v rámci soukromého testu, jinak 
až těsně před soutěží na shakedownu

Eliáš

Pospíšilík V tréninkovém voze na okruhu 1 až 2 x za rok

Vybíral

8 Podstupuješ pravidelné tréninky, případně se snažíš vědomě zlepšovat 
své navigátorské dovednosti. Pokud ano, tak jak. Jak pravidelně?(pro 
navigátora):

Dunovský

Eliáš ANO, jde zejména o zlepšování formy rozpisu, co se zapisování týče, a pak 
samotné tréninkové psaní v posádce

Pospíšilík

Vybíral Ne

9 Co myslíš, že ovlivňuje nejvíce tvůj výkon během závodu?:

Dunovský Nervozita a zbytečné myšlenky

Eliáš Předstartovní nervozita

Pospíšilík Určitě nervozita

Vybíral Soustředění na rozpis, nervozita

10 Myslíš, že tvůj výkon v závodě ovlivnilo použití sporttesteru? Pokud 
ano, jakým způsobem?:

Dunovský neovlivnilo mě to vůbec

Eliáš Nijak výrazně. Nedokážu odhadnou, jak moc by se hodnoty lišily, kdybych 
jej stále nekontroloval.

Pospíšilík Asi ne

Vybíral Ani jsem ho během závodu necítil a nepřemýšlel nad ním, takže ne

11 Absolvoval si již někdy rally za použití sporttesteru? Pokud ano, 
kolikrát a jaký byl výsledek v rally?:

Dunovský NE

Eliáš NE

Pospíšilík Nikdy

Vybíral Ještě ne

12 Během závodu rally věříš plně ve schopnosti a dovednosti svého 
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parťáka:

Dunovský to co řekne je 100%

Eliáš ANO

Pospíšilík Ano

Vybíral Určitě ano

13 Kolikátý společný závod byla tato rally?:

Dunovský 4

Eliáš 4

Pospíšilík první

Vybíral 1

14 Zažili jste během závodu nějakou nestadardní situaci (opuštění 
vozovky, diváky na trati, kolizi, technický problém či jiné)?

Dunovský nedobržděný a neprojetý retardér ve čtvrté RZ ve vysoké rychlosti + 
následné udržení se na trati, opuštění trati v rychlém úseku vlivem mé 
nepozornosti vůči rozpisu. Oboje naštěstí bez následků.

Eliáš ANO, Auto šlo v jednom rychlém úseku do smyku. Celou situaci jsme ustáli 
bez úhony.

Pospíšilík Na konci páté RZ jsme šli do lehkého smyku,protože jsme přijeli do zatáčky 
moc rychle. Situaci jsme zvládli

Vybíral V páté RZ jsem měl špatně napsaný rozpis na konci RZ a uvědomil jsem si 
to, až když jsem ho přečetl. To nás před cílem dostalo skoro mimo trať.
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10. Diskuze

Jak již bylo zmíněno, výzkumu se zúčastnili čtyři závodníci rally, kteří jsou v 

České republice jedni z nejlepších ve své kategorii. Měření bylo prováděno třikrát, při  

prvním měření byla data jasně zkreslena. Na konec bylo zjištěno, že toto rušení bylo 

způsobeno zipem závodní kombinézy, jenž při zapnutí a přímém přiložení na hrudní pás 

vytvářela  tzv.  „anténu“,  jež rušila  přenos dat  do sporttesteru.  Tento  problém byl  na 

konec  vyřešen  umístěním hrudního pásu pod bavlněné tričko a  spárováním hodinek 

ještě před navlečením závodní kombinézy. Poté již k rušení přenosu dat nedocházelo a 

data ze sporttesteru odpovídala skutečným srdečním frekvencím závodníků. Při druhém 

měření byly výsledky dostatečné, a proto jsem se rozhodl udělat ještě měření třetí, a to 

kontrolní, abych naměřená data potvrdil, nebo vyvrátil. 

Cílem měření bylo zjištění, jakým způsobem je ovlivněn a namáhán organizmus 

závodníku v rally. Toto je detailně znázorněno v přiložených grafech. Z těch vyplívá dle 

očekávání, že jezdcův kardiovaskulární systém je při samotném závodění mnohem více 

namáhán než kardiovaskulární systém navigátora.  V grafech je vidět,  že k nabuzení 

organizmu dochází již několik minut před samotným startem rychlostní zkoušky, kdy 

zvýšená tepová frekvence pilota se drží skoro po celou dobu rychlostní zkoušky nad 

hranicí aerobního prahu. Anaerobního prahu však dosahuje jen velmi zřídka. Stejně tak 

i ke zklidnění organizmu dochází až několik minut po dokončení rychlostní zkoušky. 

Oproti tomu u navigátora dochází k nabuzení organizmu již mnohem dříve před startem 

do rychlostní zkoušky, a již pár minut po odstartování se srdeční frekvence opět začíná 

snižovat. Toto je pravděpodobně ovlivněno především psychikou jedince a jedná se zde 

o předstartovní nervozitu, která se snižuje se zvýšeným soustředěním během rychlostní 

zkoušky. Jak oba navigátoři v přiloženém dotazníku v otázce číslo 9 uvádí, jejich výkon 

při závodění nejvíce ovlivňuje předstartovní nervozita. Oproti tomu u jezdců můžeme s 

jistotou říci, že zvýšenou tepovou frekvenci způsobuje fyzická a částečně i psychická 

zátěž, jež je způsobena řízením závodního vozu. Z grafů můžeme také dále vyčíst, že 

tepová frekvence jezdce je více ustálená a to znamená, že po nabuzení organizmu a 

zvýšení tepové frekvence se udržuje na dosažené hranici a nijak nekolísá. Dalo by se 

tedy říci,  že fyzická a i  psychická zátěž je u jezdce během rychlostní zkoušky stále 

stejná. Oproti tomu u navigátora tepová frekvence více kolísá, což je zřejmě způsobeno 

tím, že navigátor nemá vůz pod kontrolou a více reaguje na jakoukoliv méně standardní 

situaci. Dále je při porovnání grafů viditelný rozdíl v tepových frekvencích při prvním a 
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druhém  průjezdu  té  samé  rychlostní  zkoušky.  Především  u  navigátora  je  vidět,  že 

předstartovní nervozita opadá a tepová frekvence již nedosahuje takových hodnot jako v 

prvním kole. Na grafu č. 7 čtvrté rychlostní zkoušky Hustopeče přibližně na páté minutě 

a třicáté vteřině dochází k prudkému nárůstu tepové frekvence u navigátora i u jezdce. 

Zde  došlo,  jak  oba  závodníci  v  dotazníku  zodpověděli,  k  neprojetí  retardéru  a 

následnému částečnému opuštění vozovky. Podobný úkaz vidíme i na grafu č. 6 páté 

rychlostní zkoušky rally Klatovy, kde došlo k nárůstu nejprve u navigátora a poté u 

jezdce.  V dotazníku poté oba zodpověděli,  že došlo ke špatnému přečtení rozpisu a 

následné  ztráty  kontroly  nad  vozidlem.  Jak  již  bylo  na  začátku  měření  očekáváno, 

tepová frekvence pilota při závodu je vyšší, ale za to stabilnější než tepová frekvence 

navigátora. Toto potvrdilo teorii, že pokud má jezdec vůz pod kontrolou vnímá lépe 

především nestandardní situace, ovšem samotné ovládání vozu je mnohem náročnější 

než čtení rozpisu. To vyplívá i z dotazníku, ze kterého lze vyčíst, že pilot se na rally 

především  po  fyzické  stránce  připravuje  mnohem  více  než  navigátor.  Oproti  tomu 

tepová frekvence navigátora je po celou dobu závodu nižší než tepová frekvence pilota. 

Jeho role není tak náročná na jeho kardiovaskulární systém. Mnohem aktivněji však 

reaguje na nestandardní situace, což se projevuje náhlým zvyšováním tepové frekvence. 

Z dotazníku také vyplynulo, že navigátor se na rally připravuje v mnohem menší míře 

než pilot, a jedná se zde především o zlepšovaní dovednosti čtení a úpravy rozpisu a 

soustředění se na něj v jakékoliv situaci.

V mém případě se jednalo o první výzkum toho typu a již dnes si jsem vědom 

změn,  které  by  mohly  být  ve  výzkumu  provedeny  pro  dosažení  přesnějších  a 

kvalitnějších výsledků. Měření bylo provedeno nejprve na jedné dvojici závodníků a 

poté na doporučení pana Dvorského jsem přidal ještě jednu kontrolní dvojici, aby se 

data z prvního měření potvrdila. U naměřených hodnot druhé dvojice je jasně viditelné, 

že  posádka spolu neabsolvovala tolik  závodů a navigátor  nebyl  tak zkušený jako v 

prvním případě.  To se projevovalo jeho zvýšenou tepovou frekvencí po dobu všech 

rychlostních zkoušek oproti  první testované posádce,  která  již  spolu několik závodů 

absolvovala. Mohlo ovšem také docházet k rušení mezi sporttestery, které jsou během 

závodu umístěny vedle sebe v relativně těsné blízkosti. 
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Měření tohoto typu je organizačně i časově velice náročné, a to především z 

toho důvodu, že pokud se měření jakýmkoliv způsobem nepovede, nedá se opakovat 

hned a musí se čekat, až se bude konat další soutěž.

Pro přesnější měření by bylo vhodnější měřit více posádek najednou v jednom 

závodě.  Nejsem  si  ovšem  jist,  zda  by  se  měření  chtělo  dobrovolně  více  posádek 

zúčastnit,  jelikož  použití  sporttesteru  může  být  stresujícím  faktorem,  který  může 

negativně ovlivnit výsledek jejich výkonu. Při ceně, kterou závodníci platí za zúčastnění  

se  na  některém  ze  závodu  rally,  jsem  přesvědčen,  že  málokterá  posádka  by  se 

dobrovolně měření zúčastnila a riskovala tak ztrátu bodů v celkovém hodnocení.

11. Závěr

Na závěr  bych rád napsal,  že  i  přes  prvotní  problémy s  rušením, které byly 

nakonec odstraněny, dopadlo měření dle očekávání a hypotézy se potvrdily. Výsledné 

grafy  dokazují,  že  pilotův  kardiovaskulární  systém  je  během  rychlostních  zkoušek 

zatěžován  mnohem  více  než  kardiovaskulární  systém  navigátora.  Pilot  se  během 

převážně celé  rychlostní  zkoušky pohybuje  nad  hranicí  aerobního  prahu,  zatímco  u 

navigátora dochází k překročení této hranice jen částečně, a to převážně před startem a 

chvíli po startu případně při nestandardních situacích. To dokazuje, že u pilota je kladen 

mnohem větší  nárok na  fyzickou zátěž  než  u  navigátora.  Dle výsledků lze vyvodit 

závěr, že u jezdce je potřeba mnohem častější trénink fyzické zdatnosti. U navigátora se 

jedná  především  o  trénink  psychické  zdatnosti,  aby  byl  schopen  lépe  reagovat  na 

nestandardní situace a dokázal být v každé situaci soustředěn.

Tento  výzkum může  být  proto  předlohou pro  zlepšení  tréninkového  procesu 

posádky závodící v rally a mohl by být aplikován i pro jiné posádky pro ověření fyzické 

a  psychické  zdatnosti,  případně  by  mohl  napomoct  posádkám  k  zlepšení  jejich 

tréninkové činnosti, a tím i k zlepšení jejich výsledků v závodech.

43



12. Literatura

1. BUNC V. Zdravotne orientovana zdatnost a moznost jeji kultivace na zakladni 
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Příloha č. 1: Vzor dotazníku pro závodníky 

Dotazník k měření pro Bakalářskou práci: 

porovnání tepové frekvence jezdce a navigátor při závodě rally

-poprosím o vyplnění tohoto dotazníku samostatně a nezávisle na sobě.

1. Kolik let se věnuješ aktivně rally ( kolik máš odjetých závodů)?:

2. Věnoval jsi se před rally jinému automobilovému sportu, případně jakému?:

3. Věnuješ se nyní aktivně i jinému sportu než automobilovému, případně jakému, jak 
často?:

4. Snažíš se ve svém volném čase zlepšovat svojí fyzickou kondici 
(běh,kolo,plavání,posilovna) za    účelem zlepšení výsledků v rally? Pokud ano, kolik 
hodin týdně a jak?:

5. Snažíš se ve svém volném čase zlepšovat svojí psychickou kondici (např pozornost, 
reakce, překonání strachu atp.) za účelem zlepšení výsledků v rally? Pokud ano, kolik 
hodin týdně?:

6. Myslíš že zlepšovaní kondice pravidelným cvičením (např. Posilovna,běh,plavání) 
zlepšuje tvůj výkon v rally?:

7. Podstupuješ pravidelné řidičské tréninky s vozem (např. na okruhu, uzavřené silnici a 
pod) pro zlepšení řidičských dovedností? Pokud ano, jak probíhají, kolik času týdně? 
(pro jezdce):

8. Podstupuješ pravidelné tréninky,  případně se snažíš vědomě zlepšovat své 
navigátorské dovednosti. Pokud ano, tak jak. Jak pravidelně? (pro navigátora):

9. Co myslíš, že ovlivňuje nejvíce tvůj výkon během závodu?:

10. Myslíš, že tvůj výkon na rally Hustopeče ovlivnilo použití sporttesteru? Pokud ano, 
jakým způsobem?:

11. Absolvoval si již někdy rally za použití sporttesteru? Pokud ano, kolikrát a jaký byl 
výsledek v raly?:

12. Během závodu rally věříš plně ve schopnosti a dovednosti svého parťáka:
A. Jezdec - věříš plně svému navigátorovi a tomu co ti přečte nebo při jízdě v některých 
místech váháš a počítáš s tím, že může přijít i něco jiného (jiný typ zatáčky apod.):

B. Navigátor – věříš plně svému pilotovi a tomu, že udělá přesně to, co mu řekneš při 
jízdě. Myslíš, že dokážeš vycítit, když pilot nemá plně vůz pod kontrolou?:

13. Kolikátý společný závod byla rally Hustopeče?:
14. Zažili jste během rally Hustopeče nějakou nestadardní situaci (opuštění vozovky, 

diváky na trati, kolizi, technický problém či jiné)? 
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Příloha č. 2: Graf č.1. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Hustopeče.

Příloha č. 3: Graf č. 2. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Hustopeče.

47



Příloha č. 4: Graf č. 3. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Hustopeče.

Příloha č. 5: Graf č. 4. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Hustopeče.
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Příloha č. 6: Graf č. 2. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Klatovy.

49



Příloha č. 7: Graf č. 4. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Klatovy.

Příloha č. 8: Graf č. 6. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Klatovy.
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Příloha č. 9: Graf č. 8. Porovnání hodnot TF jezdce a navigátora v rychlostní 

zkoušce, rally Klatovy.
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Příloha č. 10: Tabulka č. 1. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ 

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 173 140 167 10:26,70 10:26,70

Eliáš 159 107 132 10:26,70 05:04,00

Pospíšilík 179 141 157 08:15,20 08:15,20

Vybíral 169 126 150 08:15,20 07:45,00

Příloha č. 11: Tabulka č. 2. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ 

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 180 155 175 07:49,10 07:49,10

Eliáš 160 103 118 07:49,10 01:10,00

Pospíšilík 178 158 169 08:54,70 08:54,70

Vybíral 154 118 131 08:54,70 02:45,00

Příloha č. 12: Tabulka č. 3. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ 

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 174 135 163 10:23,30 10:15,00

Eliáš 158 105 122 10:23,30 01:45,00

Pospíšilík 180 150 160 08:04,90 08:04,90

Vybíral 157 123 137 08:04,90 04:20,00

Příloha č. 13: Tabulka č. 4. Hodnoty srdečních frekvencí a čas RZ 

TFmax TFmin TFprům Čas v RZ Doba nad AP

Dunovský 172 133 158 08:09,00 05:22,70

Eliáš 162 102 135 08:09,00 03:20,00

Pospíšilík 175 144 158 08:49,60 08:49,60

Vybíral 151 122 132 08:49,60 01:45,00
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