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Abstrakt
Název:

Analýza zatížení hráče v utkání národní házené

Cíl práce:

Cílem práce bylo změřit vnitřní a vnější zatížení hráčů národní
házené během druholigového utkání a následně analyzování dat

Metodika práce: Měření se zúčastnilo 7 hráčů z týmu TJ Šroubárna Žatec, z toho 1
obránce, 3 záložníci a 3 útočníci. Před měřením zatížení byla u
každého hráče zjištěna maximální tepová frekvence pomocí Yo –
Yo intermitentního zátěžového testu pomocí sporttestrů Polar
Team 2. Měření zatížení proběhlo v druholigovém utkání mezi TJ
Šroubárna Žatec a TJ Spartak Rožmitál pod Třemíšnem.
Naměřená data byla zpracována v programu MS Excel. Hladina
statistické významnosti byla stanovena na p < 0,05.

Výsledky:

Z výsledků vyplývá, že nejdelší vzdálenost hráči urazili v zónách
poklusu (49,2 % vzdálenosti), chůze (26,5 % vzdálenosti) a běhu
(15,4 % vzdálenosti). Nejdelší čas strávili v zónách stání (54,5 %
času), chůze (21,6 % času) a poklusu (19,5 % času) a jejich
tepová frekvence se nejdéle pohybovala v zónách 80 – 90 %
SFmax (28,2 % času), 70 – 80 % SFmax (23,1 % času) a pod
60 % SFmax (18,5 % času). Průměrná rychlost hráčů byla
2,3 km/h a průměrná tepová frekvence pak byla 146 tepů/min.
Průměrná vzdálenost, kterou hráči urazili byla 2337,1 m.
Z výsledků vyplývá, že útočníci i obránci urazili nejdelší
vzdálenost v zónách poklusu (útočníci 49 % vzdálenosti, obránci
43 % vzdálenosti), chůze (útočníci 20,7 % vzdálenosti, obránci
37,7 % vzdálenosti) a běhu (útočníci 17 % vzdálenosti, obránci
14,5 vzdálenosti). Nejvíce času pak útočníci i obránci strávili
v zóně stání (útočníci 46,4 % času, obránci 60,6 % času). Druhý
nejdelší čas se útočníci pohybovali v zóně poklusu (25,4 % času)
a obránci v zóně chůze (21,6 % času). Třetí nejdelší čas se pak
5

útočníci pohybovali v zóně chůze (21,7 % času) a obránci v zóně
poklusu (15,1 % času). Tepová frekvence útočníků i obránců se
nejvíce času pohybovala v zóně 80 – 90 % SFmax (útočníci 31 %
času, obránci 26,1 % času). Druhý nejdelší čas se tepová
frekvence útočníků pohybovala v zóně 70 – 80 % SFmax (21,7 %
času) a u obránců v zóně pod 60 % SFmax (25,6 % času). Třetí
nejdelší čas se pak tepová frekvence útočníků pohybovala v zóně
90 – 95 % SFmax (17,7 % času) a u obránců v zóně 70 – 80 %
SFmax (24,2 % času). Průměrná rychlost obránců byla 1,8 km/h,
zatímco průměrná rychlost útočníků byla 3,5 km/h. Průměrná
tepová frekvence obránců byla 139 tepů/min. a průměrná tepová
frekvence útočníků byla 155 tepů/min. Průměrná vzdálenost
překonaná obránci pak byla 1821,7 m a průměrná vzdálenost
překonaná útočníky byla 3024,1 m.

Klíčová slova:

národní házená, zatížení, vzdálenost, tepová frekvence, rychlost.
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Abstract

Title:

Analysis of player’s load in national handball match

Aim:

The aim of the work was to measure the internal and external load
of the national handball players during the second league match
and then to analyze the data.

Methodology:

7 players from TJ Šroubárna Žatec took part in the measurement,
including 1 defender, 3 midfielder and 3 strikers. Prior to the load
measurement, the maximum heart rate was determined for each
player using the Yo - Yo Intermittent Load Test by using the
Polar Team 2 Sporttesters. The load measurement took place in a
second - league match between TJ Šroubárna Žatec and TJ
Spartak Rožmitál pod Třemíšnem. The measured data was
processed in MS Excel. The level of statistical significance was
set at p <0.05.

Results:

The results show that the longest distance players have traveled in
the zones of staying (49.2% distance), walking (26.5% distance)
and running (15.4% distance). They spent the longest time in the
zones of the staying (54.5% of the time), walking (21.6% of the
time) and the troting (19.5% of the time) and their heart rate was
mostly in the zones 80-90% SFmax (28.2% time), 70-80% SFmax
(23.1% of time) and below 60% SFmax (18.5% of time). The
average speed of the players was 2.3 km / h and the average heart
rate was 146 beats per minute. The average distance covered by
the players was 2337.1 m.
The results show that both attackers and defenders traveled the
longest distance in zones of troting (attackers 49% distance,
defender 43% distance), walking (attackers 20.7% distance,
defender 37.7% distance) and runing (attackers 17% defender
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14.5 distance). Most of the time the attackers and defenders spend
in zones of standing (attackers 46.4% of time, defenders 60.6% of
time). The second longest time attackers spend in the troting zone
(25.4% of the time) and the defender in the walking zone (21.6%
of the time). The third longest time attackers spend in the walking
zone (21.7% of the time) and the defenders in the trotting zone
(15.1% of the time). The heart rate of attackers and defenders was
the longest time in the zone of 80-90% SFmax (attackers 31% of
the time, the defender 26.1% of time). The second longest time,
the heart rate of attackers ranged between 70-80% SFmax (21.7%
of time), and heart rate of defenders in the zone below 60%
SFmax (25.6% of the time). The third longest time the heart rate
of attackers ranged in the 90-95% SFmax zone (17.7% of the
time), and heart rate of defenders in the 70-80% SFmax zone
(24.2% of the time). The average speed of defenders was 1.8 km /
h, while the average speed of the attackers was 3.5 km / h. The
average heart rate of the defenders was 139 beats / min. and the
average pulse rate of the attackers was 155 beats / min. The
average distance overtaken by defenders was 1821.7 m and the
average distance overtaken by attackers was 3024.1 m.

Keywords:

national handball, load, distance, heart rate, speed.
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1 ÚVOD
Národní házená je sportem, který vznikl v České republice před více než 100
lety. Dnes je pod svazem národní házené registrováno 153 oddílů, přičemž většina
oddílů se zúčastňuje soutěží ve více věkových kategoriích. Bohužel na téma národní
házené nebylo vydáno mnoho odborné literatury a trenéři družstev nemají příliš
možností pro vzdělávání v problematice tohoto sportu a to přesto, že Hons (1989)
považuje kvalitu tělovýchovného procesu za hlavní faktor rozvoje národní házené. Proto
jsem se rozhodl zpracovat tuto studii, která má trenérům oddílů národní házené pomoci
s lepším pochopením zatížení během utkání v národní házené a tím i možnost
prostřednictvím tréninkového procesu hráče lépe na utkání připravit.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Sportovní hry
Sportovní hry jsou charakteristické tím, že se spolu v daném okamžiku utkávají
dva soupeři, ať už jde o jednotlivce nebo o družstva. Základní jednotkou ve sportovních
hrách je tedy utkání dvou soupeřů. Sportovní hry jsou také charakteristické soupeřením
o společný předmět. V národní házené je tímto předmětem míč (Táborský, 2007).

2.1.1 Dělení sportovních her
Táborský (2007) rozděluje sportovní hry podle tří základních hledisek. Jedním
z kritérií je počet hráčů u každého ze soupeřů. Podle tohoto kritéria se sportovní hry dělí
na individuální, párové a týmové, kam se zařazuje i národní házená.
Dalším kritériem pro dělení sportovních her je způsob lokomoce hráčů. Podle
tohoto kritéria se sportovní hry dělí do několika kategorií. Většina sportovních her
včetně národní házené ale patří mezi sportovní hry, při kterých se hráči pohybují bez
pomocných prostředků.
Sportovní hry je možné dělit také podle toho, zda soupeři o společný předmět
soupeří střídavě, tyto sportovní hry se nazývají neinvazní nebo současně. Sportovní hry,
ve kterých soupeři o společný předmět soupeří současně se nazývají invazní a do této
kategorie patří národní házená.
Klasifikačním znakem může být také ovládání společného předmětu. Podle
tohoto kritéria lze vyčlenit osm skupin sportovních her:
· SH s házením: házená plážová házená, vodní pólo, basketbal, korfbal, netball,

horse ball….
· SH s kopáním: fotbal, futsal, plážový fotbal, nohejbal…
· SH s házením a kopáním: ragby, americký fotbal, australský fotbal, podvodní

ragby…
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· SH s odbíjením: volejbal, plážový volejbal, faustball, indiaca…
· SH s hokejkou: lední hokej, pozemní hokej, in-line hokej, florbal hokejbal…
· SH s raketou: tenis, badminton, stolní tenis, squash, soft tenis…
· SH s pálkou: baseball, softball, kriket…
· SH jiné: mužský a ženský lakros, kolová, motoball, pólo na koních…

(Táborský, 2007).

2.1.2 Pravidla sportovních her
Pravidla jednotlivých sportovních her určují rozměry hracích ploch a jejich
členění (brankoviště, pokutové území, útočná třetina…), podobu cílových zařízení
(branka, koš…), velikost a charakter společného předmětu sportovní hry (míč, opeřený
míček, kotouč…), předepisují další povinná a pomocná vybavení (sloupky a síť,
časomíra, ukazatel skóre, stolek pro zapisovatele…). Pravidla vymezují délku utkání a
určování jeho výsledku (góly, body, vítězství, nerozhodný výsledek…). Určují počet
hráčů na hřišti a v týmu a možnosti jejich střídání. Neopomenutelnou součástí pravidel
sportovních her jsou také přestupky a nedovolené zákroky (Táborský, 2007).

2.1.3 Utkání
Utkání představuje realizaci sportovní hry a výsledek utkání představuje
souhrnný ukazatel herního výkonu a zároveň je také jeho měřítkem. Utkání má svůj děj.
Děj hry je složen z opakovaného střídání hry (děj hry) a jejího přerušení (děj přerušení).
Děj utkání se také skládá z jednotlivých úseků a fází utkání. Úsek utkání představuje
časový prostor, ve kterém se vztah soupeřů k společnému předmětu nemění. Fáze utkání
je tou Samou částí utkání, ale pouze z pohledu jednoho ze soupeřů. Ve sportovních
hrách je často uplatňován pojem herní situace. Herní situace představuje „souhrn
podstatných vztahů mezi faktory (činiteli), které podmiňují realizaci herní činnosti. To je
například postoj, postavení, případně (v týmových sportovních hrách) rozestavení hráčů
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poloha a směřování společného předmětu, čas a skóre utkání“ (Táborský, 2007, 20).
Herní situace představuje děj hry, ve kterém se vztah mezi významnými faktory
významně nemění a přechod mezi herními situacemi je plynulý (Táborský, 2007).

2.2 Národní házená
2.2.1 Historie národní házené
Počátky národní házené se datují k roku 1905, kdy profesor Václav Karas popsal
hru s názvem Vrhaná s přenášením. Tato hra se hrála na hřišti rozděleného na čtvrtiny a
hráči, kterých bylo celkem 9, nesměli své čtvrtiny, ve kterých se mohli pohybovat
opustit. Dalším člověkem, který se podílel na vývoji národní házené, byl Josef Klenka,
který upravil pravidla i hřiště. Ve hře upravené panem Klenkou byla šestičlenná
družstva. Další změnou, kterou pan Klenka zavedl byla možnost driblování s míčem.
Tato hra se roku 1907 představila na všesokolském sletu v Praze. Posledním, kdo
výrazně zasáhl do pravidel národní házené, byl Antonín Kryštof. Na základě úprav
pravidel panem Kryštofem se národní házená hraje dodnes. Úpravami pana Kryštofa se
z národní házené, chápané jako společenská záležitost, stala sportovní hra a roku 1907
byl založen první klub národní házené. O 2 roky později byla vydána oficiální pravidla.
Od té doby se pravidla několikrát upravily, podstata a způsob hry však zůstal zachovalý
(www.svaznarodnihazene.cz).

2.2.2 Charakteristika národní házené
Národní házená je jedinou původní československou sportovní hrou, při níž se
uplatňuje především běh, hod a skok, rychlost, obratnost, vytrvalost a síla, odpovídající
tvrdost, technika a taktika. Národní házená rozvíjí odvahu, rozvahu, postřeh, bystrost,
duchapřítomnost, rozhodnost k činu, sebeovládání, smysl pro celek a kamarádství a jiné
charakterové vlastnosti, které jsou vysoko ceněny u bojových her.
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Národní házená je charakterizována soupeřivou činností dvou družstev, jejímž
výsledkem je snaha o vstřelení více branek, než vstřelí soupeř. Góly vstřelují útočníci,
kteří se do útoku dostanou zhruba 40-50krát během utkání. Čas strávený v útoku
jednoho družstva představuje zhruba jednu třetinu hrací doby. Další třetina připadá na
hru obránců v obranné třetině a poslední třetina času připadá přerušení hry po
nedovolených zákrocích, vstřelených brankách, technických přestupků a dalších Hons,
1989).
Jako v každé sportovní hře, tak i v národní házené vznikají herní situace
působením vnitřních a vnějších činitelů, které vytvářejí časově i prostorově vymezený
herní úkol, jehož vyřešením končí herní situace. Herní situace v národní házené má tyto
vnitřní činitele:
-

míč, jeho let a pohyb,

-

míč v obranném, středním a útočném poli,

-

míč v držení vlastním nebo soupeřově,

-

pohyb hráčů, útočná nebo obranná činnost a rozehrávání hodů (Hons, 1989).

2.2.3 Pravidla národní házené
2.2.3.1 Hřiště
Utkání se hraje na hřišti o rozměrech 45x30 metrů s tolerancí 5%. Hrací plocha je
uprostřed rozdělena půlící čarou na dvě poloviny a ve vzdálenosti 15 metrů od
brankových čar se nacházejí třetinové čáry, které rozdělují hřiště na obranou, střední a
útočnou třetinu, přičemž obraná třetina jednoho družstva je současně útočnou třetinou
druhého družstva. Brankoviště má tvar půlkruhu o poloměru 6m a středem uprostřed
branky na brankové čáře (www.svaznarodnihazene.cz).
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Obr. 1. Hřiště pro národní házenou (www.svaznarodnihazene.cz)

2.2.3.2 Družstvo
2.2.3.2.1 Počet hráčů
Družstvo se skládá ve všech kategoriích maximálně z patnácti hráčů: 2 brankářů
a 13 hráčů v poli. K utkání nastupuje 7 hráčů: brankář, obránce, 2 záložníci a 3 útočníci.
Zbytek hráčů je určen ke střídání a musí se zdržovat v prostoru vlastní střídačky.
Minimální počet hráčů, ve kterém může družstvo pokračovat je 5. Pokud počet hráčů
v poli klesne pod 5, ať už z důvodu vyloučení nebo zranění, musí být utkání ukončeno a
družstvo kontumačně prohrálo zápas (www.svaznarodnihazene.cz).

2.2.3.2.2 Střídání hráčů
Střídání je povoleno pouze na vlastní polovině u prostoru své střídačky, přičemž
hráč, který nastupuje do hry, nesmí do hřiště vstoupit dříve, než hráč z pole opustí hrací
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plochu. Během utkání není omezený počet střídání a střídání může proběhnout kdykoliv
v průběhu hry (www.svaznarodnihazene.cz).

2.2.3.3 Hrací doba
Hrací doba je 2x30min. Pokud se jedná o přátelské nebo turnajové utkání, je
možné hrací dobu upravit. Během obou poločasů má každé družstvo právo na
oddechový čas v trvání 1 minuty, který se nezapočítává do hrací doby. Hrací čas se
během utkání nezastavuje. Pouze při výjimečných případech může rozhodčí zastavit
hrací dobu, případně nastavit čas nad rámec hrací doby. Přestávka během utkání je
maximálně 10 minut, ale po dohodě s kapitány obou družstev může být přestávka
zkrácena (www.svaznarodnihazene.cz).

2.2.3.4 Pohyb hráčů
Ve vlastním brankovišti, v obranné třetině a ve střední třetině se mohou
pohybovat pouze brankář a obránce. Záložníci se mohou pohybovat v obranné třetině
vyjma brankoviště a ve střední třetině. Útočníci se mohou pohybovat ve střední a útočné
třetině včetně brankoviště (www.svaznarodnihazene.cz).
Pohyb bránících hráčů je omezen takzvaným postavením mimo hru. V momentě,
kdy míč přechází ze střední třetiny do útočné třetiny, musí všichni obránci opustit
obrannou polovinu vyjma případu, kdy je na obranné polovině útočící hráč soupeřova
týmu. V tomto případě může obránce zůstat na své obranné polovině. V momentě, kdy
míč přechází z útočné do střední třetiny a bránící hráč se nachází na obranné polovině
bez přítomnosti útočníka soupeře, vystavuje se do postavení mimo hru a rozhodčí
nařizuje trestný hod. Trestný hod se rozehrává z půlící čáry a bránící hráč, který se
provinil postavením mimo hru musí do rozehrání trestného hodu setrvat na půlící čáře a
až po rozehrání se smí vrátit zpět do obranné třetiny (www.svaznarodnihazene.cz).

18

2.2.3.5 Pohyb s míčem
Hráč se smí s míčem v držení pohybovat maximálně 2 vteřiny. Po 2 vteřinách
musí míč odehrát, odbít o zem nebo nadhodit nad hlavu. Odbít míč o zem nebo ho
nadhodit nad hlavu smí hráč pouze dvakrát, poté již musí míč odehrát. To znamená, že
hráč může mít míč v držení maximálně 6 vteřin (www.svaznarodnihazene.cz).

3.3.6 Střelba na bránu
Střelba na bránu je možná z jakéhokoliv místa na hrací ploše, vyjma soupeřova
brankoviště. Pokud útočník střílí z prostoru uvnitř brankoviště, jedná se o přešlap a
bránící družstvo rozehrává z místa přestupku (www.svaznarodnihazene.cz).

2.3 Výkon ve sportovních hrách
Táborský (2007) udává, že dominantním znakem sportu je snaha o dosažení
relativně či absolutně maximálního výkonu a dosažený výkon se současně stává
kritériem účinnosti tréninkového procesu.
Herní výkon je chápán jako realizovaná činnost hráče, potažmo skupiny hráčů
v utkání, kterou charakterizuje míra splnění herních úkolů. Herní výkon lze rozlišit na
herní výkon jednotlivce (individuální) a herní výkon družstva (týmový). Týmový herní
výkon se skládá z herních výkonů jednotlivců a je podmíněn jak kvantitou, tak kvalitou
individuálních herních výkonů, ale i vzájemným regulačním působením jednotlivých
individuálních herních výkonů.
Pro výkon ve sportovních hrách jsou obecně charakteristické následující znaky:
nestandardnost podmínek soutěže, velký počet pohybových dovedností, složité
pohybové struktury, variabilita a tvůrčí kombinace jednání, heuristické taktické
myšlení, anticipace záměrů soupeře, volba optimálního řešení měnících se herních
situací a u týmových sportovních her také dělba úkolů v rámci družstva (Táborský,
2007).
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2.3.1 Struktura sportovního výkonu
Sportovní výkon se realizuje prostřednictvím pohybových činností, pomocí
kterých se řeší pravidly vymezené úkoly. Vysoký sportovní výkon vyžaduje souhru
psychických i fyzických předpokladů.
Podle současného přístupu se sportovní výkon označuje jako strukturovaný
systém prvků, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Dovalil a kol. (2005) uvádí,
že tyto

prvky mohou

být

rázu

somatického,

fyziologického,

motorického,

psychologického atd.

Obr. 2. Struktura sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2009).

2.3.1.1 Somatické faktory
Somatické faktory se týkají pohybového aparátu. Tyto faktory jsou do určité
míry geneticky podmíněné a ve sportovním výkonu hrají důležitou roli. Mezi hlavní
somatické faktory se řadí tělesná výška a hmotnost, pomocí kterých bývají nejčastěji
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vyjádřeny somatické charakteristiky sportovce, dále délkové rozměry a poměry, složení
těla a tělesný typ Dovalil a kol. (2012). Podle Lehnerta a kol. (2014) somatické faktory
výrazně ovlivňují techniku, kondici a zatížení.

2.3.1.2 Kondiční faktory
Kondičními faktory se řadí mezi pohybové schopnosti jako síla, rychlost,
vytrvalost aj. Důležitost jednotlivých pohybových schopností pak záleží na dané
pohybové činnosti. „Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností člověka, o
nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost,
překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.“ (Dovalil a kol., 2005,
23). Pohybové schopnosti jsou definovány jako relativně upevněný, více či méně
generalizovaný individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Pohybové schopnosti
jsou tedy do určité míry samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové
činnosti.
Pohybové schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých
systémů uvnitř organismu. Při pohybových činnostech se do jednotlivých pohybových
schopností promítají v určitých poměrech i ostatní schopnosti podle toho, o jakou
pohybovou činnost se jedná.
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Obr. 3. Struktura kondičních schopností (Měkota, 2000).

2.3.1.3 Silové schopnosti
Čelikovský (1990) definuje silovou schopnost jako schopnost překonávat vnější
odpor nebo síly podle zadaného pohybového úkolu.
Síla se podle několika kritérií dělí na:
-

sílu maximální: jako schopnost překonávat nejvyšší možný odpor,

-

sílu rychlou a výbušnou: jako schopnost překonávat nemaximální odpor
vysokou až maximální rychlostí,

-

sílu vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním
pohybu v daných podmínkách po delší dobu (Dovalil a kol., 2005).

22

2.3.1.3.1 Silové schopnosti v národní házené
Silové schopnosti tvoří základ pro rozvoj výkonnosti. V národní házené se jedná
o maximální sílu, rychlostní sílu a vytrvalostní sílu. Maximální síla se do tréninku
národní házené příliš nezařazuje, protože při hře se častěji uplatňuje síla výbušná a
vytrvalostní. Maximální síla se uplatňuje zejména při střelbě a hodech do dálky (Hons,
1989).

2.3.1.4 Rychlostní schopnosti
Rychlostí schopností se rozumí schopnost provést motorickou činnost nebo
realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Přitom se předpokládá,
že činnost je krátkodobého charakteru a netrvá déle než 20 vteřin (Čelikovský a kol.,
1979).
Dovalil a kol. (2005) dělí rychlostní schopnosti na:
-

reakční rychlost spojenou se zahájením pohybu,

-

acyklickou rychlost, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů,

-

cyklickou rychlost, která je dána vysokou frekvencí opakujících se stejných
pohybů,

-

komplexní rychlost, která je dána kombinací cyklických a acyklických pohybů a
nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce.

Dovalil a kol. (2005) také uvádí, že rychlostní schopnosti ovlivňuje řada činitelů. Za
nejdůležitější činitel se považuje vysoká labilita dějů podráždění a útlumů CNS a
odpovídajících kontrakční a relaxační rychlost svalů. Na rychlostních schopnostech se
také podílí vysoký podíl rychlých svalových vláken.
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2.3.1.4.1 Rychlostní schopnosti v národní házené
Vzhledem k přechodům z obrany do útoku a opačně je rychlost v národní házené
jedním z rozhodujících faktorů, protože tyto přechody mezi herními fázemi bývají často
prováděny maximální rychlostí. A pokud útočící hráč dokáže vyvinout větší rychlost,
než obránce, může dojít k úniku útočníka a ten může zakončovat na brankovišti zcela
osamocený. Kromě přechodů mezi útočnými fázemi hráči národní házené uplatňují
rychlost také v herních situacích, kdy se útočník snaží uvolnit a obránce naopak zastavit
útočníka.

2.3.1.5 Vytrvalost
Vytrvalostní schopnosti představují komplex předpokladů provádět
činnost požadovanou intenzitou ve stanoveném čase. Přeneseně se dá říci, že vytrvalost
znamená schopnost odolávat únavě. Vytrvalost se uplatňuje při činnostech střední až
mírné intenzity, které trvají od několika minut až po několik hodin. Funkčně je
vytrvalost

charakterizována

vysokou

ekonomizací

práce

nervosvalového

i

kardiorespiračního systému. Dobrý vytrvalostní výkon je také podmíněn dokonalým
zvládnutím prováděných pohybů, protože každý pohyb navíc, který do pohybového
vzorce nepatří, má za následek zbytečný výdej energie, což snižuje dobu, po kterou je
sportovec schopen vykonávat pohybovou činnost (Dovalil a kol., (2005).
Dovalil a kol. (2005) rozděluje vytrvalost do čtyř kategorií:
-

Dlouhodobá vytrvalost: je to schopnost vykonávat pohybovou činnost
odpovídající

intenzity déle než 10 minut. Dominantním způsobem

energetického krytí je přitom aerobní úhrada energie.
-

Střednědobá vytrvalost: je to schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou
odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu 8-10 minut. Limitující
je doba využití individuálně nejvyšších aerobních možností.

-

Krátkodobá vytrvalost: je to schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná
nejvyšší intenzitou po dobu 2-3 min. Dominantním zdrojem energie je anaerobní
glykolýza.

24

-

Rychlostní vytrvalost: je schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně
nejvyšší intenzitou po dobu 20-30 s. Energeticky je podložena aktivací ATP-CP
systému a převažujícím zdrojem energie je kreatinfosfát štěpený bez využití
kyslíku.

2.3.1.5.1 Vytrvalost v národní házené
Utkání v národní házené trvá 60 minut což znamená, že hráči musí být schopni
po dobu 1 hodiny vykonávat intenzivní činnost s co nejmenšími známkami únavy.
Vzhledem k charakteristice národní házené dochází při utkání ke střídání zatížení a
odpočinku. Proto je pro hráče národní házené důležitá zejména rychlostní vytrvalost.
Vytrvalost hraje v národní házené také roli při regeneraci po utkání. Během ligové
sezóny se totiž hrají takzvaná dvojkola, kdy tým hraje 2 zápasy ve 2 dnech. Mezi těmito
zápasy bývá časový odstup méně než 24 hodin a čím lépe dokáže hráč odolávat únavě,
tím intenzivnější výkon může podat v druhém zápase (Hons, 1989).

2.3.1.6 Koordinační pohybové schopnosti
Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí i schopnosti vázané na
řízení a regulaci pohybu, které se označují jako pohybové informační schopnosti.
V řadě sportů včetně národní házené se objevují nároky na sladění složitých pohybů,
rovnováhu, odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, přizpůsobení se a další. Ke splnění
herních činností v národní házené je důležité, aby všechny dovednosti byli
zautomatizované pro co nejrychlejší reakci na vývoj herní situace. Energetický základ
pohybové činnosti v těchto případech hraje druhotnou roli, primární je funkce
centrálního nervového systému a nižších řídících center.
Dovalil a kol. (2005) rozlišuje tyto základní koordinační schopnosti:
-

diferenciační schopnost

-

orientační schopnost,

-

schopnost rovnováhy,
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-

schopnost reakce,

-

schopnost rytmu,

-

spojovací schopnost,

-

schopnost přizpůsobování.

(Hohmann, Lames a Letzelter, 2010) spojují koordinační schopnosti s technikou
a poukazují na fakt, že koordinační schopnosti přispívají k optimálnímu využití
energetických zásob a ekonomizaci pohybu. Díky tomu může hráč národní házené
provádět dané herní úkoly s menší námahou a intenzitou.

2.3.1.7 Faktor techniky
Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu
s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na
základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další
předpoklady sportovce, především kondiční, somatické a psychické faktory (Dovalil a
kol., 2005).
V každém sportovním výkonu je sportovec nucen řešit konkrétní pohybový úkol.
Takový pohybový úkol může být jednoduchý a jeho řešení je standardní, nebo složitější,
jehož řešení je variabilní. Správné technické řešení je učením získaný předpoklad pro
rychlé a správné řešení pohybového úkolu. Schopnost takto řešit pohybový úkol se
označuje jako dovednost.
Nahlížíme-li na dovednosti jako na komplex vnějších projevů motoriky a jejich
vnitřních neurofyziologických procesů, můžeme techniku rozdělit na vnější a vnitřní.
Vnější technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací,
sdružených v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje
kinematickými parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase. Tyto parametry
jsou pozorovatelné a většinou také měřitelné. Vyjadřují jak kvantitativní, tak i
kvalitativní hledisko techniky pohybového projevu (Dovalil a kol., 2005).
Vnitřní technika tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají
podobu zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a jim
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odpovídajících koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin.
Informace o nich zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie.

2.3.1.7.1 Technika v národní házené
Nejdůležitější složkou techniky v národní házené je podle Berbera a kol. (1977)
míčová technika, podle které se posuzuje technická vyspělost hráče, ale i celého týmu.
Cílem nácviku míčové techniky je schopnost hráče ovládat míč tak, aby se mohl plně
věnovat taktickým úkolům. Kromě ovládání míče je u míčové techniky také důležitá
přesná nahrávka nebo střelba a dobré zpracování nahrávky.

2.3.1.8 Faktor taktiky
Taktika je chápána jako způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných
v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických
a taktických úkolů. To však souvisí s technickými aspekty, takže realizace taktických
úkolů je možná pouze prostřednictvím techniky. Pojem taktika zahrnuje jak technické
faktory, tak i psychické procesy, a proto se ve struktuře výkonu a tréninku vydělila
svébytná oblast označovaná jako taktické dovednosti, jejichž jádro tvoří procesy
myšlení. Tyto procesy jsou postaveny na vědomostech sportovce a jeho intelektových
schopnostech, které dávají vzniknout taktickému myšlení (Dovalil a kol., 2005).

2.3.1.8.1 Taktika útočné hry v národní házené
Taktika útočné hry se volí na základě informací o soupeřově obraně. Při volbě
taktiky se bere v potaz herní systém soupeřovy obrany a herních dovedností obránců.
Taktika všech útočných systémů je založena na znemožnění zásahu obránce do hry
pomocí jeho vyřazení ze hry. Pokud je útočný systém dobře zahrán, útočníci získají
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převahu na obránci a tím i volné střelecké postavení, což je cílem útočných systémů
(www.svaznarodnihazene.cz).
Útočné systémy se podle technické náročnosti rozdělují do třech kategorií:
Kolmé náběhy, šikmé náběhy a technické. Po zvládnutí základních systému se spojují
do dvoj i trojsystémů, které jsou pro obranu složitější na ubránění (Šafář, 1987).

2.3.1.8.2 Taktika obrané hry v národní házené
Úkolem obrany je taková činnost, při které skupina hráčů brání útočníkům
soupeře dosáhnout branky a snaží se získat, zpracovat a předat míč vlastním útočníkům.
Obránce může pro přerušení útoku soupeře využít vypíchnutí přihrávky, zachycení
přihrávky, zatlačení útočníka do nepříznivého postavení před brankovištěm a brankou,
narušení nebo zpomalení herního systému a donucení soupeře k technické chybě.
Obrana využívá k přerušení útoku soupeře také obranné herní systémy, které se
dají rozdělit na osobní obranu, územní obranu a kombinovanou obranu.
Osobní obrana je považována za velice účinný herní systém, avšak nácvik a
realizace v utkání je nejtěžší ze všech systémů. K úspěšné osobní obraně je nutné mít
dostatek zkušeností a přehled o hře. Důležitá je také sehranost celé obrany.
Územní obrana je základním a nejčastěji používaným herním systémem, který je
založen na postavení záložníků a obránce v jedné řadě, přičemž každý hráč brání území
o velikosti zhruba 1/3 brankoviště. Podstatou tohoto herního systému je pasivní
vyčkávání v daném úseku brankoviště na útočníka a přebírání útočníků vzhledem k
jejich pohybu. Územní obrana se může hrát ve dvou variantách. První variantou je
obrana s obráncem uprostřed a záložníky na krajích. Druhou variantou je pak postavení
obránce na kraji. Toto postavení je dnes v národní házené nejvyužívanější, protože díky
tomuto postavení obrany má útočící družstvo méně možností pro využití útočných
systémů (Hons a kol., 1989).
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2.4 Zatížení
Zatížení patří k hlavním kategoriím sportovního tréninku, kdy se pomocí
adaptačních podnětů neboli tělesných cvičení určitého zaměření u sportovce dosahuje
adaptačních změn v organismu. Adaptačních změn se pomocí zatížení dosahuje ve
všech stránkách organismu, a to kromě morfologických a fyziologických změn také
změn psychologických. Výsledkem těchto změn je vzrůst energetického potenciálu,
přizpůsobení řídících mechanismů a psychologická adaptace. Souhrnně se tyto změny
projevují v nárůstu trénovanosti. Aby bylo dosaženo co největšího nárůstu trénovanosti
je důležitý výběr tréninkových prostředků, množství tělesných cvičení, poměr
jednotlivých cvičení a dále také posloupnost a kombinace. Tyto aspekty pak tvoří
tréninkové a závodní zatížení (Dovalil a kol., 1992).

2.4.1 Dělení zatížení
Zatížení určitým množstvím tělesných cvičení, které je charakterizováno počtem
opakování, dobou trvání atd. vyvolává změny v organismu, které se projevují zvýšením
aktivity funkcí organismu. To znamená, že zatížení lze rozdělit na dvě části. První část
představuje vnější zatížení, které lze charakterizovat trváním pohybové činnosti, počtem
opakování, rychlostí pohybu, velikostí překonávaného odporu a obsahem činnosti.
Druhá část pak představuje vnitřní zatížení, které je charakterizováno pomocí parametrů
funkční aktivity organismu jako tepová frekvence, spotřeba kyslíku, intenzitou
energetického výdeje aj.
Mezi vnějším a vnitřním zatížením je velice úzký vztah, protože vnitřní zatížení
je kromě jiných faktorů (meteorologické podmínky, nadmořská výška, stav trénovanosti
aj.) odezvou na zatížení vnější (Choutka a Dovalil, 1991).

29

2.4.2 Velikost zatížení
Přesnější vyjádření velikosti zatížení zůstává jistým problémem. Hovoří se o
velkém, středním, malém atd. zatížení a předpokládá se, že velké zatížení vede
v organismu k větším změnám. Z poznatků o adaptaci vyplývá objektivní potřeba
zatížení zvyšovat, neboť stálý adaptační podnět nevede k dalším žádoucím změnám.
Velikost zatížení lze spojit s jeho intenzitou. Velké zatížení však také
představuje kvantitativně velký objem tréninkové činnosti. Velikost zatížení se váže na
vyvolanou únavu, setkáváme se i s psychologickou interpretací pojmu ve smyslu
vypjatých psychických nároků.
Jediný univerzální ukazatel velikosti zatížení neexistuje. V současné době je
nejlepší chápat velikost zatížení jako vícerozměrnou veličinu, kterou určují tyto
charakteristiky zatížení:
- intenzita cvičení,
- doba trvání cvičení,
- počet opakování cvičení,
- interval odpočinku mezi cvičením,
- způsob odpočinku.
Tyto charakteristiky se dají vyjádřit dvojím způsobem. Jednak pomocí
parametrů vykonávané pohybové činnosti jako jejím trváním, počtem opakování,
rychlostí pohybu, velikostí překonávaného odporu aj. nebo pomocí parametrů
postihujících zvýšení funkcí jednotlivých orgánů jako zvýšenou tepovou frekvencí,
spotřebou kyslíku a intenzitou energetického vývoje (Dovalil a kol., 2005).
Pro velikost zatížení jsou určujícími parametry hlavně doba trvání a intenzita
cvičení, přičemž mezi těmito dvěma parametry existuje nepřímá úměra. Proto je nutné
upřesnit, zda bylo velkého zatížení dosaženo intenzitou nebo objemem cvičení. Důležité
je také rozlišovat velké zatížení anaerobní, alaktátové, anaerobní alaktátové, smíšené a
aerobní (Dovalil a kol., 2005).
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2.4.3 Intenzita zatížení
Dovalil a kol. (2012) udává, že každé cvičení může být prováděno s různým
stupněm úsilí, přičemž stupeň úsilí ve sportu charakterizuje intenzitu zatížení. Intenzita
zatížení se navenek projevuje jako rychlost pohybu, distanční parametry pohybu,
frekvenci pohybů a vztahuje se také k velikosti překonávaného odporu.
Každá pohybová činnost je podmíněna energetickým výdejem, přičemž platí, že
čím vyšší intenzitou je pohybová činnost vykonávána, tím větší je energetický výdej.
Z biochemických a fyziologických poznatků vyplývá, že zdroje energie, jejich průběžná
resyntéza a způsob uvolňování se odlišují podle stupně aktuálního úsilí při cvičení (a
tím také podle doby trvání). Zjednodušeně se hovoří o tzv. ATP-CP, LA a O2 systému
(Dovalil a kol., 2005,85). Účast těchto energetických systémů na pohybové činnosti
určuje intenzitu metabolismu, která odpovídá intenzitě cvičení.
Kvantitativně lze rozlišit nízkou až maximální intenzitu cvičení, což odpovídá i
energetickému krytí činnosti:
- maximální intenzita = anaerobní alaktátové krytí
- Zdroj energie: makroergní fosfáty (ATP-CP),
- zajišťuje maximální krátkodobé aktivity (5-15s),
- zotavení: doplnění zásob při úplném vyčerpání trvá 2-3 min, rychlost
uvolňování ATP je 4,0 - 4,5 mol/min.
- submaximální intenzita = anaerobní laktátové krytí
- zdroj energie: glykogen (LA),
- zajišťuje submaximální intenzity 45 – 90 s,
- zotavení: 30-80 min. (při mírném cvičení, aktivním odpočinku), 60-120 min.
(v klidu, při pasivním odpočinku),
- rychlost uvolňování ATP je 2,0-2,5 mol/min.
- střední intenzita = aerobně-anaerobní krytí (LA-O2)
- nízká intenzita= aerobní krytí.
Toto dělení není zcela univerzální, avšak ve sportovním odvětví se toto dělení
používá ve stále větším počtu specializací.
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2.4.4 Objem zatížení
Objem zatížení představuje kvantitativní stránku cvičení. Lze ho vyjádřit dobou
trvání cvičení a počtem opakování cvičení. Objem zatížení se tedy nevztahuje na počet
tréninkových dnů, tréninkových jednotek nebo na počet hodin. Specifické ukazatele se
orientují na počet kilometrů, počty vrhů a hodů, skoků, počty sestav atd. U soutěžního
zatížení je však objem dán počtem soutěží tedy počtem utkání, závodů a startů (Dovalil
a kol., 2005).

2.5 Organismus a fyzické zatížení
Sportovní výkony kladou různé nároky na orgány lidského těla a jejich funkce.
Fyziologická reakce organismu při výkonu většinou znamená, že řada funkcí dosahuje
hraničních hodnot. Tréninkem pak dochází k adaptačním změnám. Reakce a adaptační
děje jsou regulovány v několika úrovních:
-

Nervové regulace sjednocují činnost organismu, jsou vysoce specifické a
funkčně nadřazené všem dalším regulačním soustavám. Jejich působení se
uskutečňuje po předem vymezených drahách.

-

Metabolické regulace zahrnují regulace hormonální, které jsou zpětnovazebně
podmíněné a regulace imunitní, které jsou pomalé a velmi specifické.

Fyziologické funkce a jejich adaptační změny umožňují organismu optimálně
reagovat na zatížení. Jednotlivé systémy plní různé úlohy v rámci odpovědi na
zatížení. Mezi tyto systémy patří:
-

systém metabolických regulací

-

dýchací systém

-

srdečně cévní systém

-

nervosvalový systém (Dovalil a kol., 2005).
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2.5.1 Metabolismus
V souvislosti s pohybovou činností zejména vyšší intenzity i objemu se zvyšuje
aktivita metabolických dějů s následným ovlivněním intermediárního metabolismu.
Specifický charakter tréninkových zátěží sportovců se podílí značnou měrou na rozdílné
metabolické a funkční adaptaci organismu a tím i na stupni dosažených výsledků
sportovců v závislosti na jejich tréninkovém, respektive sportovním zaměření.
Pohybová činnost provázená značným pracovním zvýšením metabolismu, evokuje, pro
zajištění všech metabolických potřeb cestou nervových a humorálních regulací, změny
zejména v nervosvalovém a kardiorespiračním systému, s primární odezvou v systému
svalovém (Havlíčková a kol., 1993).

2.5.2 Dýchací systém
Nezbytným požadavkem pohybového zatížení je zajištění metabolických potřeb.
Zvýšená intenzita metabolismu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů. To představuje jak
dostatečnou dodávku kyslíku tkáním, tak i dostatečně rychlé odstranění oxidu uhličitého
z organismu. Pro zabezpečení adekvátního transportu je nezbytná úzká spolupráce
dýchacího a oběhového systému (Havlíčková a kol., 1993). Řízení obou systémů je
ekonomicky sladěné, podílí se na něm prodloužená mícha a centrální nervový systém.
Úloha CNS je zřejmá při činnostech vyžadujících složitější regulaci, jako při emotivním
chování nebo předstartovních stavech (Dovalil a kol., 2005).

2.5.2.1 Reaktivní změny
Reaktivní změny souvisí i s předstartovními stavy, a proto je lze pozorovat již
před začátkem pohybové činnosti. Zvýšení hodnot ventilačně-respiračních ukazatelů
vzniká jak na podkladě zvýšené dráždivosti centrálního nervového systému, tak na
podkladě podmíněných reflexů, které byly vypracovány v průběhu opakování výkonu
Havlíčková a kol. (1993).
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Začátek práce je charakterizován dvěma fázemi. První iniciální fází rychlých
změn, která má dobu trvání zhruba 30-40 vteřin a přechodnou fází, ve které dochází ke
změnám pomaleji. V této fázi se dolaďují metabolické požadavky pracujících svalů. Při
činnostech střední až maximální intenzity může dojít k projevu tzv. mrtvého bodu.
Mrtvý bod se projevuje celou řadou příznaků, nejvýraznějším příznakem je ale
nouze o dech. Důvodem projevu mrtvého bodu je přechod mezi neoxidativním a
oxidativním metabolismem. Při pokračování ve výkonu příznaky mrtvého bodu mizí a
nastupuje tzv. druhý dech, který je doprovázen zvýšením tělesné teploty a následným
odvodem tepla ve formě pocení (Havlíčková a kol., 1993).
Při pokračování ve výkonu dojde po 2-6 minutách k nastolení setrvalého stavu. Ten je
charakterizovaný rovnovážným stavem metabolických pochodů a funkcí organismu.
V tomto stavu může organismus teoreticky pokračovat neomezeně dlouhou dobu, avšak
podle Havlíčkové (1993), která se odkazuje na řadu studií nelze setrvalý stav udržet po
neomezeně dlouhou dobu. Při výkonech delších než jedna hodina setrvalý stav
v podstatě neexistuje.
Pozátěžové změny ve ventilačně-respiračních funkcích musí zajistit obnovu
zátěží narušené homeostázy organismu. Při práci anaerobního charakteru musí být
zabezpečena dostatečná dodávka kyslíku umožňující resyntézu energetických zdrojů a
likvidaci acidózy.
Ve srovnání se srdeční frekvencí jsou v dechové frekvenci při zátěži pozorovány
výraznější změny. Je to způsobeno tím, že dechová frekvence je vůlí snadněji
ovlivnitelná. Dechová frekvence se při stupňovaném zatížení postupně zvyšuje, ovšem
toto zvyšování je individuální a závisí na ekonomice dýchání. Při lehké práci se
dechová frekvence pohybuje v rozmezí 20-30 dechů za minutu, při těžké práci mezi 3040d echy za minutu a u velmi těžké práce mezi 40-60 dechy za minutu (Havlíčková a
kol., 1993).

2.5.3 Srdečně- cévní systém
Srdečně cévní systém je funkčně propojen s dýchacím systémem a společně
tvoří komplex označovaný jako kardio-respirační systém. Má řadu důležitých funkcí,
podílí se na zajištění přísunu živin do činných svalů, následně odvádí zplodiny látkové
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přeměny (katabolity), podílí se na termoregulaci, zajišťuje stálost vnitřního prostředí,
imunitu a další.
Jednotlivé parametry vykazují vlivem zatížení řadu změn reaktivních a
adaptačních (Dovalil a kol., 2005).

2.5.3.1 Reaktivní změny
Reaktivní změny se podle lokalizace dají rozdělit na složku periferní a centrální.
Centrální složka představuje srdce. Mezi ukazatele srdeční činnosti patří srdeční
frekvence (SF), systolický objem srdeční (Qs) a minutový objem srdeční (Q). Tyto
ukazatele jsou ve vzájemném vztahu, který je Q = SF * Qs.
Srdeční frekvence, která se na periferii hodnotí jako tepová frekvence (SF) se
nemění pouze při vlastním zatížení, ale již před zatížením a také po zátěži. Z tohoto
důvodu se změny tepové frekvence dělí do tří fází: úvodní fáze, průvodní fáze a
následná fáze.
Úvodní fáze představuje zvýšení srdeční frekvence před výkonem vlivem
podmíněných reflexů a emocí. Tyto změny v komplexu s dalšími změnami v organismu
jsou označovány jako startovní a předstartovní stavy.
Průvodní fáze představuje vlastní výkon. V této fázi pokračují změny
pozorované v úvodní fázi, avšak tyto změny probíhají v úvodu fáze rychleji. Po
dosažení hodnot odpovídajících podávanému výkonu nastává setrvalý stav.
Následná fáze představuje dobu po vlastním výkonu a v této fázi se srdeční
frekvence vrací k výchozím hodnotám. Pokles srdeční frekvencí je v úvodu této fáze
rychlý, postupně se zpomaluje. Rychlost návratu srdeční frekvence k výchozím
hodnotám je závislá na převaze jednoho z částí vegetativního systému (Havlíčková a
kol., 1993).
Systolický objem srdeční (Qs) dosahuje maxima při 110- 120 tepech za minutu,
poté zůstává konstantní až do maximálního zatížení. Minutový objem srdeční (Q)
stoupá s intenzitou zatížení a zvyšuje se lineárně s potřebou kyslíku až do dosažení
setrvalého stavu (Dovalil a kol., 2005) a (Havlíčková a kol., 1993).
Periferní složku představuje oběhový systém, který se dělí na tepny, vlásečnice a
žíly. Nejvýraznější změny jsou pozorovány v kapilárním řečišti, protože toto řečiště
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nejrychleji reaguje na požadavky metabolismu. Kvůli nárokům na zvýšený přísun
kyslíku svalům dochází na začátku práce k redistribuci v cévním řečišti, kdy u
vylučovacího systému, útrobních orgánů a v kůži dochází k vasokonstrikci a zároveň se
zvyšuje prokrvení svalů. Zároveň se zvyšuje i prokrvení srdečního svalu.
K dalším změnám dochází v momentě zahřívání tělesného jádra. V tomto
případě je třeba, aby se zvýšila možnost odvádění tepla z povrchu těla dilatací kožních
cév. Při zvýšených transportních potřebách organismu se zvýší množství krve
vyplavením z krevních zásobáren (Játra, plíce, slezina a podkožní plexy) (Havlíčková a
kol., 1993).

2.6 Zatížení v utkání a tréninku
Dobrý a Semiginovský (1988) označují výkon v utkání a v tréninkovém procesu
za klíčový problém ve sportovních hrách. Sportovní trénink je komplexní proces, který
vede ke změnám sportovní výkonnosti a tím ovlivňuje výkon v utkání. Aby došlo k
pozitivnímu ovlivnění výkonu v utkání, je nutné zvolit adekvátní stavbu tréninku, obsah
a metody, které zohlední specifičnost národní házené.
Zvýšení sportovní výkonnosti pomocí tréninkového procesu předpokládá
dosažení změn nespecifických, ale i specifických, Jakými jsou zvýšení energetického
potenciálu, rozvoj fyziologických funkcí, zlepšení koordinace činnosti aj. Jinými slovy
se hráč adaptuje na zatížení v tréninku, díky čemuž poté lépe zvládá zatížení v utkání
(Dovalil a kol., 2012).
Dobrý a Semiginovský (1988) popsali specifika utkání a sportovního tréninku a
jejich vzájemné ovlivnění.
Specifičnosti utkání:
- utkání je průběžný boj hráče s různými deformačními faktory, které narušují
jeho výkon,
- neočekávané situace v utkání nutí hráče improvizovat a inovovat herní činnosti,
- hráč získává cenné zkušenosti, které získá pouze v utkání.

Specifičnost tréninkového procesu:
- tréninkový proces představuje oproti utkání druh zkušebního jednání bez rizika,
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- umožňuje systematicky a dlouhodobě ovlivňovat výkon hráčů v utkání,
- odstraňují se nedostatky a nacvičují se nové dovednosti.

Funkce přesahující z utkání do tréninkového procesu:
- utkání je jedinou oblastí, kde se realizuje výkonový potenciál vytvořený v
tréninkovém procesu,
- hráč v utkání přizpůsobuje a zdokonaluje dovednosti nabité v tréninkovém
procesu.

Funkce přesahující z tréninkového procesu do utkání:
- v tréninkovém procesu se vhodnou volbou herních činností napodobují
podmínky v utkání,
- opakování činností se zvyšuje automatizace pohybů a tím se umožňuje lepší
uplatnění kognitivních procesů v utkání,
- při strukturalizaci mikrocyklů se zohledňuje pravděpodobný výkon soupeře v
nadcházejícím utkání a předvídají se možné situace, které mohou v utkání
vzniknout.
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3 CÍL PRÁCE A ÚKOLY

3.1 Cíl
Cílem práce bylo změřit vnitřní a vnější zatížení hráčů národní házené během
druholigového utkání a následně analyzování dat.

3.2 Úkoly práce
1. Analyzovat odbornou literaturu.
2. Zajistit výzkumný soubor.
3. Natočit vybrané utkání na videokameru.
4. Změřit parametry vnějšího a vnitřního zatížení pomocí přístroje GPSports
během vybraného utkání.
5. Analyzovat videozáznam a údaje z přístrojů GPSports.

3.3 Hypotézy
Hypotéza 1: Vzhledem k omezení pohybu hráčů národní házené po hřišti, kdy útočníci
nesmí vstoupit do obranné třetiny a obránci do útočné třetiny předpokládám, že zatížení
hráčů v mezinárodní házené bude větší, než u hráčů národní házené.
Hypotéza 2: Vzhledem k odlišnosti obranných a útočných herních systémů, které jsou
popsány v publikacích Honse (1989) a Šafáře (1987) se útočníci pohybují po větší části
hřiště, než obránci. Proto předpokládám, že zatížení během utkání bude u útočníků
vyšší, než u obránců.
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4 METODIKA
4.1 Charakteristika souboru
Měření se zúčastnilo celkem 7 hráčů národní házené z týmu TJ Šroubárna Žatec,
z toho 1 obránce, 3 záložníci a 3 útočníci. Tým TJ Šroubárna Žatec byl vybrán, protože
jsem v týmu sám působil a probandi se výzkumu zúčastnili dobrovolně.

Hráčská
funkce

Věk

Výška (cm)

Váha (kg)

SFmax
(tepů/min.)

obránce

30

178

88

171

záložník č. 1 23

188

110

192

záložník č. 2 21

175

84

205

záložník č. 3 17

185

75

206

útočník č. 1

26

183

82

197

útočník č. 2

30

172

78

186

útočník č. 3

24

183

90

196

průměr

23,5

180,75

85,6

193,9

Tabulka č. 1: Charakteristika výzkumného souboru.

4.2 Průběh měření
Měření maximální tepové frekvence (SFmax) proběhlo dne 17. 3. 2017 během
tréninku. Pro zjištění SFmax byl použit Yo- Yo intermitentní zátěžový test a tepová
frekvence byla měřena pomocí sporttestrů Polar team 2, které byly zapůjčeny na katedře
sportovních her na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Měření zatížení v utkání proběhlo
dne 21. 5. 2017 v druholigovém utkání TJ Šroubárna Žatec proti TJ Spartak Rožmitál
pod Třemíšnem. Data byla měřena prostřednictvím přístrojů GPSports, které byly
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zapůjčeny na katedře sportovních her na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Přístroje
GPSports mi umožnili změřit srdeční frekvenci, rychlost pohybu, vzdálenost, kterou
probandi za zápas urazili a energetický výdej. Utkání bylo také natáčeno na
videokameru. Videozáznam byl pak použit k zjištění počtu a délky jednotlivých
obranných a útočných fázích.

4.3 Použité metody
Pro získání dat byly použity přístroje GPSports, které se používají k získání dat i
v jiných sportech, jako je fotbal, rugby, americký fotbal, basketbal nebo pozemní hokej,
a to na profesionální úrovni (www.GPSports.com). Použité přístroje byly tedy vzhledem
k dostupným možnostem nejlepším možným řešením pro získání dat.

4.3.1 Měření srdeční frekvence
Srdeční frekvence byla měřena pomocí přístrojů GPSports. Data byla
zpracována v počítačovém programu Team AMS. Maximální tepová frekvence byla
nastavena individuálně podle výsledků předchozího měření a jednotlivé zóny tepové
frekvence byly podle Puea a kol. (2017) nastaveny takto:
·

zóna 1: < 60% SFmax,

·

zóna 2: 60 – 70% SFmax,

·

zóna 3: 70 – 80% SFmax,

·

zóna 4: 80 – 90% SFmax,

·

zóna 5: 90 – 95% SFmax,

·

zóna 6: > 95% SFmax.
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4.3.2 Měření rychlosti pohybu
Rychlost pohybu byla měřena prostřednictvím přístrojů GPSports a data byla
vyhodnocena v programu Team AMS. Jednotlivé zóny rychlosti byly vymezeny podle
Barbery a kol. (2014) takto:
·

stání: 0 – 0,4 km/h

·

chůze: 0,4 – 4 km/h

·

poklus: 4 – 9 km/h

·

běh: 9 – 14 km/h

·

rychlý běh: 14 – 18 km/h

·

sprint: 18 a více km/h

4.3.3 Měření uběhnuté vzdálenosti
Vzdálenost byla měřena prostřednictvím přístrojů GPSports a vyhodnocena
pomocí programu Team AMS. Vzdálenost, kterou hráči během utkání překonali pak
byla rozdělena do jednotlivých rychlostních zón podle toho, jakou vzdálenost urazili
v jednotlivých zónách. Překonaná vzdálenost byla měřena v metrech a v jednotlivých
rychlostních zónách byla vyjádřena v procentech.

4.3.4 Statistické zpracování dat
Data byla automaticky zpracována programem Team AMS, ze kterého byla pro
další práci převedena do programu MS Excel, ve kterém byly zobrazeny v tabulkách.
Hladina statistická významnosti byla stanovena na p < 0,05.
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5 VÝSLEDKY

5.1 Výsledky utkání
Utkání bylo natáčeno na jednu videokameru z vyvýšené tribuny, která se
nacházela v rohu hřiště. Vzhledem k tomu, že videozáznam byl použit k určení počtu a
doby trvání útočných a obranných fází, bylo toto místo vyhovující, protože na
videozáznamu bylo zřetelně vidět, kdy jednotlivé fáze začínají a končí. Za začátek
útočné fáze byl považován přechod hráče s míčem ze střední do útočné třetiny,
v případě nahrávky ze střední do útočné třetiny byl za začátek útočné fáze považován
moment, kdy míč přešel přes třetinovou čáru. Za konec útočné fáze bylo považováno
vstřelení branky nebo ztráta míče. Za začátek obranné fáze byly považovány stejné
situace, jako u útočné fáze. V tomto případě však byla sledována činnost útočníků
soupeře. Za konec obranné fáze pak byl považován buď zisk míče, nebo obdržená
branka.
Utkání se konalo 21. 5. 2017 na hřišti týmu TJ Šroubárna Žatec. Během prvního
poločasu si vzal tým TJ Šroubárna Žatec oddechový čas, takže první poločas trval 31
minut. Výsledek utkání po prvním poločase pak byl 13 : 12 ve prospěch týmu TJ
Šroubárna Žatec. Ve druhém poločase si žádný z týmů nevyžádal oddechový čas, takže
druhý poločas trval 30 minut. Utkání tedy celkem trvalo 61 minut. Konečný výsledek
utkání byl 25 : 22 ve prospěch domácího týmu TJ Šroubárna Žatec.
Z pohledu týmu TJ Šroubárna Žatec proběhlo během utkání celkem 34
obranných fází a 33 útočných fází. Nejkratší obranná fáze trvala 3 sekundy a nejdelší
obranná fáze trvala 2 min. a 10 s. Průměrná doba trvání obranné fáze byla 42 sekund a
celkový čas strávený v obraně byl 23 min. a 57s (39,3 % času).
Útočných fází bylo během utkání celkem 33. Nejkratší útočná fáze trvala 2
sekundy a nejdelší pak 2 min. a 21 s. Průměrná doba trvání útočné fáze byla 38 sekund.
Celkový čas strávený v útoku byl 21 minut (34,4 % času).
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5.2 Výsledky jednotlivců
Obránce

minimum
průměr
maximum
rychlost (km/h)
0
2,5
22,3
tepová frekvence (tepů/min) 114 (66,7 % SFmax) 147 (86 % SFmax) 178 (104,1 % SFmax)
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

2578,8
1277,6
61

Tabulka č. 2: Základní charakteristické údaje o zatížení obránce během utkání.
.

Vzdálenost v rychlostních zónách
vyjádřená v procentech
60

51,1
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Graf č. 1: Vzdálenost, kterou obránce urazil v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf č. 1 znázorňuje vzdálenost, kterou hráč urazil v jednotlivých rychlostních
zónách. Z grafu vyplývá, že nejdelší vzdálenost hráč urazil poklusem, a to celkem
51,1 % celkové vzdálenosti, což je 1318,7 m. Druhou nejdelší vzdálenost urazil chůzí, a
to 29,3 % celkové vzdálenosti, takže celkem 756,7 m. Třetí nejdelší vzdálenost hráč
urazil během, celkem 15,6 % celkové vzdálenosti, což odpovídá 402,8 m. Téměř
shodnou vzdálenost hráč urazil rychlým během a sprintem, a to celkem 1,9 % celkové
vzdálenosti v každé z obou zón, avšak rychlým během urazil 48,8 m a sprintem 47,8 m.
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Poslední zónou, ve které hráč urazil nejkratší vzdálenost byla zóna stoje (0-0,5 km/h).
Vzdálenost, kterou v této zóně urazil, odpovídá 0,16 % celkové vzdálenosti (4,1 m).

Čas v rychlostních zónách vyjádřený
v%
50

44,55

40
27,9

30

23,5
Čas v rychlostních zónách
vyjádřený v %

20
10

3,6

0,3

0,25

0
Stoj

Chůze Poklus

Běh

Rychlý Sprint
běh

Graf č. 2: Čas vyjádřený v procentech, který obránce strávil v jednotlivých rychlostních
zónách
Graf č. 2 vyjadřuje čas, který hráč strávil v jednotlivých rychlostních zónách.
Z grafu je zřejmé, že nejvíce času se hráč pohyboval v zóně stání, a to celkem 44,55 %
času (27 min. a 10 s). Druhou rychlostní zónou, ve které se pohyboval nejvíce času byla
zóna chůze. V této zóně se hráč pohyboval celkem 27,9 % času (17 min. a 1 s). Třetí
zónou, ve které se hráč pohyboval nejvíce času byla zóna poklusu. V této zóně hráč
strávil celkem 23,5 % času (14 min. a 20 s). Čtvrtou rychlostní zónou, ve které se hráč
nejčastěji pohyboval, byla zóna běhu. V této zóně se pohyboval celkem 3,6 % času
(2 min. a 12 s). Pátou zónou, ve které se hráč nejčastěji pohyboval byla zóna rychlého
běhu. V této zóně se pohyboval celkem 0,3 % času (11 s) a v zóně sprintu se pohyboval
0,25 % času (9 s).
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Graf č. 3: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence obránce
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 3 vyjadřuje čas v jednotlivých zónách tepové frekvence. Z grafu vyplývá,
že nejvíce času se hráčova tepová frekvence pohybovala v zóně mezi 80 a 90 % SFmax,
a to celkem 52 % času (31 min. a 43 s). Druhou zónou, ve které se hráčova tepová
frekvence pohybovala nejčastěji byla zóna mezi 70 a 80 % SFmax. V této zóně se
hráčova tepová frekvence pohybovala celkem 20,2 % času (12 min. a 19 s). Třetí zónou,
ve které se hráčova tepová frekvence nejčastěji pohybovala byla zóna mezi 90 a 95 %
SFmax, a to celkem 15,8 % času (9 min. a 37 s). Čtvrtou zónou, ve které se hráčova
tepová frekvence pohybovala nejčastěji byla zóna nad 95 % SFmax, a to celkem 11,1 %
času (6 min. a 46 s). Pátou zónou, ve které se hráčova tepová frekvence nejčastěji
pohybovala pak byla zóna mezi 60 a 70 % SFmax, a to celkem 0,9 % času (33 s).
V zóně pod 60 % SFmax se hráčova tepová frekvence za celý zápas vůbec
nepohybovala.
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Záložník č. 1

rychlost (km/h)
tepová

minimum

průměr

maximum

0

2,9

22,6

frekvence 117

(60,9

(tepů/min)

SFmax)

vzdálenost (m)

2965,5

energetický výdej (KJ)

1366,2

čas na hřišti (min)

61

% 144

(75

SFmax)

% 173

(90

%

SFmax)

Tabulka č. 3: Základní charakteristické údaje o zatížení záložníka č. 1 během utkání.

Vzdálenost v rychlostních zónách
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Graf č. 4: Vzdálenost, kterou záložník č. 1 během utkání urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 4 znázorňuje procentuálně vyjádřenou vzdálenost, kterou hráč urazil
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že hráč urazil nejdelší vzdálenost
v zóně poklusu, a to celkem 47,4 % celkové vzdálenosti (1404,9 m). Druhou nejdelší
vzdálenost hráč urazil chůzí, a to 36 % celkové vzdálenosti (1067,2 m). Třetí nejdelší
vzdálenost hráč urazil během, a to 12 % celkové vzdálenosti (356,5 m). Čtvrtou nejdelší
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vzdálenost hráč urazil rychlým během, a to 3,3 % celkové vzdálenosti (96,6 m).
Sprintem pak hráč urazil celkem 1,2 % celkové vzdálenosti (35,9 m) a v zóně stání
urazil 0,1 % celkové vzdálenosti (4,3 m).

Čas v rychlostních zónách vyjádřený
v procentech
40

35,45 36,65

30

24,05

20

Čas v rychlostních zónách
vyjádřený v procentech
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3,1

0,6

0,15

0
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Běh

Rychlý Sprint
běh

Graf č. 5: Čas, který záložník č. 1 během utkání strávil v jednotlivých rychlostních
zónách.
Graf č. 5 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, který hráč strávil
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že nejdelší dobu se pohyboval
v zóně chůze, a to 36,65 % celkového času (22 min. a 21 s). Druhý nejdelší čas se hráč
pohyboval v zóně stání, a to 35,45 % celkového času (21 min. a 37 s). Třetí nejdelší čas
se hráč pohyboval v zóně poklusu, a to 24,05 % celkového času (14 min. a 40 s). Čtvrtý
nejdelší čas se hráč pohyboval v zóně běhu, a to 3,1 % celkového času (1 min. a 53 s).
V zóně rychlého běhu se pak hráč pohyboval 0,6 % celkového času (22 s) a v zóně
sprintu se pak pohyboval 0.15 % celkového času (5 s).
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Graf č. 6: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence záložníka č. 1
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 6 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, po který se hráčova tepová
frekvence pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence. Z grafu vyplývá, že
nejvíce času se hráčova tepová frekvence pohybovala v zóně mezi 70 a 80 % SFmax, a
to 51,6 % celkového času (31 min. a 28 s). Druhý nejdelší čas se hráčova tepová
frekvence pohybovala v zóně mezi 80 a 90 % SFmax, a to 24,95 % celkového času
(15 min. a 13 s). Třetí nejdelší čas se hráčova tepová frekvence pohybovala v zóně mezi
60 a 70 % SFmax, a to 23,15 % celkového času (14 min. a 7 s). V zóně mezi 90 a 95 %
SFmax se hráčova tepová frekvence pohybovala 0,3 % celkového času (11 s). V zónách
nad 95 % SFmax a pod 60 % SFmax se pak hráčova tepová frekvence vůbec
nepohybovala.

Záložník č. 2

minimum
průměr
maximum
rychlost (km/h)
0
1,4
24,8
tepová frekvence (tepů/min) 95 (46 % SFmax) 145 (70,5 % SFmax) 203 (99 % SFmax)
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

1403,6
697,9
28:12

Tabulka č. 4: Základní charakteristiky zatížení záložníka č. 2 během utkání.
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Graf č. 7: Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou záložník č. 2 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 7 znázorňuje vzdálenost, kterou hráč urazil v jednotlivých rychlostních
zónách. Nejdelší vzdálenost hráč urazil poklusem, a to celkem 47,5 % celkové
vzdálenosti, což představuje 667,4 m. Chůzí urazil celkem 29 % celkové vzdálenosti
(406,7 m). Během urazil 18 % z celkové vzdálenosti (252,6 m). Rychlým během urazil
3,6 % celkové vzdálenosti (50,5 m), sprintem urazil 1,5 % celkové vzdálenosti (21 m) a
v zóně stoje urazil 0,3 % celkové vzdálenosti (4,2 m).
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Graf č. 8: Čas vyjádřený v procentech, který záložník č. 2 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.

49

Graf č. 8 vyjadřuje čas strávený v jednotlivých rychlostních zónách vyjádřený
v procentech. Z grafu je zřejmé, že hráč se nejdelší dobu pohyboval v zóně stoje, a to
celkem 71,6 % času, což odpovídá 43 minutám a 41 vteřinám. Druhou rychlostní zónou,
ve které se pohyboval nejdelší dobu byla zóna chůze, ve které strávil 14,4 % času
(8 min. a 48 s). Třetí rychlostní zónou, ve které se hráč nejčastěji pohyboval byla zóna
poklusu, ve které strávil celkem 11,45 % času (6 min. a 59 s). V zóně běhu pak strávil
2,15 % času (1 min. a 19 s), v zóně běhu se pohyboval celkem 0,3 % času (11 s) a
v zóně sprintu 0,1 % času (4 s).
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Graf č. 9: Čas, po který se tepová frekvence záložníka č. 2 pohybovala v jednotlivých
zónách tepové frekvence.
Graf č. 9 znázorňuje čas, který hráč strávil v jednotlivých zónách tepové
frekvence během celého utkání. Z grafu je patrné, že nejvíce času se pohyboval v zóně
pod 60 % SFmax, a to celkem 37,15 % času, což odpovídá 22 minutám a 40 vteřinám.
Druhou zónou tepové frekvence, ve které se pohyboval nejvíce času byla zóna mezi
80 a 90 % SFmax. V této zóně se hráč pohyboval celkem 18,85 % času (11 min. a 30 s).
Třetí zónou tepové frekvence, ve které hráč strávil nejvíce času byla zóna mezi
60 a 70 % SFmax. V této zóně se pohyboval celkem 18,2 % času (11 min. a 6 s).
Čtvrtou zónou tepové frekvence, ve které se hráč pohyboval nejvíce času byla zóna

50

mezi 70 a 80 % SFmax. V této zóně se tepová frekvence hráče pohybovala celkem
12,35 % času (7 min. a 30 s). Pátou zónou, ve které se hráčova tepová frekvence
pohybovala nejčastěji byla zóna mezi 90 a 95 % SFmax. V této zóně se tepová
frekvence hráče pohybovala celkem 10,65 % času (6 min. a 30 s). Poslední zónou
tepové frekvence je zóna na 95 % SFmax. V této zóně se hráčova tepová frekvence
pohybovala celkem 2,8 % času (1 min. a 42 s).

Záložník č. 3

minimum průměr
0
0,3

rychlost (km/h)
tepová
frekvence
(tepů/min)
72
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

120

maximum
18,1
194

339,3
163,4
4:23

Tabulka č. 5: Základní charakteristické údaje o zatížení záložníka č. 3 během utkání.
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Graf č. 10: Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou záložník č. 3 urazil
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf č. 10 znázorňuje procentuálně vyjádřenou vzdálenost, kterou hráč urazil
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že nejdelší vzdálenost urazil
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chůzí, a to 56,6 % celkové vzdálenosti (192 m). Druhou nejdelší vzdálenost urazil
poklusem, a to 26,1 % celkové vzdálenosti (88,5 m). Třetí nejdelší vzdálenost urazil
během, a to 12,4 % celkové vzdálenosti (42,1 m). Sprintem urazil 0,3 % celkové
vzdálenosti (1 m) a v zóně stání urazil 0,2 % celkové vzdálenosti (0,7 m).
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Graf č. 11: Čas vyjádřený v procentech, který záložník č. 3 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 11 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, který hráč strávil
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že nejvíce času hráč strávil v zóně
stání, a to 90,75 % celkového času (55 min a 21 s). Tento výsledek přisuzuji tomu, že na
hřišti strávil celkem 4 min. a 23 s, do utkání tedy příliš nezasáhl. Druhý nejdelší čas se
hráč pohyboval v zóně chůze, a to 7,3 % celkového času (4 min. a 27 s). Třetí nejdelší
čas hráč strávil v zóně poklusu, a to 1,5 % celkového času (55 s). V zóně běhu se pak
hráč pohyboval celkem 0,35 % celkového času (13 s) a v zóně rychlého běhu 0,1 %
celkového času (4 s). V zóně sprintu se hráč nepohyboval vůbec.
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Graf č. 12: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence záložníka č. 3
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence
Graf č. 12 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas v jednotlivých zónách tepové
frekvence. Z grafu vyplívá, že nejvíce času se hráčova tepová frekvence pohybovala
v zóně pod 60 % SFmax, a to 65,3 % celkového času (39 min. a 50 s). Druhou zónou,
ve které se hráčova tepová frekvence pohybovala nejčastěji byla zóna mezi 70 a 80 %
SFmax

V této zóně se hráčova tepová frekvence pohybovala celkem 12,75 %

celkového času (7 min. a 47 s). Třetí zónou, ve které se hráčova tepová frekvence
pohybovala nejčastěji byla zóna mezi 60 a 70 % SFmax, a to celkem 12,55 % celkového
času (7 min. a 40 s). V zóně mezi 80 a 90 % SFmax se hráčova tepová frekvence
pohybovala 80,6 % celkového času (5 min. a 14 s). V zóně mezi 90 a 95 % SFmax se
hráčova tepová frekvence pohybovala 0,8 % celkového času (29 s). V zóně nad 95 %
SFmax se hráčova tepová frekvence nepohybovala vůbec.
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Útočník č. 1

minimum
průměr
maximum
rychlost (km/h)
0
3,5
23,9
tepová frekvence (tepů/min) 121 (61,4 % SFmax) 162 (82,2 % SFmax) 188 (95,4 % SFmax)
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

3559,4
1670
61

Tabulka č. 6: Základní charakteristické údaje o zatížení útočníka č. 1 během utkání..

Vzdálenost v rychlostních zónách
vyjádřená v procentech
70
60
50
40
30
20
10
0

57,8

22,3
13,6
3,6

0,1
stání chůze poklus

běh

2,6

Vzdálenost v rychlostních
zónách vyjádřená v
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běh

Graf č. 13: Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 1 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 13 znázorňuje procentuálně vyjádřenou vzdálenost, kterou hráč urazil
v jednotlivých zónách. Z grafu vyplývá, že nejdelší vzdálenost hráč urazil v zóně
poklusu, a to celkem 57,8 % z celkové vzdálenosti (2058 m). Druhou nejdelší
vzdálenost hráč urazil chůzí, a to 22,3 % celkové vzdálenosti (793,7 m). Třetí nejdelší
vzdálenost hráč urazil během, a to 13,6 % celkového času (482,4 m). Čtvrtou nejdelší
vzdálenost hráč urazil rychlým během, a to 3,6 % celkové vzdálenosti (129,2 m).
Sprintem pak hráč urazil 2,6 % celkové vzdálenosti (93,7 m) a v zóně stání urazil 0,1 %
celkové vzdálenosti (2,5 m).
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Graf č. 14: Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 1 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 14 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, po který se hráč pohyboval
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že nejvíce času se hráč pohyboval
v zóně poklusu, a to 35 % celkového času (21 min. a 21 s). Druhý nejdelší čas se hráč
pohyboval v zóně stání, a to 32,5 % celkového času (19 min. a 50 s). Čtvrtý nejdelší čas
se hráč pohyboval v zóně chůze, a to 4,3 % celkového času (2 min. a 37 s). V zóně
rychlého běhu se pak hráč pohyboval 0,75 % celkového času (27 s) a v zóně sprintu se
pohyboval 0,45 % celkového času (16 s).
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Graf č. 15: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 1
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
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Graf č. 15 vypovídá o čase, který hráč strávil v jednotlivých zónách tepové
frekvence. Z grafu vyplývá, že nejvíce času se tepová frekvence hráče pohybovala mezi
80 a 90 % SFmax a to celkem 47,85 % celkového času (21 min. a 37 s). Druhou zónou,
ve které se hráčova tepová frekvence nejčastěji pohybovala byla zóna mezi 70 a 80 %
SFmax a to celkem 30,8 % (18 min. a 47 s) celkového času. V zóně mezi 90 a 95 %
SFmax se hráčova tepová frekvence pohybovala 15,9 % celkového času (9 min. a 42 s).
V zóně mezi 60 a 70 % SFmax se jeho tepová frekvence pohybovala 5,1 % času (3 min.
a 7 s) a v zóně nad 95 % SFmax se tepová frekvence pohybovala celkem 0,35 % času
(13 s).

Útočník č. 2

minimum
průměr
maximum
rychlost (km/h)
0
2,2
24,6
tepová frekvence (tepů/min) 90 (48,4 % SFmax) 137 (73,7 % SFmax) 189 (101,6 % SFmax)
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

2194,2
1131,1
31:24

Tabulka č. 7: Základní charakteristické údaje o zatížení útočníka č. 2 během utkání.
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Graf č. 16: Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 2 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
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Graf č. 16 vyjadřuje vzdálenost, kterou hráč urazil v jednotlivých rychlostních
zónách. Z grafu je patrné, že nejdelší vzdálenost hráč urazil poklusem, a to celkem
39,5 % celkové vzdálenosti, což je 867,6 m. Druhou nejdelší vzdálenost hráč urazil
během. V této zóně urazil celkem 22 % celkové vzdálenosti, což je 482,7 m. Třetí
nejdelší vzdálenost urazil chůzí, a to 17,5 % celkové vzdálenosti (384,3 m). Čtvrtou
nejdelší vzdálenost urazil rychlým během, kterým celkem urazil 13 % celkové
vzdálenosti (285,5 m). Pátou nejdelší vzdálenost urazil sprintem, a to 7,8 % z celkové
vzdálenosti (172,2 m). V zóně stání pak urazil 0,1 % celkové vzdálenosti, což odpovídá
1,8 m.
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Graf č. 17: Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 2 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 17 vyjadřuje čas, který hráč strávil v jednotlivých rychlostních zónách.
Z grafu je patrné, že nejvíce času strávil v zóně stání, a to 65,2 % času (39 min. a 46 s).
Druhou zónou, ve které se pohyboval nejvíce času byl poklus. V této zóně se pohyboval
celkem 14,2 % času (8 min. a 40 s). Třetí zónou, ve které se hráč nejčastěji pohyboval
byla chůze. V této zóně se pohyboval celkem 13,9 % času (8 min. a 29 s). Čtvrtou
zónou, ve které se nejčastěji pohyboval byl běh. Během se pohyboval celkem 4,1 %
času (2 min a 30 s). Pátou zónou, ve které se hráč nejčastěji pohyboval byla zóna
rychlého běhu. V této zóně se pohyboval 1,75 % času (1 min. a 4 s), v zóně sprintu se
pak pohyboval 0,85 % času (31 s).
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Graf č. 18: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 2
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 18 znázorňuje dobu, po kterou se hráčova tepová frekvence pohybovala
v jednotlivých zónách tepové frekvence. Z grafu je zřejmé, že během celého zápasu se
hráčova tepová frekvence nejčastěji pohybovala v zóně pod 60 % SFmax. Druhou
zónou, ve které se hráčova tepová frekvence nejčastěji vyskytovala byla zóna od 60 do
70 % SFmax. V této zóně se hráčova tepová frekvence pohybovala celkem 21,6 % času
(13 min. a 10 s). Třetí zónou, ve které se hráčova tepová frekvence nejčastěji
pohybovala byla zóna mezi 80 a 90 % SFmax. V této zóně se hráčova tepová frekvence
pohybovala celkem 17,15 % času (10 min. a 28 s). Čtvrtou zónou, ve které se hráčova
tepová frekvence nejčastěji pohybovala byla zóna mezi 70 a 80 % SFmax. V této zóně
se hráčova tepová frekvence pohybovala celkem 13 % času (7 min. a 56 s). Zóna mezi
90 a 95 % SFmax byla pátou zónou, ve které se hráčova tepová frekvence pohybovala
nejčastěji, a to 12 % času (7 min. a 9 s). V zóně nad 95 % SFmax se hráčova tepová
frekvence pohybovala celkem 9,45 % času, což odpovídá 5 minutám a 46 sekundám.
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Útočník č. 3

minimum
průměr
maximum
rychlost (km/h)
0
3,3
25,8
tepová frekvence (tepů/min) 121 (61,7 % SFmax) 165 (84,2 % SFmax) 199 (101,5 % SFmax)
vzdálenost (m)
energetický výdej (KJ)
čas na hřišti (min)

3318,7
1608,9
49:18

Tabulka č. 8: Základní charakteristické údaje o zatížení útočníka č. 3 během utkání.
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Graf č. 19: Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 3 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 19 vyjadřuje vzdálenost, kterou hráč urazil v jednotlivých rychlostních
zónách. Z grafu je patrné, že nejdelší vzdálenost urazil poklusem, a to 49,6 % celkové
vzdálenosti (1646,1 m). Druhou nejdelší vzdálenost hráč urazil chůzí, a to 22,2 %
celkové vzdálenosti (737 m). Třetí nejdelší vzdálenost hráč urazil během, a to 15,3 %
celkové vzdálenosti (507,8 m). Čtvrtou nejdelší vzdálenost hráč urazil rychlým během,
kterým urazil 7,6 % celkové vzdálenosti (253,1 m). Pátou nejdelší vzdálenost hráč
urazil sprintem, celkem 5,2 % celkové vzdálenosti (172,8 m) a v zóně stání urazil 0,1 %
celkové vzdálenosti (1,9 m).
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Graf č. 20: Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 3 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 20 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, který hráč strávil
v jednotlivých rychlostních zónách. Z Grafu vyplývá, že se hráč nejvíce času pohyboval
v zóně stání, a to 41,6 % celkového času, což odpovídá 25 minutám a 22 vteřinám.
Druhý nejdelší čas se hráč pohyboval v zóně poklusu. V této zóně se pohyboval celkem
27,1 % celkového času (16 min a 32 s). Třetí nejdelší čas se hráč pohyboval v zóně
chůze, a to 24,1 % celkového času (14 min a 42 s). Čtvrtý nejdelší čas se pak hráč
pohyboval v zóně běhu, ve které strávil celkem 4,35 % celkového času (2 min. a 39 s).
Pátou zónou, ve které strávil nejvíce času byla zóna rychlého běhu. V této zóně se
pohyboval celkem 1,55 % celkového času (57 s). V zóně sprintu se pak hráč pohyboval
0,85 % celkového času (31 s).
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Graf č. 21: Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 3
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 21 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas v jednotlivých zónách tepové
frekvence. Z grafu vyplývá, že nejvíce času se hráčova tepová frekvence pohybovala
v zóně mezi 80 a 90 % SFmax. V této zóně se hráčova tepová frekvence pohybovala
celkem 27,9 % celkového času (17 min. a 1 s). Druhý nejdelší čas se hráčova tepová
frekvence pohyboval v zóně mezi 90 a 95 % SFmax, a to celkem 25,1 % celkového
času (15 min. a 19 s). Třetí zónou, ve které se hráčova tepová frekvence pohybovala
nejčastěji byla zóna mezi 70 a 80 % SFmax, a to celkem 21,2 % celkového času
(12 min. a 56 s). Čtvrtou zónou, ve které se hráčova tepová frekvence pohybovala
nejčastěji byla zóna nad 95 % SFmax, a to 14,25 % celkového času (8 min. a 41 s).
Pátou zónou, ve které se hráčova tepová frekvence pohybovala nejčastěji pak byla zóna
mezi 60 a 70 % SFmax, a to celkem 11,55 % celkového času (7 min. a 3 s). V zóně pod
60 % SFmax se pak hráčova tepová frekvence nepohybovala vůbec.
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5.3 Výsledky obránců a útočníků
Obránci
rychlost (km/h)

minimum

průměr

maximum

0

1,8

22

tepová frekvence (tepů/min) 100 (51,5 % SFmax) 139 (71,6 % SFmax) 187 (96,4 % SFmax)
vzdálenost (m)

1821,7

energetický výdej (KJ)

1201,6

čas na hřišti (min)

38:39

Tabulka č. 9: Základní průměrné charakteristické údaje o zatížení obránců během
utkání.

Útočníci

rychlost (km/h)

minimum

průměr

maximum

0

3,5

23,9

tepová frekvence (tepů/min) 111 (57,5 % SFmax) 155 (80,3 % SFmax) 192 (99,5% SFmax)
vzdálenost (m)

3024,1

energetický výdej (KJ)

1470

čas na hřišti (min)

47:14

Tabulka č. 10: Základní průměrné charakteristické údaje o zatížení útočníků během
utkání.
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Graf č. 22: Průměrná vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočníci a obránci
urazili v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf č. 22 znázorňuje procentuálně vyjádřenou průměrnou vzdálenost, kterou
hráči urazili v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že jak útočníci, tak
obránci urazili nejdelší průměrnou vzdálenost v zóně poklusu. To znamená, že v tomto
utkání byl převládajícím způsobem lokomoce poklus. Útočníci v poklusu urazili celkem
49 % celkové průměrné vzdálenosti (1481,8 m), Obránci pak v zóně poklusu urazili
43 % celkové průměrné vzdálenosti (783,3 m). Druhou rychlostní zónou, ve které
útočníci i obránci urazili nejdelší vzdálenost byla zóna poklusu. Avšak mezi útočníky a
obránci je rozdíl 17 %, protože zatímco útočníci v zóně poklusu urazili 20,7 % celkové
průměrné vzdálenosti (626 m), u obránců to bylo 37,7 % celkové průměrné vzdálenosti
(686,8 m). Třetí zónou, ve které útočníci i obránci urazili nejdelší vzdálenost byla zóna
běhu. Útočníci v této zóně urazili celkem 17 % celkové průměrné vzdálenosti (514,1 m)
a obránci 14,5 % celkové průměrné vzdálenosti (264,1 m). Čtvrtou zónou, ve které opět
jak útočníci, tak obránci urazili nejdelší vzdálenost byla zóna rychlého běhu. Útočníci
v této zóně urazili celkem 8,1 % celkové průměrné vzdálenosti (245 m) a obránci 3,3 %
celkové vzdálenosti (60,1 m). Útočníci v této zóně urazili více než o 50 % průměrné
vzdálenosti více, než obránci. Pátou zónou, ve které útočníci a obránci urazili nejdelší
vzdálenost byla zóna sprintu. Rozdíl mezi útočníky a obránci byl v této zóně opět více,
než 50 %. Útočníci v této zóně urazili celkem 5,2 % celkové průměrné vzdálenosti
(157,3 m), Obránci pak 1,2 % celkové průměrné vzdálenosti (21,9 m). V zóně stání pak
útočníci urazili 0,1 % celkové průměrné vzdálenosti (3 m) a obránci 0,2 % celkové

63

průměrné vzdálenosti (3,6 m). Mezi útočníky a obránci nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl.
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Graf č. 23: Průměrný čas vyjádřený v procentech, který obránci a útočníci strávili
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf č. 23 znázorňuje procentuálně vyjádřený průměrný čas, který hráči strávili
v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že útočníci i obránci strávili
v průměru nejvíce času v zóně stání. U útočníků to bylo 46,4 % celkového času
(28 min. a 18 s) a u obránců 60,6 % celkového času (36 min. a 58 s). Druhý nejdelší čas
strávili útočníci v zóně poklusu, a to 25,4 % celkového času (15 min. a 29 s), obránci
pak druhý nejdelší čas strávili v zóně chůze, a to 21,6 % celkového času (13 min. a 11s).
Třetí nejdelší čas útočníci strávili v zóně chůze, a to 21,7 % celkového času (13 min. a
14 s). Obránci pak třetí nejdelší čas strávili v zóně poklusu, a to 15,1 % celkového času
(9 min. a 13 s). Čtvrtý nejdelší čas se útočníci i obránci pohybovali v zóně běhu.
Útočníci 4,3 % celkového času (2 min. a 37 s) a obránci 2,3 % celkového času (1 min. a
14 s). Pátou zónou, ve které se útočníci i obránci pohybovali nejdelší dobu byla zóna
rychlého běhu. Útočníci se v této zóně pohybovali 1,4 % celkového času (51 s) a
obránci 0,3 % celkového času (11 s). V zóně sprintu se pak útočníci pohybovali 0,7 %
celkového času (26 s) a obránci 0,1 % celkového času (4 s). Statisticky významný rozdíl
mezi útočníky a obránci byl zjištěn v zónách rychlého běhu a sprintu.

64

35
30

31
25,6

24,2
21,7

25

26,1

20

17,7

10

Útočníci

13,7
12,8

15

Obránci

8,9

6,9

8
3,5

5
0
<60

60 - 70

70 - 80

80 - 90

90 - 95

>95

Graf č. 24: Průměrný čas vyjádřený v procentech, po který se průměrná tepová
frekvence útočníků a obránců pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 24 znázorňuje procentuálně vyjádřený průměrný čas, který strávili
útočníci a obránci v jednotlivých zónách tepové frekvence. Z grafu vyplývá, že
průměrná tepová frekvence útočníků a obránců se nejdelší dobu pohybovala v zóně
mezi 80 a 90 % SFmax. Tepová frekvence útočníků se v této době pohybovala 31 %
celkového času (18 min. a 55 s), u obránců to pak bylo 26,1 % celkového času (15 min.
a 55 s). Druhý nejdelší čas se tepová frekvence útočníků pohybovala v zóně mezi 70 a
80 % SFmax, a to 21,7 % celkového času (13 min. a 14 s). Tepová frekvence obránců se
pak druhý nejdelší čas pohybovala v zóně pod 60 % SFmax, a to 25,6 % celkového času
(15 min. a 37 s). Třetí nejdelší čas se tepová frekvence u útočníků pohybovala v zóně
mezi 90 a 95 % SFmax, a to 17,7 % celkového času (10 min. a 48 s). U obránců to pak
bylo v zóně mezi 70 a 80 % SFmax, a to 24,2 % celkového času (14 min. a 46 s). Čtvrtý
nejdelší čas se tepová frekvence útočníků a obránců pohybovala v zóně mezi 60 a 70 %
SFmax, a to 12,8 % celkového času (7 min. a 49 s) u útočníků a 13,7 % (8 min. a 22 s).
Pátý nejdelší čas se tepová frekvence útočníků pohybovala v zóně pod 60 % SFmax, a
to 8,9 % celkového času (5 min. a 26 s), u obránců pak v zóně mezi 90 a 95 % SFmax, a
to 6,9 % celkového času (4 min. a 13 s). V zóně nad 95 %SFmax se pak tepová
frekvence útočníků pohybovala 8 % celkového času (4 min. a 53 s), u obránců pak
3,5 % celkového času (2 min. a 8 s). Mezi útočníky a obránci nebyl zjištěn žádný
statisticky významný rozdíl.
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5.4 Výsledky celého týmu

rychlost (km/h)

minimum

průměr

maximum

0

2,3

23,2

tepová frekvence (tepů/min) 104 (53,6 % SFmax) 146 (75,3 % SFmax) 189 (97,4 % SFmax)
vzdálenost (m)

2337,1

energetický výdej (KJ)

1316,6

čas na hřišti (min)

42:20

Tabulka č. 11: Základní průměrné charakteristické údaje o zatížení hráčů během utkání.
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Graf č. 25: Průměrná vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou hráči urazili
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf č. 25 znázorňuje procentuálně vyjádřenou vzdálenost, kterou hráči
v průměru urazili v jednotlivých rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že hráči nejdelší
průměrnou vzdálenost urazili poklusem, a to 49,2 % (1150,2 m). Druhou nejdelší
průměrnou vzdálenost pak hráči urazili chůzí, a to 26,5 % (619,7 m). Třetí nejdelší
vzdálenost hráči urazili během, a to 15,4 % (361 m). Čtvrtou nejdelší průměrnou
vzdálenost hráči urazili rychlým během, a to 5,4 % (125,6 m) a pátou nejdelší
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průměrnou vzdálenost hráči urazili sprintem, a to 3,3 % (77,8 m). V zóně stání pak hráči
urazili v průměru 0,1 % celkové vzdálenosti (2,9 m).
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Graf č. 26: Průměrný čas vyjádřený v procentech, který hráči strávili v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf č. 26 znázorňuje průměrný čas, který hráči strávili v jednotlivých
rychlostních zónách. Z grafu vyplývá, že nejvíce času strávili hráči v zóně stání, a to
54,5 % celkového času (33 min. a 15 s). Druhý nejdelší čas strávili hráči v zóně chůze, a
to 21,6 % celkového času (13 min. a 11 s). Třetí nejdelší čas hráči strávili v zóně
poklusu, a to 19,5 % celkového času (11 min. a 54 s). Čtvrtý nejdelší čas hráči strávili
v zóně běhu, a to 3,1 % celkového času (1 min. a 53 s). Pátý nejdelší čas pak hráči
strávili v zóně rychlého běhu, a to 0,8 % celkového času (29 s) a v zóně sprintu se pak
hráči pohybovali 0,4 % celkového času (15 s).
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Graf č. 27: Průměrný čas vyjádřený v procentech, po který se průměrná tepová
frekvence hráčů pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf č. 27 znázorňuje procentuálně vyjádřený čas, který hráči v průměru strávili
v jednotlivých zónách tepové frekvence. Z grafu vyplývá, že nejvíce času se tepová
frekvence hráčů v průměru pohybovala v zóně mezi 80 a 90 % SFmax, a to 28,2 %
celkového času (17 min. a 20 s). Druhý nejdelší čas se průměrná tepová frekvence hráčů
pohybovala mezi 70 a 80 % SFmax, a to 23,1 % celkového času (14 min. a 5 s). Třetí
nejdelší čas se průměrná tepová frekvence hráčů pohybovala v zóně pod 60 % SFmax, a
to 18,5 % celkového času (11 min. a 17 s). Čtvrtý nejdelší čas se průměrná tepová
frekvence hráčů pohybovala v zóně mezi 60 a 70 % SFmax, a to 13,3 % celkového času
(8 min. a 7 s). Pátý nejdelší čas se průměrná tepová frekvence hráčů pohybovala mezi
90 a 95 % SFmax, a to 11,5 % celkového času (7 min. a 1 s) a v zóně nad 95 % SFmax
se pak průměrná tepová frekvence hráčů pohybovala 5,4 % celkového času
(3 min. a 18 s).
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6 DISKUSE
6.1 Diskuse analýzy videozáznamu
Z analýzy videozáznamu bylo zjištěno, že průměrný čas strávený v útoku byl 38
sekund a průměrný čas strávený v obraně byl 42 sekund. Tyto výsledky se neshodují
s tvrzením Honse (1989), který ve své publikaci udává, že průměrný čas strávený
v útoku, potažmo v obraně je 10 – 20 sekund. Z videozáznamu bylo také zjištěno, že
sledované družstvo bylo celkem 33krát v útoku a 34krát v obraně. Tyto výsledky se
s Honsem (1989) opět neshodují, protože ve své publikaci udává, že družstvo se do
útoku/obrany za utkání dostane 40 – 50krát. Delší doba strávená v útoku a v obraně
mohla být dána častým přerušením hry, což by mohlo vysvětlit takový rozdíl.
V publikaci Honse (1989) však není určeno, kolikrát je během útoku průměrně
přerušená hra a neuvádí ani způsob, jakým byla jeho data zjištěna. Od roku 1989 se také
pravidla národní házené změnila, přičemž poslední úprava pravidel proběhla roku 2014
(www.svaznarodnihazene.cz), a to mohlo mít také vliv na nesoulad mezi Honsem
(1989) a zjištěnými daty.

6.2 Diskuse výsledků měření pomocí přístroje GPSports
6.2.1 Diskuse výsledků jednotlivců
Obránce

Obránce urazil více jak 50% vzdálenosti v zóně poklusu, což ze záložníků
neurazil v této zóně žádný. Rozdíl v zóně poklusu mezi obráncem a záložníky není
velký, ale může být způsoben herním obranným systémem s obráncem na kraji
brankoviště. Při tomto obranném systému musí obránce pokrýt větší plochu
brankoviště, než záložníci a přesuny po brankovišti během obranné hry mohly způsobit
tento rozdíl ve vzdálenosti v zóně poklusu. Mezi zónou poklusu a ostatními zónami je
velký rozdíl v uběhnuté vzdálenosti. Mezi zónou poklusu a zónou chůze, ve které urazil
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druhou nejdelší vzdálenost je tento rozdíl 21,8 % celkové vzdálenosti. Sečteme-li tři
zóny, ve kterých urazil nejdelší vzdálenost, což jsou zóny poklusu, chůze a běhu,
získáme 96 % celkové vzdálenosti (2478,2 m). Takový rozdíl může být způsoben
malým počtem rychlých útoků během zápasu, kterých bylo celkem 3. Ve většině
ostatních případů nebyl obránce nucen vyvinout vyšší rychlost, a proto je vzdálenost,
kterou urazil v zóně rychlého běhu a sprintu tak nízká.
Tepová frekvence obránce se nejdelší dobu pohybovala v zóně mezi 80 a 90 %
SFmax, a to více jak 50 % celkového času, což je velký rozdíl oproti ostatním zónám.
Tento výsledek připisuji tomu, že byl na hřišti po celou dobu utkání, protože u hráčů,
kteří byli během utkání střídáni je čas v jednotlivých zónách více rozložen. Obránce
také strávil více času v zónách vyšší tepové frekvence, ale tento výsledek přisuzuji
nedostatečné motivaci při měření SFmax pomocí Yo – Yo intermitentního zátěžového
testu. Výsledku u tohoto hráče proto mohou být zkreslené.

Záložník č. 1
Záložník č. 1 také urazil nejdelší vzdálenost v zóně poklusu, ale rozdíl mezi
zónou poklusu a zónou chůze není tak velký jako u obránce (11,4 %). Zároveň v zóně
chůze urazil delší vzdálenost, než obránce. Tento výsledek může souviset s herním
postem. Záložník č. 1 odehrál celý zápas na postu středního obránce, a protože se
pohyboval po menší části brankoviště Hons (1989), nemusel se přesouvat po
brankovišti tak rychle a často, jako obránce. Zajímavé je, že i přes menší herní plochu
na brankovišti záložník urazil delší vzdálenost, než obránce. To může být způsobeno
tím, že při rozehrávání trestných hodů záložníci obsazují útočníky soupeře, aby mohli
zabránit přihrávce a uvolnění útočníků, zatímco obránce zůstává na brankovišti
připraven na náběhy útočníků (Hons, 1989).
Tepová frekvence záložníka č. 1 se pohybovala více jak 50% času v zóně mezi
70 a 80 % SFmax. Oproti obránci, který strávil více jak 50 % v zóně mezi 80 a 90 %
SFmax je to o jednu zónu intenzity níže, avšak rozložení času je podobné. To může být
způsobené tím, že záložník č. 1 odehrál také celý zápas bez střídání.
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Záložník č. 2

Vzdálenost, kterou hráč urazil v jednotlivých zónách vykazuje podobné
rozložení, jako u předešlých hráčů. Nejdelší vzdálenost opět urazil poklusem, druhou
chůzí a třetí během. Zároveň rozdíl mezi těmito třemi zónami a zónami stání, rychlého
běhu a sprintu je také věcně významný, protože v těchto třech zónách urazil pouze
5,4 % vzdálenosti (75,7 m). To je opět způsobeno průběhem hry, který ovlivnil i
výsledky obránce a záložníka č. 1.
Záložník č. 2 byl v utkání střídán, a to ovlivnilo výsledky času stráveného
v jednotlivých rychlostních zónách. V zóně stání strávil celkem 71,6 % času (43 minut a
41 sekund). Toto považuji oproti času strávenému v ostatních rychlostních zónách za
věcně významné.
Vzhledem ke střídání se liší i rozložení tepové frekvence mezi jednotlivými
zónami. Tepová frekvence záložníka č. 2 se nejdéle pohybovala v zóně pod 60 %
SFmax, což koreluje s grafem času stráveného v jednotlivých rychlostních zónách. Mezi
ostatními zónami tepové frekvence není takový rozdíl jako u ostatních hráčů, až na zónu
nad 95 % SFmax, ve které strávil nejméně času.

Záložník č. 3
Záložník č. 3 strávil na hřišti pouze 4 minuty a 23 sekund. Proto mohou být jeho
výsledky zkreslené a mohl ovlivnit i průměr celé obrany, a průměr všech hráčů. Kromě
výsledků času stráveného v jednotlivých rychlostních zónách, kdy v zóně stání strávil
90,75 % času (55 minut a 21 sekund) a výsledků času stráveného v jednotlivých zónách
tepové frekvence, kdy se v zóně pod 60 % SFmax pohyboval 65,3 % času (39 minut a
50 sekund) mohl výrazně ovlivnit také průměr celkové uběhnuté vzdálenosti skupiny
obránců a také průměr všech měřených hráčů, protože za utkání urazil pouze 339,3 m,
což je oproti průměru obránců (1821,7 m) a průměru celé skupiny (2337,1 m) velký
rozdíl.
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Útočník č. 1
Vzdálenost, kterou útočník č. 1 urazil v jednotlivých rychlostních zónách se
pořadím zón neliší od obránce a záložníků č. 1 a č. 2, avšak v zóně poklusu urazil
57,8 % vzdálenosti (2058 m), což je nejvíce ze všech hráčů. V této zóně strávil také
nejvíce času, a druhý a třetí nejdelší čas pak strávil v zónách chůze a stání. Proto čas,
který se jeho tepová frekvence pohybovala v zóně mezi 80 a 90 % SFmax (47,85 %)
může být způsoben tím, že odehrál celé utkání bez střídání, a proto se v ostatních
zónách jeho tepová frekvence nepohybovala tak často.

Útočník č. 2
Útočník č. 2 urazil nejdelší vzdálenost stejně, jako ostatní hráči kromě záložníka
č. 3 v zóně poklusu. V porovnání s ostatními hráči je však viditelný rozdíl překonané
vzdálenosti v zónách rychlého běhu a sprintu. Rozdíl ve vzdálenosti překonané v těchto
zónách je oproti ostatním hráčům i více jak dvojnásobný. Tento výsledek mohlo
způsobit herní post hráče. Útočník č. 2 hrál na herním postu, který se nazývá útočník 1.
Tento post je specifický tím, že začíná herní systémy a ve většině případů probíhá
brankovištěm z levé na pravou stranu a opačně. Při těchto přesunech je vyžadována
vysoká rychlost, aby se obránce a záložníci nestačili přesunout po brankovišti. Tento
požadavek pak mohl způsobit takový rozdíl v překonané vzdálenosti mezi útočníkem č.
2 a ostatními hráči v zónách rychlého běhu a sprintu.
Útočník č. 2 byl také během utkání střídán. Během utkání odehrál 31 minut a 24
sekund. To mohlo ovlivnit čas, který strávil v jednotlivých rychlostních zónách, protože
mezi zónou pod 60 % SFmax, ve které strávil 65,2 % času (39 minut a 46 sekund) a
ostatními zónami je velký rozdíl. Druhá zóna, ve které se pohyboval nejvíce času byla
zóna poklusu a v té strávil 14,2 % času (8 minut a 40 sekund).
Herní post a fakt, že byl během utkání střídán mohly ovlivnit čas strávený
v jednotlivých zónách tepové frekvence. U útočníka č. 2 je čas strávený v jednotlivých
zónách vyváženější než u ostatních. Nejvíce času strávil v zóně pod 60 % SFmax, a to
26,8 % času (16 minut a 21 sekund). Nejméně času pak strávil v zóně nad 95 % SFmax,
a to 9,45 % času (5 minut a 46 sekund). U žádného jiného hráče nebyl pozorován menší
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rozdíl mezi zónou tepové frekvence, ve které strávil nejdelší čas a zónou, ve které
strávil nejkratší čas.

Útočník č. 3
U útočníka č. 3 je oproti ostatním hráčům viditelný rozdíl ve vzdálenosti, kterou
urazil v zónách rychlého běhu a sprintu. Tento rozdíl ale není tak velký, jako u útočníka
č. 2. Tento rozdíl může být způsoben působením na postu útočníka 1 (který je popsaný
výše), když útočník č. 2 nebyl na hřišti.
Útočník č. 3 byl také během utkání střídán. Na hřišti strávil 49 minut a 18
sekund. Tento fakt mohl ovlivnit čas, který strávil v jednotlivých rychlostních zónách. I
když byl na hřišti po většinu hrací doby, projevil se u hráče rozdíl v čase, který strávil
v zóně stání a čase, který strávil v ostatních rychlostních zónách. Tento výsledek byl
pozorován u všech hráčů, kteří byli během utkání střídáni.
U tepové frekvence lze pozorovat, že i přes fakt, že nehrál celé utkání, tak se
tepová frekvence vůbec nepohybovala v zóně pod 60 % SFmax, což lze pozorovat
pouze u hráčů, kteří během utkání nebyli střídáni. Tento fakt se dá vysvětlit buď
krátkým pobytem na střídačce během střídání, nebo nedostatečnou trénovaností.
Vzhledem k tomu, že nejdelší interval střídání, po který byl na střídačce trval 4 minuty a
29 sekund přisuzuji tento fakt nedostatečné fyzické kondici.

6.2.2 Diskuse výsledků celého týmu
Průměrná vzdálenost, kterou hráči během utkání urazili byla 2337,1 m, zatímco
Michalsik a kol. (2013) ve své studii uvádí, že průměrná vzdálenost překonaná během
utkání mezinárodní házené je 3627 m. Rozdíl mezi těmito výsledky připisuji omezení
pohybu hráčů po hřišti, protože v národní házené obránci nesmí do útočné třetiny a
útočníci do obranné třetiny. To znamená, že hráči se nezúčastňují hry po celou dobu
utkání. Průměrná rychlost, kterou se hráči pohybovali byla 2,3 km/h, a maximální
rychlost byla 23,2 km/h. Barbero a kol. (2014) ve svém měření mezinárodních
házenkářů zjistili, že průměrná rychlost během utkání byla 5,6 km/h, což je více jak
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dvojnásobek průměrné rychlosti v utkání národní házené. Maximální rychlost však byla
22,2 km/h, což je podobný výsledek. Rozdíl v průměrné rychlosti mohl být způsoben
opět omezením pohybu na hřišti u národních házenkářů, protože z výsledků vyplývá, že
hráči byli zhruba třetinu času mimo dění hry.
Průměrná tepová frekvence hráčů během utkání byla 146 tepů/min (75,6 %
SFmax), maximální tepová frekvence byla 189 tepů/min (97,9 % SFmax) a minimální
tepová frekvence byla 104 tepů/min (53,9 % SFmax). Při porovnání výsledků Barbery a
kol. (2014) zjistíme, že průměrná tepová frekvence národních házenkářů byla nižší, než
u hráčů mezinárodní házené (82,5 % SFmax). Maximální průměrná tepová frekvence
pak byla u hráčů mezinárodní házené 91,3 % SFmax a minimální tepová frekvence byla
72,7 %SFmax. To mohlo být opět způsobeno omezením pohybu národních házenkářů
po hřišti. Navíc při studii Barbery a kol. (2014) nebyli hráči během utkání střídáni,
zatímco mnou měření národní házenkáři byli během utkání střídáni. Další rozdíl mezi
mou studií a studií Barbery a kol. (2014) je odlišný způsob získání maximální tepové
frekvence. Barbero a kol. (2014) určili maximální tepovou frekvenci odečtením věku
hráčů od hodnoty 220, zatímco v mé studii byly hodnoty maximální tepové frekvence
hráčů získány pomocí Yo – Yo intermitentního zátěžového testu. Přesnost výsledků
získaných těmito dvěma metodami se tedy může lišit.
Při porovnání vzdálenosti v jednotlivých rychlostních zónách s výsledky
Barbery a kol (2014) vyjde najevo, že nejdelší vzdálenost překonali hráči národní i
mezinárodní házené v zóně poklusu. V zónách, ve kterých ale národní a mezinárodní
házenkáři překonali druhou a třetí nejdelší vzdálenost je ale rozdíl. Zatímco hráči
národní házené překonali druhou nejdelší vzdálenost v zóně chůze a třetí v zóně běhu, u
mezinárodních házenkářů to bylo opačně. Ti urazili druhou nejdelší vzdálenost v zóně
běhu a třetí v zóně chůze. Tento rozdíl mohl být způsoben odlišným přechodem z útoku
do obrany a z obrany do útoku. Při přechodu z obrany do útoku je v národní házené
běžné, že obránci po získání míče co nejrychleji přihrávají míč útočníkům, a protože se
obránci nezúčastňují útočné hry, tak se k útočné třetině přesouvají chůzí. Útočníci se po
ztrátě míče také často k obranné třetině přesouvají chůzí a vyčkávají na přihrávku od
obránců.
Hypotéza č. 1 se potvrdila. Národní házenkáři během utkání překonali menší
vzdálenost, než hráči mezinárodní házené. Průměrná rychlost, kterou se pohybovali byla
také menší. Národní házenkáři měli také menší průměrnou tepovou frekvenci, avšak u
národních házenkářů byly větší výkyvy v tepové frekvenci.
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Měření se však nezúčastnili všichni hráči, kteří do utkání nastoupili. Výsledky
tím mohou být zkreslené.

6.2.3 Diskuse výsledků obránců a útočníků
Útočníci během utkání urazili větší vzdálenost, než obránci. Průměrná
vzdálenost překonaná útočníky byla 3024,1 m, zatímco průměrná vzdálenost překonaná
obránci byla 1821 m. Výsledky obránců však mohl zkreslit záložník č. 3, což je popsáno
v diskusi tohoto hráče. Mnou naměřené výsledky se neshodují s výsledky Jurtíkové
(2012), která ve své studii měřila národní házenkářky a zjistila, že obránkyně urazily
5358,75 m a útočnice 5967,38 m. Tyto naměřené výsledky Jurtíkovou (2012) však byly
zjištěny analýzou videozáznamu v programu Manual Motion Tracker a utkání byla
odehrána na venkovním hřišti. Proto předpokládám, že videozáznam byl pořízen
z bočního pohledu a nikoliv shora, což by umožňovalo získat přesnější výsledky.
Útočníci měli také vyšší průměrnou tepovou frekvenci, která byla 155 tepů/min
(80,3 % SFmax), oproti 139 tepů/min (71,6 % SFmax) u obránců. Průměrná maximální
tepová frekvence byla také vyšší u útočníků, a to 192 tepů/min (99,5 % SFmax). U
obránců

pak

byla

průměrná

maximální

tepová

frekvence

187

tepů/min

(96,6 % SFmax.). Průměrná rychlost během utkání byla u útočníků 3,5 km/h a u
obránců 1,8 km/h. Maximální průměrná rychlost útočníků pak byla 23,9 km/h a u
obránců 22 km/h. Útočníci tedy vykazovali vyšší hodnoty i v rychlosti. Průměrný výdej
energie byl u útočníků 1470 KJ, tedy opět vyšší, než u obránců (1201,6 KJ). Výše
uvedené rozdíly přisuzuji odlišnosti útočných a obranných herních systémů, které jsou
popsány v publikacích Honse (1989) a Šafáře (1987). Z publikací vyplývá, že útočníci
mají větší plochu hřiště, po které se mohou pohybovat, než obránci. To může být
příčinou, proč útočníci během utkání vykazovali větší zatížení, než obránci a také se tím
potvrzuje hypotéza č. 2.
Pořadí rychlostních zón, ve kterém útočníci a obránci strávili nejvíce času se liší
pouze v zónách chůze a poklusu, kdy útočníci druhý nejdelší čas strávili v zóně poklusu
a třetí nejdelší čas v zóně chůze. Obránci pak druhý nejdelší čas strávili v zóně chůze a
třetí nejdelší čas v zóně poklusu. Tento rozdíl mohl být způsoben opět rozdílností
obranných a útočných herních systémů. Vzhledem k tomu, že obránci při obranné hře
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brání přesně vymezené území kolem brankoviště, tak se nemusejí přesouvat tak rychle
jako útočníci, kteří se vzhledem k postu a zvolenému útočnému hernímu systému
mohou pohybovat i po celé útočné třetině. Proto se útočníci musí pohybovat rychleji
než obránci, a proto útočníci strávili více času v zóně poklusu.
Velké rozdíly v času stráveného v jednotlivých zónách tepové frekvence jsou
pozorovatelné v zónách pod 60 % SFmax, 90 – 95 % SFmax a v zóně nad 95 % SFmax.
Čas, který útočníci a obránci strávili v těchto zónách se liší více jak dvojnásobně.
V zóně pod 60 % SFmax strávili více času obránci. Tento výsledek mohl ale ovlivnit
záložník č. 3, u kterého se vzhledem ke krátkému pobytu na hřišti tepová frekvence
v této zóně pohybovala celkem 65,3 % času. V zónách mezi 90 a 95 % SFmax a nad 95
% SFmax strávili více času útočníci. Rozdíl v času stráveného v těchto zónách může být
dán vyšším zatížením útočníků během utkání. Tento rozdíl mohl ale také ovlivnit
útočník č. 3, který se v zóně mezi 90 a 95 % SFmax pohyboval 25,1 % času a v zóně
nad 95 % SFmax pak 14,25 % času. V diskusi výsledků jsem u tohoto hráče uvedl, že
tak velký časový podíl, který strávil v těchto zónách může být dán nedostatečnou
trénovaností hráče.
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7 ZÁVĚR
Hypotéza č. 1 se potvrdila. Národní házenkáři během utkání překonali menší
vzdálenost, než hráči mezinárodní házené. Průměrná rychlost, kterou se pohybovali byla
také menší. Národní házenkáři měli také menší průměrnou tepovou frekvenci, avšak u
národních házenkářů byly větší výkyvy v tepové frekvenci.
Hypotéza č. 2 se potvrdila. Útočníci během utkání překonali větší vzdálenost,
než obránci (útočníci 3024,1 m a obránci 1821,7 m) s vyšší průměrnou rychlostí
(útočníci 3,5 km/h, obránci 1,8 km/h). Útočníci měli také vyšší průměrnou tepovou
frekvenci (80,3 % SFmax), zatímco obránci 71,6 % SFmax. Energetický výdej byl u
útočníků také vyšší než u obránců (1470 KJ u útočníků a 1201,6 KJ u obránců).
Vzhledem k intervalovému zatížení v utkání sledovaných hráčů by bylo vhodné
zaměřit se při tréninku na rozvoj rychlostní vytrvalosti, pro který je specifický poměr
zatížení a odpočinku 1 : 4 a dobou cvičení od 5 do 20 sekund, při maximálním zatížení
(Dovalil a kol, 2009).
Pro další měření by bylo vhodné změřit maximální tepovou frekvenci pomocí
laboratorních testů pro lepší přesnost výsledků. Také bych doporučil monitorovat
všechny hráče, kteří do utkání zasáhli, protože výsledky této studie mohl ovlivnit fakt,
že do utkání zasáhli hráči, kteří nebyli monitorováni. Také by bylo vhodné monitorovat
hráče po delší dobu, aby byla získána data z více utkání. Vzhledem k nedostatečnému
počtu publikací k tématu sportovního tréninku v národní házené a jejich datu vydání by
bylo přínosné nejen pro další rozvoj týmu TJ Šroubárna Žatec, ale i pro rozvoj národní
házené provést více dlouhodobých měření s časovým odstupem, při kterých by bylo
možné zjistit vliv tréninkového procesu na zatížení během utkání. Takové studie by
bylo vhodné provést i u dalších týmů, aby bylo získáno větší množství dat.
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zónách.
Graf 6 – Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence záložníka č. 1
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf 7 – Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou záložník č. 2 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 8 – Čas vyjádřený v procentech, který záložník č. 2 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 9 – Čas, po který se tepová frekvence záložníka č. 2 pohybovala v jednotlivých
zónách tepové frekvence.
Graf 10 – Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou záložník č. 3 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 11 – Čas vyjádřený v procentech, který záložník č. 3 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 12 – Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence záložníka č. 3
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf 13 – Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 1 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 14 – Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 1 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 15 – Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 1
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf 16 – Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 2 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 17 – Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 2 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 18 – Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 2
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf 19 – Vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočník č. 3 urazil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 20 – Čas vyjádřený v procentech, který útočník č. 3 strávil v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 21 – Čas vyjádřený v procentech, po který se tepová frekvence útočníka č. 3
pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
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Graf 22 – Průměrná vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou útočníci a obránci urazili
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf 23 – Průměrný čas vyjádřený v procentech, který obránci a útočníci strávili
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf 24 – Průměrný čas vyjádřený v procentech, po který se průměrná tepová frekvence
útočníků a obránců pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
Graf 25 – Průměrná vzdálenost vyjádřená v procentech, kterou hráči urazili
v jednotlivých rychlostních zónách.
Graf 26 – Průměrný čas vyjádřený v procentech, který hráči strávili v jednotlivých
rychlostních zónách.
Graf 27 – Průměrný čas vyjádřený v procentech, po který se průměrná tepová frekvence
hráčů pohybovala v jednotlivých zónách tepové frekvence.
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