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ÚVOD 
 
V predkladanom zborníku prezentujeme výsledky riešiteľov výskumnej úlohy Katedry hier 
FTVŠ UK v Bratislave s názvom - Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a 
tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách – basketbal č. 1/4495/07 Vedeckej 
grantovej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied, ktorá bola realizovaná 
pod vedením Mgr. Ľubora Tománka, PhD. v rokoch 2007-2009. Riešiteľmi výskumnej úlohy 
boli aj pracovníci KTV CHPTF STU v Bratislave a PF UKF v Nitre. 
V uvádzanej problematike sa temer vo všetkých príspevkoch vyskytuje zmienka o pulzovej 
resp. srdcovej frekvencii a vo viacerých článkoch sa hovorí o vzťahu pulzovej (srdcovej) 
frekvencie k úrovni energetických procesov – o spôsobe čerpania energie v jednotlivých 
pásmach. V oboch fyziologických oblastiach sa vyskytujú niektoré nejasnosti a stretávame sa 
najmä v súvislosti so srdcovou frekvenciou s nesprávnymi výrazmi a pri energetických 
pásmach s preceňovaním možností určenia stupňa energetického zaťaženia na základe 
srdcovej frekvencie. 
K poslednému problému podotýkame, že využívanie srdcovej (pulzovej) frekvencie na účel 
odhadu intenzity energetického zaťaženie – na určenie energetických pásiem je veľmi dobrá 
pomôcka na orientáciu v trénerskej praxi, netreba ju však preceňovať, lebo neexistuje úplný 
súlad medzi srdcovou frekvenciou a energetikou ani vtedy, keď spotrebu O2 a výdaj CO2  
zisťujeme v laboratórnych podmienkach na ergometroch pri spiroergometrii. 
K problematike pulzovej frekvencie a srdcovej frekvencie treba uviesť, že sa dnes  
zo skratkami PF a SF používajú rovnocenne (Kujaník a Štulrajter, 2009), ale iné výrazy sa 
nepoužívajú. Predtým sa používal len uzákonený výraz „pulzová frekvencia“, lebo v praxi sa 
merala len táto hodnota a to palpáciou alebo pulzotachometrami, ktorých snímače 
s piezokrištalom využívali deformačnú schopnosť pulzovej vlny, alebo snímače s fotobunkou 
evidovali zahustenie krvi hemoglobínom, ktorú hnala pred sebou pulzová vlna. Meralo sa  
na veľkých cievach, najmä na artériách na zápästí a na karotídach (fotobunkou aj na ušnom 
boltci). Nemerala sa teda momentálne prebiehajúca „srdcová revolúcia“, ale predošlé 
kontrakcie, pri ktorých sa vyvrhla krv do aorty, deformovali ju a táto deformácia sa šírila  
po cievach. Bolo preto oprávnené používať len výraz pulzová frekvencia. Nevýhodou 
všetkých troch spôsobov bolo, že meranie ovplyvňovala dikrotická odchýlka pulzovej vlny 
a najmä pri ťažko potlačiteľnej pulzovej vlne mohli byť údaje nepresné. Stávalo sa tak často 
pri meraniach vo vodnom prostredí. 
Dnes sa z hrudníka sníma dĺžka R-R intervalov EKG a meria sa teda priamo srdcová 
frekvencia (SF). Takéto meranie frekvencie srdcových kontrakcií je najpresnejšie, lebo aj  
pri zaťažení sa zväčšia síce jednotlivé vlny EKG, ale najviac sa zväčší R vlna, ktorej dĺžka sa 
spoľahlivo zachytáva a nevznikajú nepresnosti pri meraní. Takto merajú srdcovú frekvenciu 
športtestery Pollar. Ak sa jedná o využívanie princípu merania dĺžky R-R intervalu  
na meranie (prezentované články sú tento prípad), treba používať len výraz srdcová 
frekvencia - a v skratke  SF. Pulzová frekvencia (PF) aj srdcová frekvencia (SF) sú však 
výrazy rovnocenné, ale nemali by sa v jednom článku vyskytovať súčasne oba, ak 
nereferujeme o oboch rôznych spôsoboch merania! Adekvátny anglický výraz pre srdcovú 
frekvenciu je „Heart rate“, so skratkou HR. Treba dbať o to, aby sa skratka nezamieňala  
so skratkou HRh, ktorá znamená „heart rythm“ - srdcový rytmus. Len výnimočne sa 
v súčasnosti používa „puls frequence“. 
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frekvencie k úrovni energetických procesov – o spôsobe čerpania energie v jednotlivých 
pásmach. V oboch fyziologických oblastiach sa vyskytujú niektoré nejasnosti a stretávame sa 
najmä v súvislosti so srdcovou frekvenciou s nesprávnymi výrazmi a pri energetických 
pásmach s preceňovaním možností určenia stupňa energetického zaťaženia na základe 
srdcovej frekvencie. 
K poslednému problému podotýkame, že využívanie srdcovej (pulzovej) frekvencie na účel 
odhadu intenzity energetického zaťaženie – na určenie energetických pásiem je veľmi dobrá 
pomôcka na orientáciu v trénerskej praxi, netreba ju však preceňovať, lebo neexistuje úplný 
súlad medzi srdcovou frekvenciou a energetikou ani vtedy, keď spotrebu O2 a výdaj CO2  
zisťujeme v laboratórnych podmienkach na ergometroch pri spiroergometrii. 
K problematike pulzovej frekvencie a srdcovej frekvencie treba uviesť, že sa dnes  
zo skratkami PF a SF používajú rovnocenne (Kujaník a Štulrajter, 2009), ale iné výrazy sa 
nepoužívajú. Predtým sa používal len uzákonený výraz „pulzová frekvencia“, lebo v praxi sa 
merala len táto hodnota a to palpáciou alebo pulzotachometrami, ktorých snímače 
s piezokrištalom využívali deformačnú schopnosť pulzovej vlny, alebo snímače s fotobunkou 
evidovali zahustenie krvi hemoglobínom, ktorú hnala pred sebou pulzová vlna. Meralo sa  
na veľkých cievach, najmä na artériách na zápästí a na karotídach (fotobunkou aj na ušnom 
boltci). Nemerala sa teda momentálne prebiehajúca „srdcová revolúcia“, ale predošlé 
kontrakcie, pri ktorých sa vyvrhla krv do aorty, deformovali ju a táto deformácia sa šírila  
po cievach. Bolo preto oprávnené používať len výraz pulzová frekvencia. Nevýhodou 
všetkých troch spôsobov bolo, že meranie ovplyvňovala dikrotická odchýlka pulzovej vlny 
a najmä pri ťažko potlačiteľnej pulzovej vlne mohli byť údaje nepresné. Stávalo sa tak často 
pri meraniach vo vodnom prostredí. 
Dnes sa z hrudníka sníma dĺžka R-R intervalov EKG a meria sa teda priamo srdcová 
frekvencia (SF). Takéto meranie frekvencie srdcových kontrakcií je najpresnejšie, lebo aj  
pri zaťažení sa zväčšia síce jednotlivé vlny EKG, ale najviac sa zväčší R vlna, ktorej dĺžka sa 
spoľahlivo zachytáva a nevznikajú nepresnosti pri meraní. Takto merajú srdcovú frekvenciu 
športtestery Pollar. Ak sa jedná o využívanie princípu merania dĺžky R-R intervalu  
na meranie (prezentované články sú tento prípad), treba používať len výraz srdcová 
frekvencia - a v skratke  SF. Pulzová frekvencia (PF) aj srdcová frekvencia (SF) sú však 
výrazy rovnocenné, ale nemali by sa v jednom článku vyskytovať súčasne oba, ak 
nereferujeme o oboch rôznych spôsoboch merania! Adekvátny anglický výraz pre srdcovú 
frekvenciu je „Heart rate“, so skratkou HR. Treba dbať o to, aby sa skratka nezamieňala  
so skratkou HRh, ktorá znamená „heart rythm“ - srdcový rytmus. Len výnimočne sa 
v súčasnosti používa „puls frequence“. 
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ABSTRAKT 
 
V práci sme analyzovali zápasové a tréningové zaťaženie vo vybraných športových 
a pohybových hrách na základe hodnôt tréningového impulzu (MacDougalla a kol., 1991).  
Z našich výsledkov vyplýva, že vo väčšine tréningové zaťaženie nezodpovedá zápasovému 
zaťaženiu. Najväčšie hodnoty tréningového a zápasového impulzu sme namerali v basketbale 
a najnižšie pri squashi. Pri pohybových hrách najvyššie hodnoty mala pohybová hra 
„Poľovníci a zajace“ a najnižšie „Červení a bieli“. Využitie metódy hodnotenia tréningového 
a zápasového impulzu sa osvedčilo, umožňuje komplexnejšie posúdenie vnútorného 
zaťaženia ako len využívanie priemerných hodnôt pulzovej frekvencie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Basketbal. Ultimate. Squash. Pohybové hry. Tréningové zaťaženie. Zápasové zaťaženie. 
Tréningový impulz. 
 
 
ÚVOD 
 
Športový tréning sa v súčasnosti chápe ako istý druh biologicko – sociálnej adaptácie (Dovalil 
a kol., 2002). Významnú úlohu v ňom zohráva morfologicko – funkčná adaptácia a otázky 
ktoré súvisia so zaťažovaním v bioenergetickom zmysle. Zaťažovanie je jednou  
zo základných teoretických kategórií športového tréningu, ktoré má rozhodujúci vplyv  
na prax. Zaťaženie má svoju štruktúru, ktorá zahrňuje oblasť fyziologických, motorických, 
psychických a sociálnych funkcií športovca. V práci sa zameriavame na oblasť vnútorného 
zaťaženia, predovšetkým na reakciu organizmu na zápasové a tréningové záťaženie  
pri vybraných športových a pohybových  hrách. Výskum sme realizovali v rámci výskumnej 
úlohy VEGA č. 1/4495/07 Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového 
zaťaženia v športových a pohybových hrách. 
 
TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 
 
V práci vychádzame z  poznatkov autorov Choutku-Dovalila (1991), Dovalila a kol.  (2002), 
Martensa (2006), Dovalila a kol. (2008), ktorí charakterizujú základné pojmy skúmanej 
problematiky (zaťaženie, zaťažovanie, objem a veľkosť zaťaženia, vnútorné a vonkajšie 
zaťaženie). 
Ďalej berieme do úvahy práce autorov, medzi ktorých patria tí, ktorí sa zamerali na analýzu 
zápasového zaťaženia v basketbale - Bílek (1983), Steinhöfer (1983), Argaj (1990), Argaj 
(1998), Argaj (2002), Argaj (2005), Mačura – Moravec – Tománek (2007 a), Mačura – 
Moravec – Tománek (2007 b), Moravec (2008). Špecifickým problémom je analýza 
tréningového zaťaženia. V športových  hrách sa na tréningu najčastejšie používa hromadná 
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TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 
 
V práci vychádzame z  poznatkov autorov Choutku-Dovalila (1991), Dovalila a kol.  (2002), 
Martensa (2006), Dovalila a kol. (2008), ktorí charakterizujú základné pojmy skúmanej 
problematiky (zaťaženie, zaťažovanie, objem a veľkosť zaťaženia, vnútorné a vonkajšie 
zaťaženie). 
Ďalej berieme do úvahy práce autorov, medzi ktorých patria tí, ktorí sa zamerali na analýzu 
zápasového zaťaženia v basketbale - Bílek (1983), Steinhöfer (1983), Argaj (1990), Argaj 
(1998), Argaj (2002), Argaj (2005), Mačura – Moravec – Tománek (2007 a), Mačura – 
Moravec – Tománek (2007 b), Moravec (2008). Špecifickým problémom je analýza 
tréningového zaťaženia. V športových  hrách sa na tréningu najčastejšie používa hromadná 
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sociálno interakčná forma čo znamená rovnaký obsah a objem zaťaženia pre všetkých hráčov, 
ale vzhľadom na individuálne rozdiely je intenzita vnútorného zaťaženia odlišná. Z poznatkov 
Bílka (1983) vyplýva, že tréningové zaťaženie v basketbale nedosahuje hodnoty zápasového 
zaťaženia. To je v rozpore so zásadami športového tréningu, ktoré uvádzajú Choutka – 
Dovalil (1991), Abernethy (1991),  a to najmä s tézou, že tréningové záťažové činnosti majú 
byť čo najviac podobné súťažnému prostrediu a požiadavkám. Rovnako Dobrý (2008) uvádza 
význam športovo špecifického a metabolicko špecifického tréningu, tak aby zodpovedali 
danému športu. V práci analyzujeme a porovnávame hodnoty tréningového a zápasového  
zaťaženia na základe hodnôt tréningového impulzu a určujeme závery pre optimalizáciu 
tréningového zaťaženia so zameraním na morfologicko – funkčnú  adaptáciu hráčov. 
  
METODIKA 
 
V práci sme sa zamerali na hodnotenie veľkosti vnútorného zápasového a tréningového 
zaťaženia pri vybraných športových hrách. Merali sme pulzovú frekvenciu počas súťažného 
zápasu a  tréningu. Analyzovali sme hodnoty v troch základných oblastiach: 

• záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie počas celého zápasu a tréningu; 
• záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie počas aktívnej činnosti hráča pri hre 

vtedy, keď hráč hrá a pri tréningu vtedy, keď hráč cvičí a v tomto prípade sme 
zaznamenávali 5 minútový úsek činnosti hráča; 

• tréningový a zápasový impulz celého zápasu a celého tréningu; 
• tréningový a zápasový impulz 5 minútových úsekov aktívnej činnosti hráča v zápase 

a v tréningu. 
 
Výskumný súbor tvorili študenti FTVŠ UK (4) a žiačka gymnázia, merania sme realizovali 
u každého probanta vždy v priebehu 1 týždňa (tréning + zápas), výskum sme realizovali 
v priebehu rokov 2004 – 2009. 
 
Na meranie pulzovej frekvencie (PF) sme použili  meracie zariadenie Polar Accurex Plus 
a Suunto Memory Belt.  
 
Na vyhodnotenie intenzity zaťaženia sme použili metódu určovania tréningového 
(zápasového) impulzu podľa MacDougalla a kol. (1991): 
 
TI= t . (PF cvič. – PF kl.) / (PF max. – PF kl.) 
 
t = čas tréningu v min 
PF cvič. = priemerná PF v priebehu cvičenia 
PF max. = maximálna hodnota PF zistená pomocou záťažového testu (túto hodnotu sme 
určovali na základe matematického výpočtu 220 – vek)   
PF kl. = pokojová hodnota PF určená ráno po prebudení (túto hodnotu sme z praktických 
dôvodov nahradili východiskovou hodnotou PF, ktorú sme merali hneď po príchode hráča  
do telocvične pred tréningom alebo zápasom, v sede v priebehu 1 minúty) 
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VÝSLEDKY PRÁCE 

Basketbal 
Meranie 1 
Respondent : T.V., 20 rokov  
Súťažný zápas 2. ligy SBA a tréning (obr. 1, obr. 2, tab. 1)  
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Obrázok 1 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (118 min) a tréningu (90 min) 
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Obrázok 2 Päťminútový záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu a tréningu 
(herné cvičenie na streľbu) 

 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
7

VÝSLEDKY PRÁCE 

Basketbal 
Meranie 1 
Respondent : T.V., 20 rokov  
Súťažný zápas 2. ligy SBA a tréning (obr. 1, obr. 2, tab. 1)  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 42 83 124 165 206 247 288 329 370 411 452 493 534 575 616 657 698

Čas/10 sek

P
ul

zo
v/

m
in

Zápas
Tréning

 
 
Obrázok 1 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (118 min) a tréningu (90 min) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Čas/10 sek

Pu
lz

ov
/m

in

Zápas
Tréning

 
 

Obrázok 2 Päťminútový záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu a tréningu 
(herné cvičenie na streľbu) 

 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
7

VÝSLEDKY PRÁCE 

Basketbal 
Meranie 1 
Respondent : T.V., 20 rokov  
Súťažný zápas 2. ligy SBA a tréning (obr. 1, obr. 2, tab. 1)  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 42 83 124 165 206 247 288 329 370 411 452 493 534 575 616 657 698

Čas/10 sek

P
ul

zo
v/

m
in

Zápas
Tréning

 
 
Obrázok 1 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (118 min) a tréningu (90 min) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Čas/10 sek

Pu
lz

ov
/m

in

Zápas
Tréning

 
 

Obrázok 2 Päťminútový záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu a tréningu 
(herné cvičenie na streľbu) 

 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
7

VÝSLEDKY PRÁCE 

Basketbal 
Meranie 1 
Respondent : T.V., 20 rokov  
Súťažný zápas 2. ligy SBA a tréning (obr. 1, obr. 2, tab. 1)  
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 42 83 124 165 206 247 288 329 370 411 452 493 534 575 616 657 698

Čas/10 sek

P
ul

zo
v/

m
in

Zápas
Tréning

 
 
Obrázok 1 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (118 min) a tréningu (90 min) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Čas/10 sek

Pu
lz

ov
/m

in

Zápas
Tréning

 
 

Obrázok 2 Päťminútový záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu a tréningu 
(herné cvičenie na streľbu) 

 



Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

8

 

Tabuľka 1 Hodnoty zápasových a tréningových impulzov 
 

ZÁPASOVÝ IMPULZ TRÉNINGOVÝ IMPULZ 
3,67 (5 min) 1,89 (5 min) 
70 (118 min) 38,86 (90 min) 

 
Meranie 2 
Respondent : T.V., 20 rokov  
Súťažný zápas 2. ligy SBA a tréning (obr. 3, obr. 4, tab. 2) 
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Obrázok 3 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (120 min) a tréningu (88 min) 
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Obrázok 4 Päťminútový záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu a tréningu 

(herné cvičenie na doskakovanie) 
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Obrázok 5 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (80 min) a tréningu (60 min) 
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Obrázok 9 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie zápasu (72 min) a tréningu (60 min) 
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Tabuľka 5 Hodnoty zápasových a tréningových impulzov 
 

ZÁPASOVÝ IMPULZ TRÉNINGOVÝ IMPULZ 
4,12 (5 min) 2,85 (5 min) 

61,15 (72 min) 28,31 (60 min) 
 
Pohybové hry  
Meranie 1 
Respondentka : B. S., 13 rokov 
Vyučovacia hodina TV – pohybové hry Klokani, Kyvadlová štafeta, Kruhová štafeta I, 
Červení a bieli, Poľovníci a zajace (obr. 11, tab. 6) 
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Obrázok 11 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie vyučovacej hodiny (45 min) 
 

Tabuľka 6 Hodnoty tréningových impulzov 
 

OBSAH ČAS TRÉNINGOVÝ IMPULZ 
Úvodná časť 1 min - 

Prípravná časť 10 min 2,89 
Klokani 5 min 3,27 

Kyvadlová štafeta 4 min 3,81 
Kruhová štafeta I 4 min 2,92 
Červení a bieli 4 min 1,86 

Poľovníci a zajace 15 min 10,71 
Záverečná časť 2 min - 

Vyučovacia hodina 45 min 18,91 
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Obrázok 11 Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie vyučovacej hodiny (45 min) 
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ZÁVERY 
 
Pri porovnávaní intenzity tréningového a zápasového zaťaženia v basketbale sme zistili 
podobne ako BÍLEK (1983), že hodnoty  sa výrazne odlišujú. Rovnaké rozdiely sme zistili aj 
v športovej hre ultimate a squash. Konštatujeme, že v našich meraniach bol tréningový impulz 
výrazne menší ako zápasový impulz. Ukazuje sa, že dosiahnuť primeraný športovo 
(metabolicko) špecifický tréning je aktuálna úloha pre tréningový proces v športových hrách. 
 
Pri pohybových hrách sme pracovali s pomerne krátkymi záťažovými úsekmi, najvyššie 
hodnoty tréningového impulzu sme namerali pri pohybovej hre „Poľovníci a zajace“. 
 
Závery pre prax môžeme zhrnúť do bodov: 

1. Výsledky analýzy tréningového a zápasového zaťaženia pri vybraných pohybových 
a športových hrách naznačujú, že tréningové zaťaženie sa výrazne odlišuje  
od zápasového, čo nezodpovedá základným princípom športového tréningu.  

2. V hernom a kondičnom tréningu v  športových hrách treba realizovať metodicko- 
organizačné formy, ktoré zodpovedajú športovým a metabolickým špecifikám danej 
športovej hry. 
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ABSTRACT 
 
In the present work game and training loads were analysed in the selected sport and minor 
kinetic games based on the values of a training impulse (MacDougall et al., 1991). From the 
results it ensues that in the majority of cases the training load does not correspond to the game 
load. The highest values of the training and game impulses were measured in basketball, 
while the lowest ones in squash. The highest values from among the minor games were 
recorded in the game called „Hunters and Rabbits“, while the lowest ones in „The Reds and 
the White Ones“. The use of the method of assessment of the training and game impulses was 
approved, which allows a more complex assessment of the internal load than in case of use  
of only average values of heart frequency.   
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ABSTRACT 
 
In the present work game and training loads were analysed in the selected sport and minor 
kinetic games based on the values of a training impulse (MacDougall et al., 1991). From the 
results it ensues that in the majority of cases the training load does not correspond to the game 
load. The highest values of the training and game impulses were measured in basketball, 
while the lowest ones in squash. The highest values from among the minor games were 
recorded in the game called „Hunters and Rabbits“, while the lowest ones in „The Reds and 
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ABSTRAKT 
 
Hodnotenie úrovne kondičných schopností v športových hrách si vyžaduje adekvátne metódy, 
ktoré zohľadňujú štruktúru športového výkonu. Bežné laboratórne testy, ktoré sa využívajú 
v telovýchovnom lekárstve nemusia vždy optimálne hodnotiť kondičnú zložku športového 
výkonu hráčov. Výber metód na diagnostikovanie trénovanosti v športových hrách by mal 
vychádzať z miery aktivácie jednotlivých energetických systémov využívaných  
pri vykonávaní pohybových úloh v zápasoch. V príspevku sa zaoberáme spôsobmi 
a príkladmi hodnotenia aeróbnych a anaeróbnych schopností hráčov basketbalu, futbalu, 
futsalu a ľadového hokeja. Testy, ktoré v práci uvádzame sa v praxi osvedčili na hodnotenie 
úrovne špecifických kondičných schopností vo vybraných športových hrách.  
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ÚVOD 
 
Kondičná zložka športového výkonu v športových  hrách nemusí zaručovať kvalitu herného 
výkonu. V mladšom veku je rozvoj kondície dôležitý kvôli vytváraniu kondičného základu. 
U vyspelých športovcov je potreba vytvorenia alebo udržiavania kondičného základu spojená 
s požiadavkou hrať niekoľko zápasov týždenne v slede niekoľkých mesiacov (napr. NBA 
alebo NHL – 2-3 zápasy týždenne po dobu 10 mesiacov). Celková doba zaťaženia v zápase sa 
pohybuje od 60-120 minút, keďže jednotlivé športové hry majú rôzny hrací čas, v ktorom sa 
zohľadňujú viac (basketbal, ľadový hokej), či menej (futbal, hádzaná) prerušenia hry.  
Pri posudzovaní kondičných schopností zohráva významnú úlohu aj počet hráčov a veľkosť 
hracej plochy, na ktorej je herný výkon realizovaný. Pomerne nepravidelné striedanie 
intenzity a tempa hry kladú zvýšené nároky na rozvoj anaeróbnych schopností. Avšak rozvoj 
aeróbnych schopností do určitej optimálnej úrovne je potrebný a môže byť limitujúci. 
Aeróbny základ má význam predovšetkým pri zotavovaní sa po záťaži, po zápase a  
zo zdravotného hľadiska. 
Medzi limitujúce faktory herného výkonu vo vybraných športových hrách preto v našich 
podmienkach najčastejšie zaraďujeme kondičné schopnosti: rýchlostno-silové schopnosti, 
reakčná a akceleračná rýchlosť, rýchlostná vytrvalosť a flexibilita. 
Úroveň aeróbnych a anaeróbnych schopností, určená metabolickými procesmi 
zabezpečujúcimi energetické krytie, sa odzrkadľuje v prejavoch kondičných schopností. 
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Poznanie týchto úrovní umožní efektívnejšie manipulovať s pohybovým zaťažením 
v športových hrách s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých hráčov. 
 
PROBLÉM 
 
V telovýchovnom lekárstve, vo fyziológii športu a diagnostike trénovanosti v športovej praxi 
sa používajú rôzne (viaceré) metódy na hodnotenie telesnej kondície športovcov. Jednou 
z najpoužívanejších (azda najpoužívanejšou) metódou na diagnostikovanie trénovanosti je 
určovanie anaeróbneho prahu. V rámci preventívnych telovýchovných prehliadok sa používa 
stanovenie anaeróbneho prahu z ventilačných parametrov (Wasserman et al., 1973; Kvaca et 
al., 1998). V súčasnosti predstavuje štandardnú metódou pri posudzovaní aeróbnych 
schopností športovcov. Podobne pri zachovaní vhodne zvolenej metodiky považujeme 
využitie merania hladiny laktátu v krvi tiež za dostatočne presnú metódu určenia anaeróbneho 
prahu (Billat et al. 2003; Beneke – Serge, 2003; Denaday et al., 2004). 
Určenie anaeróbneho prahu ale nemusí vždy presne odzrkadľovať úroveň kondičných 
schopnosti. Zvlášť keď sa jedná o prerušované zaťaženie akým sú zápasy v športových hrách. 
Pri prerušovanom zaťažení je okrem intenzity a dĺžky trvania zaťaženia dôležitá aj dĺžka 
intervalov odpočinku. Tu zohráva významnú úlohu možnosť striedania hráčov (Mačura et. al., 
2007), pomocou ktorého je možné tieto intervaly regulovať (basketbal, ľadový hokej, 
hádzaná, futsal).  
V štúdii Margaria et al. (1969) probandi absolvovali prerušované 10 sekundové zaťaženie 
intenzitou, ktorú by pri súvislom zaťažení vydržali 30 - 40 s. Akumulácia laktátu sa výrazne 
zvýšila, ak interval odpočinku trval 10 s. Na druhej strane, ak sa interval odpočinku zvýšil  
na 30 s, hladina laktátu presiahla jej pokojové hodnoty len mierne.  
Zvláštnosťou prerušovaného typu zaťaženia je fakt, že miera anaeróbnej glykolýzy, ktorej 
zastúpenie v úvodných sériách, alebo fázach, značne prevažuje nad aeróbnym spôsobom  
pri celkovej produkcii energie, sa neskôr postupne znižuje (Gaitanos et al., 1993; Bangsbo et 
al., 1992). Trump et al. (1996) zistili, že pri zaťažení, ktoré bolo realizované v rámci troch 
Wingate testov so 4 minútovým odpočinkom medzi jednotlivými testami, došlo k výraznému 
zníženiu glykolytických procesov pri tvorbe ATP v poslednom Wingate - teste. Tvrdia, že 
dominantným zdrojom pre resyntézu ATP počas 3. Wingate - testu je oxidatívna fosforilácia. 
Naproti tomu, v prvom Wingate - teste prispieva oxidatívna fosforilácia iba 15 – 18%. (Inbar 
et al., 1996). 
V štúdii (Hoffman, 2003) sa uvádza, že je možné pre potreby basketbalu využiť jednoduchú 
formu člnkového pyramídového behu (angl. nazývaného suicides alebo line drill) ako 
alternatívu Wingate testu. 
Okrem laboratórnych metód založených na určovaní anaeróbneho prahu sa využívajú aj iné 
metódy hodnotenia telesnej kondície hráčov využívané v tréningových podmienkach.  
Takouto formou je viacstupňový vytrvalostný člnkový beh, ktorý umožňuje určiť aeróbny 
výkon a je vhodný namiesto laboratórnych testov zameraných na určenie VO2max (Stapf, 
2000; Moravec. – Tománek, 2007). 
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Pri prerušovanom zaťažení je okrem intenzity a dĺžky trvania zaťaženia dôležitá aj dĺžka 
intervalov odpočinku. Tu zohráva významnú úlohu možnosť striedania hráčov (Mačura et. al., 
2007), pomocou ktorého je možné tieto intervaly regulovať (basketbal, ľadový hokej, 
hádzaná, futsal).  
V štúdii Margaria et al. (1969) probandi absolvovali prerušované 10 sekundové zaťaženie 
intenzitou, ktorú by pri súvislom zaťažení vydržali 30 - 40 s. Akumulácia laktátu sa výrazne 
zvýšila, ak interval odpočinku trval 10 s. Na druhej strane, ak sa interval odpočinku zvýšil  
na 30 s, hladina laktátu presiahla jej pokojové hodnoty len mierne.  
Zvláštnosťou prerušovaného typu zaťaženia je fakt, že miera anaeróbnej glykolýzy, ktorej 
zastúpenie v úvodných sériách, alebo fázach, značne prevažuje nad aeróbnym spôsobom  
pri celkovej produkcii energie, sa neskôr postupne znižuje (Gaitanos et al., 1993; Bangsbo et 
al., 1992). Trump et al. (1996) zistili, že pri zaťažení, ktoré bolo realizované v rámci troch 
Wingate testov so 4 minútovým odpočinkom medzi jednotlivými testami, došlo k výraznému 
zníženiu glykolytických procesov pri tvorbe ATP v poslednom Wingate - teste. Tvrdia, že 
dominantným zdrojom pre resyntézu ATP počas 3. Wingate - testu je oxidatívna fosforilácia. 
Naproti tomu, v prvom Wingate - teste prispieva oxidatívna fosforilácia iba 15 – 18%. (Inbar 
et al., 1996). 
V štúdii (Hoffman, 2003) sa uvádza, že je možné pre potreby basketbalu využiť jednoduchú 
formu člnkového pyramídového behu (angl. nazývaného suicides alebo line drill) ako 
alternatívu Wingate testu. 
Okrem laboratórnych metód založených na určovaní anaeróbneho prahu sa využívajú aj iné 
metódy hodnotenia telesnej kondície hráčov využívané v tréningových podmienkach.  
Takouto formou je viacstupňový vytrvalostný člnkový beh, ktorý umožňuje určiť aeróbny 
výkon a je vhodný namiesto laboratórnych testov zameraných na určenie VO2max (Stapf, 
2000; Moravec. – Tománek, 2007). 
 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

16

 

 
Poznanie týchto úrovní umožní efektívnejšie manipulovať s pohybovým zaťažením 
v športových hrách s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých hráčov. 
 
PROBLÉM 
 
V telovýchovnom lekárstve, vo fyziológii športu a diagnostike trénovanosti v športovej praxi 
sa používajú rôzne (viaceré) metódy na hodnotenie telesnej kondície športovcov. Jednou 
z najpoužívanejších (azda najpoužívanejšou) metódou na diagnostikovanie trénovanosti je 
určovanie anaeróbneho prahu. V rámci preventívnych telovýchovných prehliadok sa používa 
stanovenie anaeróbneho prahu z ventilačných parametrov (Wasserman et al., 1973; Kvaca et 
al., 1998). V súčasnosti predstavuje štandardnú metódou pri posudzovaní aeróbnych 
schopností športovcov. Podobne pri zachovaní vhodne zvolenej metodiky považujeme 
využitie merania hladiny laktátu v krvi tiež za dostatočne presnú metódu určenia anaeróbneho 
prahu (Billat et al. 2003; Beneke – Serge, 2003; Denaday et al., 2004). 
Určenie anaeróbneho prahu ale nemusí vždy presne odzrkadľovať úroveň kondičných 
schopnosti. Zvlášť keď sa jedná o prerušované zaťaženie akým sú zápasy v športových hrách. 
Pri prerušovanom zaťažení je okrem intenzity a dĺžky trvania zaťaženia dôležitá aj dĺžka 
intervalov odpočinku. Tu zohráva významnú úlohu možnosť striedania hráčov (Mačura et. al., 
2007), pomocou ktorého je možné tieto intervaly regulovať (basketbal, ľadový hokej, 
hádzaná, futsal).  
V štúdii Margaria et al. (1969) probandi absolvovali prerušované 10 sekundové zaťaženie 
intenzitou, ktorú by pri súvislom zaťažení vydržali 30 - 40 s. Akumulácia laktátu sa výrazne 
zvýšila, ak interval odpočinku trval 10 s. Na druhej strane, ak sa interval odpočinku zvýšil  
na 30 s, hladina laktátu presiahla jej pokojové hodnoty len mierne.  
Zvláštnosťou prerušovaného typu zaťaženia je fakt, že miera anaeróbnej glykolýzy, ktorej 
zastúpenie v úvodných sériách, alebo fázach, značne prevažuje nad aeróbnym spôsobom  
pri celkovej produkcii energie, sa neskôr postupne znižuje (Gaitanos et al., 1993; Bangsbo et 
al., 1992). Trump et al. (1996) zistili, že pri zaťažení, ktoré bolo realizované v rámci troch 
Wingate testov so 4 minútovým odpočinkom medzi jednotlivými testami, došlo k výraznému 
zníženiu glykolytických procesov pri tvorbe ATP v poslednom Wingate - teste. Tvrdia, že 
dominantným zdrojom pre resyntézu ATP počas 3. Wingate - testu je oxidatívna fosforilácia. 
Naproti tomu, v prvom Wingate - teste prispieva oxidatívna fosforilácia iba 15 – 18%. (Inbar 
et al., 1996). 
V štúdii (Hoffman, 2003) sa uvádza, že je možné pre potreby basketbalu využiť jednoduchú 
formu člnkového pyramídového behu (angl. nazývaného suicides alebo line drill) ako 
alternatívu Wingate testu. 
Okrem laboratórnych metód založených na určovaní anaeróbneho prahu sa využívajú aj iné 
metódy hodnotenia telesnej kondície hráčov využívané v tréningových podmienkach.  
Takouto formou je viacstupňový vytrvalostný člnkový beh, ktorý umožňuje určiť aeróbny 
výkon a je vhodný namiesto laboratórnych testov zameraných na určenie VO2max (Stapf, 
2000; Moravec. – Tománek, 2007). 
 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

16

 

 
Poznanie týchto úrovní umožní efektívnejšie manipulovať s pohybovým zaťažením 
v športových hrách s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých hráčov. 
 
PROBLÉM 
 
V telovýchovnom lekárstve, vo fyziológii športu a diagnostike trénovanosti v športovej praxi 
sa používajú rôzne (viaceré) metódy na hodnotenie telesnej kondície športovcov. Jednou 
z najpoužívanejších (azda najpoužívanejšou) metódou na diagnostikovanie trénovanosti je 
určovanie anaeróbneho prahu. V rámci preventívnych telovýchovných prehliadok sa používa 
stanovenie anaeróbneho prahu z ventilačných parametrov (Wasserman et al., 1973; Kvaca et 
al., 1998). V súčasnosti predstavuje štandardnú metódou pri posudzovaní aeróbnych 
schopností športovcov. Podobne pri zachovaní vhodne zvolenej metodiky považujeme 
využitie merania hladiny laktátu v krvi tiež za dostatočne presnú metódu určenia anaeróbneho 
prahu (Billat et al. 2003; Beneke – Serge, 2003; Denaday et al., 2004). 
Určenie anaeróbneho prahu ale nemusí vždy presne odzrkadľovať úroveň kondičných 
schopnosti. Zvlášť keď sa jedná o prerušované zaťaženie akým sú zápasy v športových hrách. 
Pri prerušovanom zaťažení je okrem intenzity a dĺžky trvania zaťaženia dôležitá aj dĺžka 
intervalov odpočinku. Tu zohráva významnú úlohu možnosť striedania hráčov (Mačura et. al., 
2007), pomocou ktorého je možné tieto intervaly regulovať (basketbal, ľadový hokej, 
hádzaná, futsal).  
V štúdii Margaria et al. (1969) probandi absolvovali prerušované 10 sekundové zaťaženie 
intenzitou, ktorú by pri súvislom zaťažení vydržali 30 - 40 s. Akumulácia laktátu sa výrazne 
zvýšila, ak interval odpočinku trval 10 s. Na druhej strane, ak sa interval odpočinku zvýšil  
na 30 s, hladina laktátu presiahla jej pokojové hodnoty len mierne.  
Zvláštnosťou prerušovaného typu zaťaženia je fakt, že miera anaeróbnej glykolýzy, ktorej 
zastúpenie v úvodných sériách, alebo fázach, značne prevažuje nad aeróbnym spôsobom  
pri celkovej produkcii energie, sa neskôr postupne znižuje (Gaitanos et al., 1993; Bangsbo et 
al., 1992). Trump et al. (1996) zistili, že pri zaťažení, ktoré bolo realizované v rámci troch 
Wingate testov so 4 minútovým odpočinkom medzi jednotlivými testami, došlo k výraznému 
zníženiu glykolytických procesov pri tvorbe ATP v poslednom Wingate - teste. Tvrdia, že 
dominantným zdrojom pre resyntézu ATP počas 3. Wingate - testu je oxidatívna fosforilácia. 
Naproti tomu, v prvom Wingate - teste prispieva oxidatívna fosforilácia iba 15 – 18%. (Inbar 
et al., 1996). 
V štúdii (Hoffman, 2003) sa uvádza, že je možné pre potreby basketbalu využiť jednoduchú 
formu člnkového pyramídového behu (angl. nazývaného suicides alebo line drill) ako 
alternatívu Wingate testu. 
Okrem laboratórnych metód založených na určovaní anaeróbneho prahu sa využívajú aj iné 
metódy hodnotenia telesnej kondície hráčov využívané v tréningových podmienkach.  
Takouto formou je viacstupňový vytrvalostný člnkový beh, ktorý umožňuje určiť aeróbny 
výkon a je vhodný namiesto laboratórnych testov zameraných na určenie VO2max (Stapf, 
2000; Moravec. – Tománek, 2007). 
 



Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
17

METODIKA 
 
Bežiaci pás 
 
Na hodnotenie aeróbnych schopností basketbalistov (európska liga, n=3) a futbalistov (1.liga 
Slovensko, n=19) sme zvolili test laktátova krivka, ktorou je možné stanoviť rýchlosť behu  
na úrovni anaeróbneho prahu. Testy sme vykonali na bežiacom páse. Test pozostával z piatich 
až šiestich stupňovaných úsekov. Počiatočná rýchlosť bola 8 km.h-1. V každom nasledujúcom 
záťažovom stupni sa zvýšila o 1,5 km.h-1. Každý záťažový stupeň trval 5 min. Test bol 
ukončený vtedy, keď proband už nedokázal odbehnúť celých 5 min požadovaného 
záťažového stupňa.  
 
Bicyklový ergometer 
 
Na hodnotenie aeróbnych schopností hokejistov (NHL, n=3) sme zvolili test na stanovenie 
mechanického výkonu (Watt) na úrovni anaeróbneho prahu -  laktátová krivka. Testy sme 
vykonali na bicyklovom ergometri (Technogym, Taliansko). Test pozostával z piatich až 
šiestich stupňovaných úsekov. Počiatočná záťaž zodpovedala výkonu na úrovni 150 Watt.  
V každom nasledujúcom záťažovom stupni sa zvýšila o 50 Watt. Každý záťažový stupeň trval 
5 minút. Test bol ukončený vtedy, keď proband už nedokázal šliapať celých 5 minút 
požadovaného záťažového stupňa.  
 
Stanovenie anaeróbneho prahu 
 
Na hodnotenie aeróbnych schopností sme využívali metódu stanovenia anaeróbneho prahu. 
Po dobehnutí každého úseku sme probandom odobrali z ušného lalôčika 25µl kapilárnej krvi. 
Koncentráciu laktátu v krvi sme analyzovali prístrojom Biosen C_line (Nemecko). Na určenie 
anaeróbneho prahu sme použili metódu aproximácie exponenciálnej krivky s matematickým 
vyjadrením priesečníkov dotyčníc podľa Bielika et al. (2006). 
 
Wingate test 
 
Anaeróbne schopnosti hokejistov (NHL, n=3) sme posudzovali pomocou opakovaného 
štandardizovaného Wingate testu (Inbar et al., 1996).  
Závislými premennými boli tieto  veličiny anaeróbneho výkonu: 

 
Maximálny výkon (najvyšší dosiahnutý mechanický výkon počas prvého  
5 sekundového intervalu, predstavuje maximálny anaeróbny výkon) 
- jednotky (W) 
 

Priemerný výkon (priemerný anaeróbny výkon za 30 sekúnd, priemerná mechanická 
práca počas 30 sekúnd testu) 

- jednotky (W) 
 

Index únavy (miera poklesu anaeróbneho výkonu počas 30 sekúnd) = 
 

(Maximálny výkon- Minimálny výkon) * 100  
_____________________________________ 

Maximálny výkon 
- jednotky (%) 
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Samotné zaťaženie sa realizovalo v rámci dvoch Wingate testov, medzi ktorými bola  
4 minútová pauza počas ktorej probandi pomaly šliapali bez odporu. Probandi museli počas 
celého Wingate testu udržiavať polohu tela v sede, aby nevyužívali pri výkone vlastnú 
hmotnosť.  
Na povel štart každý proband šliapal tak rýchlo, ako to len bolo možné. Meranie sa spustilo 
pomocou počítačového softvéru vtedy, keď proband dosiahol kadenciu 100 otáčok.min-1. 
Samotný test prebiehal v izokinetickom režime, kde sa na princípe negatívnej spätnej väzby 
reguluje brzdný odpor tak, že frekvencia otáčok ostáva konštantná (100 otáčok.min-1). 
 
Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov 
 
Aeróbne schopnosti 14- 16-ročných basketbalistov reprezentantov Slovenska (n=43) sme 
testovali pomocou vytrvalostného člnkového behu (VČB), pri ktorom sme sledovali nielen 
počet prebehnutých 20 m úsekov v telocvični (Brewer et. al., 1988), ale aj priebeh srdcovej 
frekvencie pomocou sporttesterov Suunto.  
Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m je vhodný test nielen na posúdenie zmien 
úrovne rozvoja vytrvalostných schopností hráčov, ale aj na stanovenie maximálnej srdcovej 
frekvencie (Moravec – Tománek, 2006). 
 
 
VÝSLEDKY 
 
Pri posudzovaní kondičných schopností na bicyklovom ergometri metódou na stanovenie 
laktátovej krivky sme na začiatku letného prípravného obdobia 2009 zaznamenali 
u sledovaných hráčov ľadového hokeja (n = 3) hodnoty mechanického výkonu na úrovni 
anaeróbneho prahu 2,93 ± 0,02 W.kg-1. Na konci letného prípravného obdobia 2009 sme 
zaznamenali 3,16 ± 0,01 W.kg-1. Pre porovnanie u horských cyklistov slovenského pohára 
cross – country (n = 5)  sme v sezóne 2007 (nepublikované) namerali rovnakou metódou 
mechanický výkon na úrovni anaeróbneho prahu 4,43 ± 0,04 W.kg-1. Ak by sme posudzovali 
úroveň trénovanosti hokejistov len na základe prepočtu výkonu na úrovni anaeróbneho prahu, 
ich výsledky by neboli porovnateľné ani s výsledkami priemerných horských cyklistov. 
 
Podobne, pri posudzovaní kondičných schopností na bežiacom páse sme zistili hráčom 
basketbalu (n = 3) úroveň anaeróbneho prahu, ktorá zodpovedala rýchlosti behu 12,45 ± 0,2 
km.h-1. Hráči futbalu 1. slovenskej ligy (n = 19) počas zimného prípravného obdobia 
2006/2007 mali úroveň anaeróbneho prahu, ktorý zodpovedal rýchlosti behu 13,45 ± 0,78 
km.h-1. Naproti tomu, Bielik et al. (2006) uvádzajú u priemerných bežcov na 800m slovenskej 
súťaže rýchlosť na anaeróbnom prahu 15,5 ± 0,8 km.h-1. 
 
Pri posudzovaní schopnosti opakovane podávať športový výkon sa u hokejistov osvedčilo 
testovanie – 2x Wingate test na bicyklovom ergometri s pauzou 4 min (Tab. 1).  
Hokejisti s lepším rozvojom kondície zaznamenali nižší úbytok výkonu (W) v piatej sekunde 
v rámci druhého Wingate – testu a taktiež nižší index únavy (%) v 2. Wingate teste. Takto by 
sme mohli vyjadriť úroveň kondície schopnosťou opakovane vykonávať vysoko intenzívne 
zaťaženie s nižším poklesom výkonu v rámci 1. zaťaženia (inex únavy) ale aj medzi 
jednotlivými zaťaženiami (rozdiel v maximálnych a priemerných výkonoch).  
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Pre porovnanie v štúdii (Apostilidis et. al., 2003) sa konštatuje, že namerané hodnoty 
anaeróbnych schopností juniorských gréckych basketbalistov boli nedostatočné pre potreby 
basketbalového športového výkonu, keď najvyššia testovaná aeróbna kapacita vo Wingate 
teste bola 10,7 ± 1,3 W.kg-1. 
 
Tabuľka 1 Opakovaný Wingate – test u hráča NHL na začiatku prípravného obdobia v letnej 
časti prípravy v roku 2006.  
 

 
 
 
Pri hodnotení aeróbnych schopností mladých basketbalistov sa osvedčilo využívanie  
viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20m v špecifickom prostredí v športovej 
hale, kde hráči dosiahli priemerné hodnoty v počte prebehov = 86,3 ± 17,1; SFmax = 195,1 ± 
32,4; VO2 max =: 45 ± 5,4 ml.kg.min-1. Pre porovnanie u seniorských chorvátskych 
reprezentantov v basketbale Matković et. al. (2005) uvádza priemerné hodnoty VO2 max 
u rozohrávačov 65,1 ml.kg.min-1, u krídel 60,0 ml.kg.min-1 a u centrov 55,3 ml.kg.min-1, kým 
u hráčov NBA uvádza nižšie hodnoty (50,0; 45,9; 41,9). Podobné hodnoty v počte prebehov = 
105,9 ± 19,4; SFmax = 191,8 ± 6,1; VO2 max =: 51,0 ± 5,7 ml.kg.min-1 uvádza Pakusza (2009) 
pri futsalovom vysokoškolskom družstve. 
Ako príklad uvádzame záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie u mladého 
basketbalistu počas viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20m a po jeho 
skončení (Obr. 1). 
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Tabuľka 1 Opakovaný Wingate – test u hráča NHL na začiatku prípravného obdobia v letnej 
časti prípravy v roku 2006.  
 

 
 
 
Pri hodnotení aeróbnych schopností mladých basketbalistov sa osvedčilo využívanie  
viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20m v špecifickom prostredí v športovej 
hale, kde hráči dosiahli priemerné hodnoty v počte prebehov = 86,3 ± 17,1; SFmax = 195,1 ± 
32,4; VO2 max =: 45 ± 5,4 ml.kg.min-1. Pre porovnanie u seniorských chorvátskych 
reprezentantov v basketbale Matković et. al. (2005) uvádza priemerné hodnoty VO2 max 
u rozohrávačov 65,1 ml.kg.min-1, u krídel 60,0 ml.kg.min-1 a u centrov 55,3 ml.kg.min-1, kým 
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Ako príklad uvádzame záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie u mladého 
basketbalistu počas viacstupňového vytrvalostného člnkového behu na 20m a po jeho 
skončení (Obr. 1). 
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Obrázok 1  Záznam fyziologickej krivky srdcovej frekvencie u mladého basketbalistu M. 
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ZÁVER 
 
Zastávame názor, že testy, ktoré v práci uvádzame sa v praxi osvedčili na hodnotenie úrovne 
špecifických kondičných schopností v športových hrách. Podotýkame, že naše zistenia 
nepoukazujú na to, že hráči športových hier majú nízku úroveň kondície alebo vytrvalostných 
schopností, ale na to, že ju treba posudzovať inými spôsobmi ako je tradičný model 
anaeróbneho prahu. Tieto východiská treba brať do úvahy aj pri zostavovaní tréningového 
zaťaženia, ktorého hlavnou úlohou je rozvoj kondície.  
Naše tvrdenia sú v podstate v súlade s Matkovičom  et al. (2005), ktorí uvádzajú, že v rámci 
fyzického zaťaženia v basketbale je priemerná  dĺžka behov (krátkych, stredných, dlhých)  
so zmenami smeru len okolo 1,7 – 1,9 sec. Z hľadiska percentuálneho podielu to zodpovedá 
31% zo všetkých činností, ktoré sa v basketbale počas zápasu využívajú. Skok a šprint tvoria 
14% z celkovej hry. Chôdza a beh nízkou intenzitou (klus) tvoria približne 18 %.  
To znamená, že sa tu nevyskytuje zaťaženie súvislého tempového charakteru, ako napríklad  
vo vytrvalostnom behu. 
V prípade prerušovaného zaťaženia je kondícia vyjadrená schopnosťou opakovane vykonávať 
pohybovú činnosť. Aj napriek tomu, že vo väčšine športových hier prevláda prerušované 
vysoko intenzívne zaťaženie, domnievame sa, že úroveň aeróbnych schopností značne 
ovplyvňuje kvalitu anaeróbneho výkonu v športových hrách. Pri nedostatočnom rozvoji 
aeróbneho základu klesá schopnosť podávať opakovane anaeróbny výkon, či už v rámci 
tréningovej jednotky, alebo zápasu. Treba ale zohľadniť špecifiká zaťaženia v športových 
hrách oproti zaťaženiu v individuálnych vytrvalostných športoch. V prípade individuálnych 
vytrvalostných športoch môže byť aeróbne zaťaženie vyjadrené konštantnou intenzitou (beh 
na  10 km, časovka v cyklistike atď.), alebo striedaním intervalov rôznej dĺžky (beh  
na lyžiach, horská cyklistika). Zastávame názor, že nie len súvislá metóda ale aj intervalový 
spôsob vytvárania kondičného základu by mali byť nosným pilierom pre budovanie kondície 
hráčov. Tradičné budovanie kondície dlhými monotónnymi behmi nemusí vždy vytvoriť 
požadované zmeny pre potreby herného zaťaženia. 
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Pre celkové hodnotenie kondície jednotlivých hráčov treba brať do úvahy aj špecifickosti 
pohybového zaťaženia v športových hrách, vo väzbe na plnenie herných úloh jednotlivých 
hráčskych postov vo rôznych fázach zápasu (Hianik, 2004; Argaj, 2005; Holienka – Slyško, 
2008). 
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ABSTRACT 
 
In sport games the fitness assessment requires different methods that respect structure of sport 
performance. Conventional laboratory tests, that are used in sport medicine does not always 
reflect fitness of players appropriately. The methods selection for the purpose of fitness 
assessment would reflect the rate of activation the energetic systems in sport games. In this 
paper we cover the methods and models of aerobic and anaerobic fitness assessment in the 
group of basketball, football, futsal and ice hockey. Tests presented in this paper showed 
practical use for evaluation of specific fitness in selected sports games. 
 
KEY WORDS 
 
Sport games. Excercise physilogy. Fitness. Fitness assessment. Anaerobic threshold. Specific 
load in sport games.  
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ABSTRAKT 
 
Cieľom príspevku je sledovanie funkčnej odozvy organizmu hráča na navrhnuté prípravné hry 
a prispieť tak k rozšíreniu poznatkov v oblasti zaťaženia hráčov v tréningovom procese  
vo futbale. Pomocou športtesterov Polar RS400 sme merali funkčnú odozvu, najmä jeho 
srdcocievneho systému na navrhnuté prípravné hry. Špeciálnym programom Polar ProTrainer 
sme údaje vyhodnocovali na základe fyziologických kriviek, rozloženia intervalov srdcovej 
frekvencie (SF) a práce v jednotlivých zónach zaťaženia. Následne sme sa na základe 
získaných údajov zaoberali porovnávaním a vyhodnocovaním výsledkov. V závere práce sme 
formulovali odporúčanie pre tréningovú prax.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Futbal. Tréningové zaťaženie futbalistov. Meranie SF športtesterom. Srdcová frekvencia 
fubalistov. Funkčná odozva futbalistu. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
 
Rast výkonnosti hráča je v podstate procesom adaptácie, procesom morfologickej a funkčnej 
prestavby tkanív orgánov a organizmu v zmysle prispôsobenia sa k požiadavkám športového 
výkonu (Peráček a kol. 1993).  
Podnety, ktoré narušia homeostázu hráča (rovnovážny stav) označujeme ako záťaž. 
V tréningovom procese tieto podnety označujeme ako tréningové zaťaženie, ak ide 
ovytvorené a zámerné regulované podnety, ktoré prispievajú k rozvoju, stabilizácii 
a zachovaniu stavu trénovanosti (Moravec a kol., 2007).  
Vnútorné zaťaženie hráča v tréningovom procese sa vzťahuje k reakcii organizmu na cvičenia 
(v našom prípade prípravné hry) vyjadrené fyziologickými a biomechanickými hodnotami 
(Dovalil a kol. 2002). Vnútorné zaťaženie je reakciou na intenzitu komponentov vonkajšieho 
tréningového zaťaženia v čase intervalov zaťaženia ale aj odpočinku.  
 

CIEĽ 
 
Cieľom meraní je sledovať funkčnú odozvu organizmu hráča v navrhnutých typoch 
prípravných hier vo futbale a tým prispieť k rozšíreniu poznatkov z oblasti herného tréningu  
v tréningovom procese vo futbale. 
 
ÚLOHY 
  
Z cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. navrhnúť rôzne typy prípravných hier, 
2. zistiť funkčnú odozvu organizmu hráčov najmä  ich srdcocievneho systému  

na navrhnuté prípravné hry pomocou športtesterov, 
3. vyhodnotiť získané výsledky na základe analýzy fyziologických kriviek, 
4. formulovať závery a odporúčania pre tréningovú prax. 
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METODIKA 
 
Skúmaný súbor, na ktorom sme overovali navrhnuté prípravné hry, tvorili dvaja hráči 
staršieho dorastu FK Prievidza U19, ktorí počas nášho merania pôsobili v druhej najvyššej 
lige vo futbale. Futbalové družstvo trénovalo 4 – 5krát týždenne. 
Objektom nášho pozorovania boli dvaja hráči staršieho dorast U19, ktorí sa pravidelne 
zúčastňovali tréningového procesu.  
 
Tabuľka 1 Základné informácie o hráčoch 
 

Meno 
hráča 

Vek 
(roky)  

Telesná 
výška(cm)

Telesná 
hmotnosť(kg)

Hráčska 
funkcia 

Bazálna 
SF 

Maximálna 
SF 

J.M. 19 180 78 stredový 
hráč 

48 203 

V.K. 19 185 79 stredový 
hráč 

50 202 

 
Podklady k analýze tréningového zaťaženia boli získané študentom športovej špecializácie 
futbal Jurajom Pekárom priamo v jednotlivých tréningových jednotkách. 
 
VÝSLEDKY 
 

Funkčná odozva organizmu hráča na zaťaženie v prípravnej hre 1 
 

 
 

Obrázok 1 Nákres prípravnej hry 1 
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PH 1 
Počet hráčov : 4-4, Veľkosť ihriska: 30x40m,  
Zameranie:  zdokonaľovanie ÚHČJ – vedenie lopty a obchádzanie súpera 
Popis hry, pravidlá: Hráči hrajú proti sebe vo vymedzenom priestore na jednu prenosnú 
a jednu pevnú bránu s minimálnym počtom dotykov 3. Gól platí len vtedy, ak sú všetci hráči 
útočiaceho družstva na polovici súpera. Ak lopta opustí ihrisko, začína sa od brankára 
družstva, ktoré má mať vhadzovanie. 
V útočnej fáze akcentuje táto hra vedenie lopty a obchádzanie súpera. 
Interval zaťaženia: 3min. Interval odpočinku: 3min. 
Počet opakovaní: 4 Počet sérií: 1 
Materiálne vybavenie: kužele, vesty na rozlíšenie,10 lôpt, jedna prenosná brána 

 
J.M. 

 
 
Obrázok 2 Fyziologická krivka hráča J.M. v PH 1;  Maximálna SF v IZ: 168 pulzov.min-1, 

Minimálna SF v IO: 105 pulzov.min-1, Priemerná SF v PH: 141 pulzov.min-1 
 

 
 
Obrázok 3 Percentuálne a časové zastúpenie hodnôt SF v PH 1 hráča J.M. 
 

Vysvetlivky:  Prípravná hra: PH   Počet opakovaní: PO  Interval zaťaženia: IZ
   Počet sérií: PS    Interval odpočinku: IO  Srdcová frekvencia: SF
   Anaeróbny prah: ANP  Aeróbny prah: AP 
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PH 1 
Počet hráčov : 4-4, Veľkosť ihriska: 30x40m,  
Zameranie:  zdokonaľovanie ÚHČJ – vedenie lopty a obchádzanie súpera 
Popis hry, pravidlá: Hráči hrajú proti sebe vo vymedzenom priestore na jednu prenosnú 
a jednu pevnú bránu s minimálnym počtom dotykov 3. Gól platí len vtedy, ak sú všetci hráči 
útočiaceho družstva na polovici súpera. Ak lopta opustí ihrisko, začína sa od brankára 
družstva, ktoré má mať vhadzovanie. 
V útočnej fáze akcentuje táto hra vedenie lopty a obchádzanie súpera. 
Interval zaťaženia: 3min. Interval odpočinku: 3min. 
Počet opakovaní: 4 Počet sérií: 1 
Materiálne vybavenie: kužele, vesty na rozlíšenie,10 lôpt, jedna prenosná brána 
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Obrázok 4 Percentuálne a časové zastúpenie jednotlivých  zónach zaťaženia v PH 1 hráča J.M. 
 
Interval úderov (pulzov) srdcovej frekvencie u hráča J.M. v tejto PH bol od 105 pulzov.min-1 

do 168 pulzov.min-1, priemerná pulzová frekvencia bola 141 pulzov.min-1. J.M. začínal prvý 
IZ na úrovni 119 úderov a končil na úrovni 167 úderov za min. Najvyššia hodnota SF, ktorú 
sme namerali u hráča J.M. v IZ 1 bola 168 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 1. bola 159 
pulzov.min-1. V IO 1. hráč J.M. začínal na úrovni 167 a končil na úrovni 113 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF v IO 1 bola u hráča J.M. 105 pulzov.min-1 a priemerná hodnota SF v IO 
1. bola 123 pulzov.min-1. 
IZ 2. začínal  J.M. na úrovni 113 pulzov.min-1 a končil na úrovni 165 pulzov.min-1. Najvyššia 
nameraná hodnota SF v IZ 2. bola 165 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. bola 155 
pulzov.min-1. V  IO 2. hráč J.M. začínal na úrovni 165 a končil na úrovni 108 pulzov.min-1. 
Najnižšia nameraná hodnota SF v IO 2. bola u hráča J.M. 108 pulzov.min-1 a priemerná 
hodnota SF v IO 2. bola 128 pulzov.min-1. IZ 3. začínal  J.M. na úrovni 108 pulzov.min-1  
a končil  na úrovni 164 pulzov.min-1. Najvyššia nameraná hodnota SF v IZ 3. bola 165 
pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 3. bola 154 pulzov.min-1.   
V  IO 3. hráč J.M. začínal na úrovni 164 a končil na úrovni 115 pulzov.min-1. Najnižšia 
nameraná hodnota SF v IO 3. bola u  hráča J.M. 113 pulzov.min-1  a priemerná  hodnota SF 
v IO 3. bola 131 pulzov.min-1. IZ 4. začínal  J.M. na úrovni 115 pulzov.min-1  a končil  
na úrovni 164 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, nameraná v IZ 4. bola 164 pulzov.min-1 . 
Priemerná SF v IZ 4. bola 151 pulzov.min-1. V IO 4. hráč J.M. začínal na úrovni 164 a končil 
na úrovni 109 pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 4. bola u hráča J.M. 107 a priemerná 
hodnota SF v IO 4. bola 125 pulzov.min-1.  
Hodnoty SF hráča J.M. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí  od 160 do 170 
pulzov.min-1, čo bolo 7 minút a 25 sekúnd z celkového času. To tvorilo 30,5 % a v rozmedzí 
110 a 120 tepov za min., čo bolo 6 minút a 20 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 26%. 
Zvyšné hodnoty sú uvedené na obrázku 3. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa SF hráča J.M. v tejto PH pohybovala v aeróbnej 
zóne 17 minút 55 sekúnd. Z celkového času čo tvorilo 73,9 % a v aeróbno anaeróbnej zóne 6 
minút a 20 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 26,1 %.  
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Obrázok 5 Fyziologická krivka hráča V.K. v PH 1; Maximálna SF v IZ: 187 pulzov.min-1, 
Minimálna SF v IO: 87 pulzov.min-1, Priemerná SF v PH: 147 pulzov.min-1

 

 
 
Obrázok 6 Percentuálne a časové zastúpenie hodnôt SF v PH 1 hráča V.K. 
 

 
 

Obrázok 7 Percentuálne a časové zastúpenie jednotlivých  zón zaťaženia v PH 1. 
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Interval srdcovej frekvencie u hráča V.K. v tejto prípravnej hre bol od 87  
do 187 pulzov.min-1, priemerná srdcová frekvencia bola 147 pulzov.min-1.  
V.K. začínal prvý IZ na úrovni 116 a končil na úrovni 170 pulzov.min-1.  
Najvyššia hodnota SF,  nameraná v IZ 1, bola 178 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 1. bola 
159 pulzov.min-1. V  IO 1. hráč V.K. začínal na úrovni 170 a končil na úrovni 133 
pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 1. bola 111 a priemerná hodnota SF v IO 1. bola 131 
pulzov.min-1. IZ 2. začínal V.K. na úrovni 133 a končil na úrovni 171 pulzov.min-1. 
Najvyššia hodnota SF, ktorú dosiahol v IZ 2. bola 180 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. 
bola 169 pulzov.min-1. V  IO 2. hráč V.K. začínal na úrovni 171 a končil na úrovni 109 
pulzov.min-1. Najnižšia nameraná hodnota SF v IO 2. bola 105 a priemerná hodnota SF v IO 
2. bola 125 pulzov.min-1. IZ 3. začínal  V.K. na úrovni 109 a končil na úrovni 185 
pulzov.min-1. 
Najvyššia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IZ 3. bola 185 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 
3. bola 168 pulzov.min-1. V  IO 3. hráč V.K. začínal na úrovni 185 a končil na úrovni 117 
pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IO 3. je 87 a priemerná hodnota 
SF v IO 3. bola 131 pulzov.min-1.  V tomto IO bola nameraná aj najvyššia hodnota SF v PH 
187 pulzov.min-1. 
IZ 4. začínal  V.K. na úrovni 117 a končil  na úrovni 178 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 4, bola 182 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 4. bola 169 
pulzov.min-1. V  IO 4. hráč V.K. začínal na úrovni 178 a končil na úrovni 109 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF v IO 4. bola 96 a priemerná hodnota SF v IO 4. bola 122 pulzov.min-1. 
Hodnoty SF hráča V.K. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí od 170 do 180 
pulzov.min-1., čo bolo 6 minút a 40 sekúnd z celkového času. To tvorilo 27,6 % a v rozmedzí 
110 a 120 pulzov.min-1., čo boli 4 minúty a 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 17,6%. 
Zvyšné hodnoty sú uvedené na obrázku 6. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč V.K. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 13 
minút 30 sekúnd z celkového času čo tvorilo 56,1 % , v aeróbno-anaeróbnej zóne 9 minút a 40 
sekúnd z celkového času čo tvorilo 40,1 % a v zóne nad úrovňou ANP sa SF hráča 
pohybovala 55 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 3,8 %. 
 
Funkčná odozva organizmu hráča na zaťaženie v prípravnej hre 2 
 

 
 

Obrázok 8 Nákres prípravnej hry 2 
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Interval srdcovej frekvencie u hráča V.K. v tejto prípravnej hre bol od 87  
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V.K. začínal prvý IZ na úrovni 116 a končil na úrovni 170 pulzov.min-1.  
Najvyššia hodnota SF,  nameraná v IZ 1, bola 178 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 1. bola 
159 pulzov.min-1. V  IO 1. hráč V.K. začínal na úrovni 170 a končil na úrovni 133 
pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 1. bola 111 a priemerná hodnota SF v IO 1. bola 131 
pulzov.min-1. IZ 2. začínal V.K. na úrovni 133 a končil na úrovni 171 pulzov.min-1. 
Najvyššia hodnota SF, ktorú dosiahol v IZ 2. bola 180 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. 
bola 169 pulzov.min-1. V  IO 2. hráč V.K. začínal na úrovni 171 a končil na úrovni 109 
pulzov.min-1. Najnižšia nameraná hodnota SF v IO 2. bola 105 a priemerná hodnota SF v IO 
2. bola 125 pulzov.min-1. IZ 3. začínal  V.K. na úrovni 109 a končil na úrovni 185 
pulzov.min-1. 
Najvyššia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IZ 3. bola 185 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 
3. bola 168 pulzov.min-1. V  IO 3. hráč V.K. začínal na úrovni 185 a končil na úrovni 117 
pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IO 3. je 87 a priemerná hodnota 
SF v IO 3. bola 131 pulzov.min-1.  V tomto IO bola nameraná aj najvyššia hodnota SF v PH 
187 pulzov.min-1. 
IZ 4. začínal  V.K. na úrovni 117 a končil  na úrovni 178 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 4, bola 182 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 4. bola 169 
pulzov.min-1. V  IO 4. hráč V.K. začínal na úrovni 178 a končil na úrovni 109 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF v IO 4. bola 96 a priemerná hodnota SF v IO 4. bola 122 pulzov.min-1. 
Hodnoty SF hráča V.K. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí od 170 do 180 
pulzov.min-1., čo bolo 6 minút a 40 sekúnd z celkového času. To tvorilo 27,6 % a v rozmedzí 
110 a 120 pulzov.min-1., čo boli 4 minúty a 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 17,6%. 
Zvyšné hodnoty sú uvedené na obrázku 6. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč V.K. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 13 
minút 30 sekúnd z celkového času čo tvorilo 56,1 % , v aeróbno-anaeróbnej zóne 9 minút a 40 
sekúnd z celkového času čo tvorilo 40,1 % a v zóne nad úrovňou ANP sa SF hráča 
pohybovala 55 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 3,8 %. 
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PH 2 
Počet hráčov : 4-4, Veľkosť ihriska: 30x40m 
Zameranie: zdokonaľovanie ÚHČJ -  spracovanie lopty , prihrávanie a streľba. 
Popis hry, pravidlá: Hráči hrajú proti sebe vo vymedzenom priestore na jednu prenosnú 
a jednu pevnú bránu, maximálne na tri dotyky. Gól platí len vtedy, ak sú všetci hráči 
útočiaceho družstva na polovici súpera. Ak lopta opustí ihrisko, začína sa od brankára 
družstva, ktoré má mať vhadzovanie.  
V útočnej fáze akcentuje táto hra spracovanie lopty, prihrávanie lopty,  a streľbu. 
Interval zaťaženia: 3min.  Interval odpočinku: 3min. 
Počet opakovaní: 4  Počet sérii: 1 
Materiálne vybavenie: kužele, vesty na rozlíšenie,10 lôpt, jedna prenosná brána 
 

 
 
Obrázok 9 Fyziologická krivka hráča J.M. v PH 2; Maximálna SF v IZ: 166 , pulzov.min-1  

Minimálna SF v IO: 94 pulzov.min-1, Priemerná SF v PH: 139 pulzov.min-1   
 

 
 
Obrázok 10 Percentuálne a časové zastúpenie hodnôt SF v PH 2 hráča J.M.  
 
Interval srdcovej frekvencie u hráča J.M. v tejto prípravnej hre bol od 94 do 166 pulzov.min-1, 
priemerná srdcová frekvencia bola 139 pulzov.min-1. J.M. začínal prvý IZ na úrovni 114 
úderov a končil na úrovni 164 pulzov.min-1. Najvyššia nameraná hodnota SF v IZ 1 bola 166 
pulzov.min-1. 
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Obrázok 11 Percentuálne a časové zastúpenie jednotlivých  zón zaťaženia v PH 2 
 
Priemerná hodnota SF v IZ 1. bola 155 pulzov.min-1. V  IO 1. hráč J.M. začínal na úrovni 164 
a končil na úrovni 122 pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 1 bola u hráča J.M. 107 
a priemerná hodnota SF v IO 1. bola 126 pulzov.min-1. 
IZ 2. začínal  J.M. na úrovni 122 a končil  na úrovni 152, najvyššia hodnota SF, nameraná 
v IZ 2. bola 164 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. bola 155 pulzov.min-1. V  IO 2. hráč J.M. 
začínal na úrovni 152 a končil na úrovni 115 pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 2. bola 
107 a priemerná hodnota SF v IO 2. bola 121 pulzov.min-1. 
IZ 3. začínal  J.M. na úrovni 115 a končil  na úrovni 165 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
nameraná v IZ 3. bola 166 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 3. bola 154 pulzov.min-1. V  IO 3. 
hráč J.M. začínal na úrovni 165 a končil na úrovni 107 pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF 
v IO 3. bola u hráča J.M. 94 a priemerná hodnota SF v IO 3. bola 125 pulzov.min-1.  
IZ 4. začínal  J.M. na úrovni 107 a končil  na úrovni 161 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorú hráč J.M. dosiahol v IZ 4, bola 162 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 4. bola 151 
pulzov.min-1. V  IO 4. hráč J.M. začínal na úrovni 161 a končil  
na úrovni 116 pulzov.min-1. Najnižšia hodnota SF v IO 4. Bola u  hráča J.M. 103 a priemerná 
hodnota SF v IO 4. bola 125 pulzov.min-1. 
Hodnoty SF hráča J.M. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí  od 160 do 170 
pulzov.min-1., čo bolo 6 minút a 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 25,7 % a v rozmedzí 
110 a 120 pulzov za min., čo bolo 6 minút z celkového času, čo tvorilo 24,7%. Zvyšné 
hodnoty SF sú uvedené na obrázku 10. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč J.M. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 20 
minút z celkového času, čo tvorilo 82,5 % a v aeróbno-anaeróbnej zóne 4 minúty a 15 sekúnd 
z celkového času čo tvorilo 17,5 %. 
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pulzov.min-1., čo bolo 6 minút a 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 25,7 % a v rozmedzí 
110 a 120 pulzov za min., čo bolo 6 minút z celkového času, čo tvorilo 24,7%. Zvyšné 
hodnoty SF sú uvedené na obrázku 10. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč J.M. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 20 
minút z celkového času, čo tvorilo 82,5 % a v aeróbno-anaeróbnej zóne 4 minúty a 15 sekúnd 
z celkového času čo tvorilo 17,5 %. 
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Obrázok 12 Fyziologická krivka hráča V.K. v  PH 2; Maximálna SF v IZ: 187 , pulzov.min-1  

Minimálna SF v IO: 82 pulzov.min-1  , Priemerná SF v PH: 151 pulzov.min-1   
 

 
 
Obrázok 13  Percentuálne a časové zastúpenie hodnôt SF v PH 2 hráča V.K.  
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Interval srdcovej frekvencie u hráča V.K. v prípravnej hre bol od 82 do 187 pulzov.min-1, 
priemerná pulzová frekvencia bola 151 pulzov.min-1. V.K. začínal prvý IZ na úrovni 108 
a končil na  úrovni 183 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, ktorá bola nameraná u hráča 
V.K. v IZ 1, bola 183 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 1. bola 168 pulzov.min-1. 
V  IO 1. hráč V.K. začínal na úrovni 183 a končil na úrovni 134 pulzov.min-1. Najnižšia 
hodnota SF u hráča V.K. v IO 1. bola 82 pulzov.min-1  a priemerná hodnota SF v IO 1. bola 
129 pulzov.min-1. 
IZ 2. začínal  V.K. na úrovni 134 a končil  na úrovni 186 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorú dosiahol v IZ 2. bola 186 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. bola 176 pulzov.min-1.  
V  IO 2. hráč V.K. začínal na úrovni 186 a končil na úrovni 126 pulzov.min-1. Najnižšia 
hodnota SF v IO 2. bola 107 a priemerná hodnota SF v IO 2. bola 133 pulzov.min-1. 
IZ 3. začínal  V.K. na úrovni 126 a končil  na úrovni 186 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 3. bola 186 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 3. bola 169 
pulzov.min-1. V  IO 3. hráč V.K. začínal na úrovni 186 a končil na úrovni 112 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IO 3. je 105 a priemerná hodnota SF v IO 3. 
bola 139 pulzov.min-1.  
IZ 4. začínal  V.K. na úrovni 112 a končil  na úrovni 187 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 4. bola 187 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 4, bola 168 
pulzov.min-1. V  IO 4. hráč V.K. začínal na úrovni 187 a končil na úrovni 110 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF v IO 4. bola 103 a priemerná hodnota SF v IO 4. bola 135 pulzov.min-1. 
Hodnoty SF hráča V.K. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí od 180 do 190 
pulzov.min-1, čo bolo 5 minút a 45 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 23,9 %, a  
v rozmedzí 170 a 180 pulzov.min-1, čo boli 4 minúty 20 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 
18% . Zvyšné hodnoty SF sú uvedené na obrázku 13. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč V.K. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 12 
minút 20 sekúnd z celkového času, to tvorilo 51,4 % , v aeróbno-anaeróbnej zóne 7 minút 
a 25 sekúnd z celkového času, to tvorilo 30,9 % a v zóne nad úrovňou ANP sa SF hráča 
pohybovala 4 minúty 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 17,7 %. 
 
 
DISKUSIA 
 
Meraním sme zistili, že v PH1 sa SF probanda J.M. pohybovala v prvých troch IZ okolo 
hranice AP, dokonca v IZ 4 pod úrovňou AP. SF sa u hráča J.M. ani v jednom z IZ 
nepriblížila k hranici ANP. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že PH1 nemala  
na organizmus probanda J.M. požadované reakčné adaptačné odozvy pretože, ako uvádza 
Hipp (2007) optimálny rozvoj aeróbnych schopností z hľadiska dĺžky trvania a relatívne 
vysokej intenzity je na úrovni anaeróbneho prahu, ktorá zodpovedá hodnote laktátu 4mmol/l. 
Popredný taliansky špecialista prof. Arceli uvádza (Hipp, 2007), že je optimálne pracovať 3 
až 5% nad hladinou anaeróbneho prahu. 
U hráča V.K. sa v PH1 SF v prvých dvoch intervaloch zaťaženia pohybovala medzi AP 
a ANP. V IZ3 na chvíľu dokonca prekročila hranicu ANP a v IZ 4 sa SF pohybovala tesne 
pod hranicou ANP. Podľa získaných údajov konštatujeme že požadované adaptačné zmeny  
v PH1 v organizmus hráča V.K. nastali v IZ3,4.  
Je pozoruhodné, že hráč V.K. dosahoval v PH1 omnoho vyššie hodnoty SF ako hráč J.M.. 
Podľa nášho vizuálneho hodnotenia bol hráč V.K. technicky zdatnejší ako hráč J.M. nebál sa 
obchádzania súpera. Častejšie sa o obchádzanie aj pokúšal, na rozdiel od hráča J.M., ktorý  
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a 25 sekúnd z celkového času, to tvorilo 30,9 % a v zóne nad úrovňou ANP sa SF hráča 
pohybovala 4 minúty 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 17,7 %. 
 
 
DISKUSIA 
 
Meraním sme zistili, že v PH1 sa SF probanda J.M. pohybovala v prvých troch IZ okolo 
hranice AP, dokonca v IZ 4 pod úrovňou AP. SF sa u hráča J.M. ani v jednom z IZ 
nepriblížila k hranici ANP. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že PH1 nemala  
na organizmus probanda J.M. požadované reakčné adaptačné odozvy pretože, ako uvádza 
Hipp (2007) optimálny rozvoj aeróbnych schopností z hľadiska dĺžky trvania a relatívne 
vysokej intenzity je na úrovni anaeróbneho prahu, ktorá zodpovedá hodnote laktátu 4mmol/l. 
Popredný taliansky špecialista prof. Arceli uvádza (Hipp, 2007), že je optimálne pracovať 3 
až 5% nad hladinou anaeróbneho prahu. 
U hráča V.K. sa v PH1 SF v prvých dvoch intervaloch zaťaženia pohybovala medzi AP 
a ANP. V IZ3 na chvíľu dokonca prekročila hranicu ANP a v IZ 4 sa SF pohybovala tesne 
pod hranicou ANP. Podľa získaných údajov konštatujeme že požadované adaptačné zmeny  
v PH1 v organizmus hráča V.K. nastali v IZ3,4.  
Je pozoruhodné, že hráč V.K. dosahoval v PH1 omnoho vyššie hodnoty SF ako hráč J.M.. 
Podľa nášho vizuálneho hodnotenia bol hráč V.K. technicky zdatnejší ako hráč J.M. nebál sa 
obchádzania súpera. Častejšie sa o obchádzanie aj pokúšal, na rozdiel od hráča J.M., ktorý  
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Interval srdcovej frekvencie u hráča V.K. v prípravnej hre bol od 82 do 187 pulzov.min-1, 
priemerná pulzová frekvencia bola 151 pulzov.min-1. V.K. začínal prvý IZ na úrovni 108 
a končil na  úrovni 183 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, ktorá bola nameraná u hráča 
V.K. v IZ 1, bola 183 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 1. bola 168 pulzov.min-1. 
V  IO 1. hráč V.K. začínal na úrovni 183 a končil na úrovni 134 pulzov.min-1. Najnižšia 
hodnota SF u hráča V.K. v IO 1. bola 82 pulzov.min-1  a priemerná hodnota SF v IO 1. bola 
129 pulzov.min-1. 
IZ 2. začínal  V.K. na úrovni 134 a končil  na úrovni 186 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorú dosiahol v IZ 2. bola 186 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 2. bola 176 pulzov.min-1.  
V  IO 2. hráč V.K. začínal na úrovni 186 a končil na úrovni 126 pulzov.min-1. Najnižšia 
hodnota SF v IO 2. bola 107 a priemerná hodnota SF v IO 2. bola 133 pulzov.min-1. 
IZ 3. začínal  V.K. na úrovni 126 a končil  na úrovni 186 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 3. bola 186 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 3. bola 169 
pulzov.min-1. V  IO 3. hráč V.K. začínal na úrovni 186 a končil na úrovni 112 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF, ktorá bola nameraná v IO 3. je 105 a priemerná hodnota SF v IO 3. 
bola 139 pulzov.min-1.  
IZ 4. začínal  V.K. na úrovni 112 a končil  na úrovni 187 pulzov.min-1. Najvyššia hodnota SF, 
ktorá bola nameraná v IZ 4. bola 187 pulzov.min-1. Priemerná SF v IZ 4, bola 168 
pulzov.min-1. V  IO 4. hráč V.K. začínal na úrovni 187 a končil na úrovni 110 pulzov.min-1. 
Najnižšia hodnota SF v IO 4. bola 103 a priemerná hodnota SF v IO 4. bola 135 pulzov.min-1. 
Hodnoty SF hráča V.K. sa v tejto PH najčastejšie pohybovali v rozmedzí od 180 do 190 
pulzov.min-1, čo bolo 5 minút a 45 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 23,9 %, a  
v rozmedzí 170 a 180 pulzov.min-1, čo boli 4 minúty 20 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 
18% . Zvyšné hodnoty SF sú uvedené na obrázku 13. 
Z hľadiska jednotlivých zón zaťaženia sa hráč V.K. v tejto PH pohyboval v aeróbnej zóne 12 
minút 20 sekúnd z celkového času, to tvorilo 51,4 % , v aeróbno-anaeróbnej zóne 7 minút 
a 25 sekúnd z celkového času, to tvorilo 30,9 % a v zóne nad úrovňou ANP sa SF hráča 
pohybovala 4 minúty 15 sekúnd z celkového času, čo tvorilo 17,7 %. 
 
 
DISKUSIA 
 
Meraním sme zistili, že v PH1 sa SF probanda J.M. pohybovala v prvých troch IZ okolo 
hranice AP, dokonca v IZ 4 pod úrovňou AP. SF sa u hráča J.M. ani v jednom z IZ 
nepriblížila k hranici ANP. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že PH1 nemala  
na organizmus probanda J.M. požadované reakčné adaptačné odozvy pretože, ako uvádza 
Hipp (2007) optimálny rozvoj aeróbnych schopností z hľadiska dĺžky trvania a relatívne 
vysokej intenzity je na úrovni anaeróbneho prahu, ktorá zodpovedá hodnote laktátu 4mmol/l. 
Popredný taliansky špecialista prof. Arceli uvádza (Hipp, 2007), že je optimálne pracovať 3 
až 5% nad hladinou anaeróbneho prahu. 
U hráča V.K. sa v PH1 SF v prvých dvoch intervaloch zaťaženia pohybovala medzi AP 
a ANP. V IZ3 na chvíľu dokonca prekročila hranicu ANP a v IZ 4 sa SF pohybovala tesne 
pod hranicou ANP. Podľa získaných údajov konštatujeme že požadované adaptačné zmeny  
v PH1 v organizmus hráča V.K. nastali v IZ3,4.  
Je pozoruhodné, že hráč V.K. dosahoval v PH1 omnoho vyššie hodnoty SF ako hráč J.M.. 
Podľa nášho vizuálneho hodnotenia bol hráč V.K. technicky zdatnejší ako hráč J.M. nebál sa 
obchádzania súpera. Častejšie sa o obchádzanie aj pokúšal, na rozdiel od hráča J.M., ktorý  
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po niekoľkých neúspešných pokusoch, podľa nášho názoru, stratil vnútornú motiváciu. Preto 
PH1 mala u V.K. adekvátnejšiu odozvu. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
PH 2 pôsobila na srdcovo cievny systém hráča J.M. podobne ako PH 1. SF sa v prvých troch 
IZ pohybovala tesne nad hranicou AP a dokonca v IZ 4 sa pohybovala pod hranicou AP. 
V tejto PH sa SF probanda opäť nepriblížila k hranici ANP, takže PH2 nevyvolala v jeho 
organizme požadované adaptačné zmeny. 
Hráč V.K. aj v PH 2 dosahoval väčšie hodnoty SF ako hráč J.M. Srdcová frekvencia V.K. sa 
v IZ 1 pohybovala tesne pod hranicou ANP, v IZ 2,3,4 dokonca aj tesne nad hranicou ANP. 
Môžeme konštatovať, že PH2 vyvolala u hráča V.K. požadované adaptačné zmeny. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
V PH 2 sme opäť namerali rozličné hodnoty SF u obidvoch probandov. Na základe spätnej 
väzby, ale až po vykonaní a vyhodnotení merania sme sa od hráča J.M. dozvedeli, že už  
pred prípravnou hrou pociťoval únavu z predchádzajúcich dní zaťaženia. Z tohto dôvodu sa 
môžeme domnievať, že nižšia srdcová frekvencia, ktorú sme namerali u hráča J.M., nebola 
spôsobená účinkom prípravnej hry, ale únavou probanda pred meraním. 
 
ZÁVERY 
 
Pri vyhodnocovaní vplyvu zaťaženia prípravných hier na organizmus hráčov sa opierame 
o poznatok, že zaťažovanie na úrovni ANP + 3 – 5 % nad jeho úrovňou je najúčinnejším 
prostriedkom rozvoja vytrvalostných schopností. Pri ňom sa neuplatňujú len procesy aeróbne, 
ale aj anaeróbne. Avšak význam prípravných hier nie je len v ich zdatnostnej stránke, ale aj 
zručnostnej. Hráči v nich pod vplyvom deformačných faktorov rozvíjajú technicko – taktickú 
stránku herných činností jednotlivca a riešia herné situácie identické so zápasom.  
Na základe zistených poznatkov formulujeme nasledovné odporúčania pre tréningovú prax  
pri tvorbe prípravných hier:  

• prípravné hry musia mať jasný cieľ, pravidlá a organizáciu,  
• v prípravných hrách neustále motivujeme hráčov a rozvíjame ich tvorivý potenciál, 
• je dôležité poznať všetky základné funkčné ukazovatele hráčov (AP, ANP, VO2max.),  
• pri dávkovaní zaťaženia treba brať do úvahy aktuálny stav hráčov, terén a zložitosť 

prípravných hier, 
• na objektívne zistenie zaťaženia v prípravných hrách odporúčame na objektivizáciu 

používať športtestery, 
• pri zostavovaní ďalších prípravných hier, treba brať do úvahy aj spätnú väzbu  

od hráčov. 
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po niekoľkých neúspešných pokusoch, podľa nášho názoru, stratil vnútornú motiváciu. Preto 
PH1 mala u V.K. adekvátnejšiu odozvu. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
PH 2 pôsobila na srdcovo cievny systém hráča J.M. podobne ako PH 1. SF sa v prvých troch 
IZ pohybovala tesne nad hranicou AP a dokonca v IZ 4 sa pohybovala pod hranicou AP. 
V tejto PH sa SF probanda opäť nepriblížila k hranici ANP, takže PH2 nevyvolala v jeho 
organizme požadované adaptačné zmeny. 
Hráč V.K. aj v PH 2 dosahoval väčšie hodnoty SF ako hráč J.M. Srdcová frekvencia V.K. sa 
v IZ 1 pohybovala tesne pod hranicou ANP, v IZ 2,3,4 dokonca aj tesne nad hranicou ANP. 
Môžeme konštatovať, že PH2 vyvolala u hráča V.K. požadované adaptačné zmeny. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
V PH 2 sme opäť namerali rozličné hodnoty SF u obidvoch probandov. Na základe spätnej 
väzby, ale až po vykonaní a vyhodnotení merania sme sa od hráča J.M. dozvedeli, že už  
pred prípravnou hrou pociťoval únavu z predchádzajúcich dní zaťaženia. Z tohto dôvodu sa 
môžeme domnievať, že nižšia srdcová frekvencia, ktorú sme namerali u hráča J.M., nebola 
spôsobená účinkom prípravnej hry, ale únavou probanda pred meraním. 
 
ZÁVERY 
 
Pri vyhodnocovaní vplyvu zaťaženia prípravných hier na organizmus hráčov sa opierame 
o poznatok, že zaťažovanie na úrovni ANP + 3 – 5 % nad jeho úrovňou je najúčinnejším 
prostriedkom rozvoja vytrvalostných schopností. Pri ňom sa neuplatňujú len procesy aeróbne, 
ale aj anaeróbne. Avšak význam prípravných hier nie je len v ich zdatnostnej stránke, ale aj 
zručnostnej. Hráči v nich pod vplyvom deformačných faktorov rozvíjajú technicko – taktickú 
stránku herných činností jednotlivca a riešia herné situácie identické so zápasom.  
Na základe zistených poznatkov formulujeme nasledovné odporúčania pre tréningovú prax  
pri tvorbe prípravných hier:  

• prípravné hry musia mať jasný cieľ, pravidlá a organizáciu,  
• v prípravných hrách neustále motivujeme hráčov a rozvíjame ich tvorivý potenciál, 
• je dôležité poznať všetky základné funkčné ukazovatele hráčov (AP, ANP, VO2max.),  
• pri dávkovaní zaťaženia treba brať do úvahy aktuálny stav hráčov, terén a zložitosť 

prípravných hier, 
• na objektívne zistenie zaťaženia v prípravných hrách odporúčame na objektivizáciu 

používať športtestery, 
• pri zostavovaní ďalších prípravných hier, treba brať do úvahy aj spätnú väzbu  

od hráčov. 
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po niekoľkých neúspešných pokusoch, podľa nášho názoru, stratil vnútornú motiváciu. Preto 
PH1 mala u V.K. adekvátnejšiu odozvu. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
PH 2 pôsobila na srdcovo cievny systém hráča J.M. podobne ako PH 1. SF sa v prvých troch 
IZ pohybovala tesne nad hranicou AP a dokonca v IZ 4 sa pohybovala pod hranicou AP. 
V tejto PH sa SF probanda opäť nepriblížila k hranici ANP, takže PH2 nevyvolala v jeho 
organizme požadované adaptačné zmeny. 
Hráč V.K. aj v PH 2 dosahoval väčšie hodnoty SF ako hráč J.M. Srdcová frekvencia V.K. sa 
v IZ 1 pohybovala tesne pod hranicou ANP, v IZ 2,3,4 dokonca aj tesne nad hranicou ANP. 
Môžeme konštatovať, že PH2 vyvolala u hráča V.K. požadované adaptačné zmeny. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
V PH 2 sme opäť namerali rozličné hodnoty SF u obidvoch probandov. Na základe spätnej 
väzby, ale až po vykonaní a vyhodnotení merania sme sa od hráča J.M. dozvedeli, že už  
pred prípravnou hrou pociťoval únavu z predchádzajúcich dní zaťaženia. Z tohto dôvodu sa 
môžeme domnievať, že nižšia srdcová frekvencia, ktorú sme namerali u hráča J.M., nebola 
spôsobená účinkom prípravnej hry, ale únavou probanda pred meraním. 
 
ZÁVERY 
 
Pri vyhodnocovaní vplyvu zaťaženia prípravných hier na organizmus hráčov sa opierame 
o poznatok, že zaťažovanie na úrovni ANP + 3 – 5 % nad jeho úrovňou je najúčinnejším 
prostriedkom rozvoja vytrvalostných schopností. Pri ňom sa neuplatňujú len procesy aeróbne, 
ale aj anaeróbne. Avšak význam prípravných hier nie je len v ich zdatnostnej stránke, ale aj 
zručnostnej. Hráči v nich pod vplyvom deformačných faktorov rozvíjajú technicko – taktickú 
stránku herných činností jednotlivca a riešia herné situácie identické so zápasom.  
Na základe zistených poznatkov formulujeme nasledovné odporúčania pre tréningovú prax  
pri tvorbe prípravných hier:  

• prípravné hry musia mať jasný cieľ, pravidlá a organizáciu,  
• v prípravných hrách neustále motivujeme hráčov a rozvíjame ich tvorivý potenciál, 
• je dôležité poznať všetky základné funkčné ukazovatele hráčov (AP, ANP, VO2max.),  
• pri dávkovaní zaťaženia treba brať do úvahy aktuálny stav hráčov, terén a zložitosť 

prípravných hier, 
• na objektívne zistenie zaťaženia v prípravných hrách odporúčame na objektivizáciu 

používať športtestery, 
• pri zostavovaní ďalších prípravných hier, treba brať do úvahy aj spätnú väzbu  

od hráčov. 
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po niekoľkých neúspešných pokusoch, podľa nášho názoru, stratil vnútornú motiváciu. Preto 
PH1 mala u V.K. adekvátnejšiu odozvu. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
PH 2 pôsobila na srdcovo cievny systém hráča J.M. podobne ako PH 1. SF sa v prvých troch 
IZ pohybovala tesne nad hranicou AP a dokonca v IZ 4 sa pohybovala pod hranicou AP. 
V tejto PH sa SF probanda opäť nepriblížila k hranici ANP, takže PH2 nevyvolala v jeho 
organizme požadované adaptačné zmeny. 
Hráč V.K. aj v PH 2 dosahoval väčšie hodnoty SF ako hráč J.M. Srdcová frekvencia V.K. sa 
v IZ 1 pohybovala tesne pod hranicou ANP, v IZ 2,3,4 dokonca aj tesne nad hranicou ANP. 
Môžeme konštatovať, že PH2 vyvolala u hráča V.K. požadované adaptačné zmeny. 
V porovnaní s Andrejkom (2004), naši probandi celkovo dosahovali nižšie hodnoty SF 
vzhľadom na ich anaeróbne prahy, ako probandi v podobnej prípravnej hre, ktorú uvádza 
Andrejko vo svojej diplomovej práci. 
V PH 2 sme opäť namerali rozličné hodnoty SF u obidvoch probandov. Na základe spätnej 
väzby, ale až po vykonaní a vyhodnotení merania sme sa od hráča J.M. dozvedeli, že už  
pred prípravnou hrou pociťoval únavu z predchádzajúcich dní zaťaženia. Z tohto dôvodu sa 
môžeme domnievať, že nižšia srdcová frekvencia, ktorú sme namerali u hráča J.M., nebola 
spôsobená účinkom prípravnej hry, ale únavou probanda pred meraním. 
 
ZÁVERY 
 
Pri vyhodnocovaní vplyvu zaťaženia prípravných hier na organizmus hráčov sa opierame 
o poznatok, že zaťažovanie na úrovni ANP + 3 – 5 % nad jeho úrovňou je najúčinnejším 
prostriedkom rozvoja vytrvalostných schopností. Pri ňom sa neuplatňujú len procesy aeróbne, 
ale aj anaeróbne. Avšak význam prípravných hier nie je len v ich zdatnostnej stránke, ale aj 
zručnostnej. Hráči v nich pod vplyvom deformačných faktorov rozvíjajú technicko – taktickú 
stránku herných činností jednotlivca a riešia herné situácie identické so zápasom.  
Na základe zistených poznatkov formulujeme nasledovné odporúčania pre tréningovú prax  
pri tvorbe prípravných hier:  

• prípravné hry musia mať jasný cieľ, pravidlá a organizáciu,  
• v prípravných hrách neustále motivujeme hráčov a rozvíjame ich tvorivý potenciál, 
• je dôležité poznať všetky základné funkčné ukazovatele hráčov (AP, ANP, VO2max.),  
• pri dávkovaní zaťaženia treba brať do úvahy aktuálny stav hráčov, terén a zložitosť 

prípravných hier, 
• na objektívne zistenie zaťaženia v prípravných hrách odporúčame na objektivizáciu 

používať športtestery, 
• pri zostavovaní ďalších prípravných hier, treba brať do úvahy aj spätnú väzbu  

od hráčov. 
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ABSTRAKT 
 
Autor v príspevku rozoberá diagnostiku vnútornej odozvy organizmu basketbalistu  
na zaťaženie  v rámci 6 týždenných mikrocyklov. U sledovaného probanda je zaznamenávaná 
srdcová frekvencia prostredníctvom meracieho zariadenia Polar S600i a vyhodnocovaná 
softwerom SW  Presné posudzovanie výkonnosti 3.0 (PPV). Zo získaných poznatkov vyplýva 
značná variabilita intenzity zaťaženia v rámci týždenného mikrocyklu i celého sledovaného 
obdobia a dominancia submaximálnej intenzity zaťaženia. 
 
KLÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Funkčná odozva basketbalistu. Srdcová frekvencia basketbalistov. Mikrocyklus basketbalistu. 
Využitie športesterov v diagnostike zaťaženia. 
 
Športová príprava v súťažnom období musí byť koncipovaná tak, aby zaručovala dosiahnutie 
dostatočnej adaptácie organizmu hráčov na herné činnosti pri vysokých hodnotách 
kyslíkového dlhu a acidózy vnútorného prostredia (Petera, 1984). Ťažiskom a hlavným 
zdrojom takto získavanej schopnosti adaptácie je herný tréning. Identifikácia vnútornej 
odozvy organizmu na zápasové (Bílek, 1983; Moravec – Tománek – Bobrík, 2004; M – 
Moravec  – Tománek, 2007) a tréningové zaťaženie (Štulrajter et al, 2003; Argaj, 2005; Hůlka 
– Tomajko – Reich, 2005) prostredníctvom snímania srdcovej frekvencie (ďalej SF) patrí 
medzi primárne možnosti hodnotenia účinnosti športovej prípravy. Poskytuje dôležité 
informácie o predštartovom stave, určuje optimálnu pripravenosť na zaťaženie, pomáha 
predchádzať zraneniam, určuje funkčný stavu organizmu, signalizuje prichádzajúcu chorobu, 
dokážete včas spozorovať pretrénovanie, plní funkciu testovania, určuje stav trénovanosti 
a športovej formy a mnoho ďalších cenných informácií. 
V priebehu stretnutia je organizmus zaťažený maximálnou a submaximálnou intenzitou; 
hodnoty SF dosahujú 81 – 95% hodnôt maximálnych a v jeho priebehu neklesá SF u hráčov 
ani pri prerušení hry pod 155 min-1. Ak chceme získať z cvičenia maximálny efekt, musíme 
zaťaženie realizovať s adekvátnou intenzitou. Jednotvárnosť nízkoenergetrického zaťaženia  
v tréningovej jednotke neposkytuje dostatočný  energetický potenciál na zápasové zaťaženie. 
Prvoradé pri tvorbe tréningu je nutné stanoviť aktuálnu úroveň trénovanosti, ktorú možno 
presne diagnostikovať pomocou spiroergometrického vyšetrenia alebo motorickými testami - 
Cooprovým 12 min behom alebo člnkovým behom alebo pomocou ďalších špecifických 
testov. 
Podľa Moravca – Tománka (2006) aj v športových hrách možno na základe určenia podielu 
SF v piatich bioenergetických pásmach (v práci ich redukujeme na 4) do určitej miery zvýšiť 
často diskutovanú objektívnosť hodnotenia intenzity značne špecifického tréningového 
a zápasového zaťaženia. Prvoradé pri tvorbe tréningu je nutné stanoviť si cieľ pohybovej 
aktivity a tréningové zóny SF. Každej zóne zodpovedá určitá úroveň SF (existuje viac foriem 
výpočtu zón SF). 
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Na začiatku súťažného obdobia sa podrobil spiroergometrickému vyšetreniu v Ústave 
telovýchovného lekárstva vo  Fakultnej nemocnici v Bratislave. Zistené dispozičné hodnoty 
uvádzame v tabuľke 1. 
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Zistené hodnoty sme použili pri tvorbe piatich energetických zón v nastavení softwéru. Počas 
uvedeného obdobia sme registrovali tréningové prostriedky (celkovo 43 položiek), ktoré 
uvádzame v tabuľke 2. Súčasne sme u probanda registrovali prostredníctvom snímača Polar 
S600i SF počas tréningových jednotiek obdobia. Po uplynutí sledovaného obdobia sme 
zistené hodnoty SF vyhodnotili pomocou softwéru - SW Presné posudzovanie výkonnosti 3.0 
(PPV) a následne analyzovali. Zóny energetického krytia rámcovo zodpovedajú klasifikácii 
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zaťaženia podľa Bílka (1983). Z hľadiska rozsahu a významu jednotlivých zón sme ich počet 
zredukovali na štyri hlavné zóny: 
 
Klasifikácia tréningového zaťaženia: 

 1. Anaeróbno - laktátový (ATP – CP) systém – maximálna rýchlosť a presnosť 
pohybov, interval zaťaženia 10- 15 s, interval odočinku 2 až 5 krát väčší. 
 2. Anaeróbno – laktátový systém (LA) – rýchlostný vytrvalosť, interval zaťaženia 20s 
až 2min, doba odpočinku 1-3 krát väčšia. 
 3. Aeróbno – anaeróbny systém – komplexní činnosti vykonávané striedavou 
intenzitou. 
 4. Aeróbny systém – dôležitý pre zvládnutie veľkého tréningového objemu a rýchleho 
zotavenia, všeobecná vytrvalosť. 
 
VÝSLEDKY 
 
Na obrázku 1 uvádzame hodnoty tréningového času v jednotlivých zónach energetického 
krytia v rámci týždenného mikrocyklu aj celého sledovaného obdobia. V posledných troch 
týždňoch je chýbajúci záznam spôsobený súťažným stretnutím európskej súťaže. 
U sledovaného hráča dokumentujeme percentuálne odlišný podiel SF v sledovaných pásmach 
intenzity pohybového zaťaženia počas tréningových jednotiek. 
 
Tabuľka 2 Štruktúra tréningového zaťaženia – 6 mikrocyklov 

 

Zaťaženie mikrocykly 1-6 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suma
A.  Herné činnosti  jednotlivca min

       Obranné činnosti              
1. Obranný pohyb  15 14 13 12 6 9 69 
2.  Bránenie hráča s loptou a bez lopty 35 17 23 13 16 23 127 
3. Bránenie podkošového hráča  11 15 10 6 0 3 45 
4. Obranné doskakovanie  13 7 7 7 6 5 45 
5. Odstavovanie  15 7 4 7 11 8 52 
6. Bránenie v situácii 1:2  14 0 0 4 6 3 27 

SUMA HČJ - O 103 60 57 49 45 51 365 
  

Útočné činnosti             0 
7. Uvoľňovanie sa s loptou a bez lopty 39 22 15 45 19 28 168 
8. Prihrávky na mieste a v pohybe  25 53 42 37 37 44 238 
9. Vedenie lopty – dribling  16 15 17 13 0 11 72 
10. Streľba trestných hodov  20 19 12 16 8 16 91 
11. Streľba vo výskoku   2b  45 93 94 98 72 69 471 
12. Streľba vo výskoku 3b    23 19 20 28 49 62 201 
13. Streľba po driblingu 13 35 38 4 18 10 118 
14. Útočné doskakovanie  23 8 7 0 0 0 38 
15. Clonenie  8 6 5 0 6 8 33 

  SUMA HČJ-Ú 212 270 250 241 209 248 1430 
  SUMA HČJ 315 330 307 290 254 299 1795 

B.  Herné kombinácie             
  Obranné kombinácie             

16. Zdvojovanie  15 9 10 3 13 8 58 
17. Preberanie  6 3 2 2 0 0 13 
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Zaťaženie mikrocykly 1-6 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suma
A.  Herné činnosti  jednotlivca min

       Obranné činnosti              
1. Obranný pohyb  15 14 13 12 6 9 69 
2.  Bránenie hráča s loptou a bez lopty 35 17 23 13 16 23 127 
3. Bránenie podkošového hráča  11 15 10 6 0 3 45 
4. Obranné doskakovanie  13 7 7 7 6 5 45 
5. Odstavovanie  15 7 4 7 11 8 52 
6. Bránenie v situácii 1:2  14 0 0 4 6 3 27 

SUMA HČJ - O 103 60 57 49 45 51 365 
  

Útočné činnosti             0 
7. Uvoľňovanie sa s loptou a bez lopty 39 22 15 45 19 28 168 
8. Prihrávky na mieste a v pohybe  25 53 42 37 37 44 238 
9. Vedenie lopty – dribling  16 15 17 13 0 11 72 
10. Streľba trestných hodov  20 19 12 16 8 16 91 
11. Streľba vo výskoku   2b  45 93 94 98 72 69 471 
12. Streľba vo výskoku 3b    23 19 20 28 49 62 201 
13. Streľba po driblingu 13 35 38 4 18 10 118 
14. Útočné doskakovanie  23 8 7 0 0 0 38 
15. Clonenie  8 6 5 0 6 8 33 

  SUMA HČJ-Ú 212 270 250 241 209 248 1430 
  SUMA HČJ 315 330 307 290 254 299 1795 

B.  Herné kombinácie             
  Obranné kombinácie             

16. Zdvojovanie  15 9 10 3 13 8 58 
17. Preberanie  6 3 2 2 0 0 13 
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18. Bránenie pri početnej prevahe 
útočníkov 2:3,3:4,4:5  6 26 8 12 25 12 89 

19. Prekĺzavanie  5 22 8 19 4 6 64 
  SUMA HK-O 32 60 28 36 42 26 224 
  Útočné kombinácie             0 

20. Založené na individuálnom uvoľnení 5 9 2 0 0 4 20 
21. Založené na clonení  29 29 4 23 9 12 106 
22. Založené na inej čin.než clonenie  0 0 2 0 0 0 2 
23. Pri početnej prevahe útočníkov 10 15 13 16 25 11 90 

  SUMA HK-Ú 44 53 21 39 34 27 218 
  SUMA HK 76 113 49 75 76 53 442 

C. Herné systémy             
  Obranné herné systémy             

24. Osobná obrana 10 0 9 0 0 15 34 
25. Zónová obrana  6 8 9 0 0 27 50 
26. Pressing – osobný  0 0 9 0 0 0 9 
27. Pressing zónový 8 8 9 0 0 0 25 

  SUMA HS-O 24 16 36 0 0 42 118 
  Útočné herné systémy             0 

28. Postupný útok –proti osobnej obrane 10 17 7 8 8 5 55 
29. Postupný útok proti zónovej obrane 8 0 7 5 10 15 45 
30. Signál 13 21 9 22 23 19 107 
31. Rýchly protiútok  13 12 17 21 20 17 100 
32. Prípravná hra  23 23 42 37 80 49 254 

  SUMA HS-Ú 67 73 82 93 141 104 560 
  SUMA HS 91 89 118 93 141 146 678 

D. Pohyb. schopnosti             
  Kondičné schopnosti             
33. Rozvoj silových schopností 133 98 153 128 136 144 792 
34. Rozvoj  rýchlostných schopností  8 28 5 8 5 5 59 
35. Rozvoj vytrvalostných schopností 0 10 10 6 4 5 35 
36. Rozvoj ohybnosti 50 38 47 24 47 40 246 

  SUMA – KS 191 174 215 166 192 194 1132 
  Koordinačné schopnosti             0 

37. Rozvoj kordinačných schopností 11 11 11 16 17 0 66 
  SUMA – PS 202 185 226 182 209 194 1198 

E. Doplnk.ukazovatele             
38. Testovanie 25 25 25 25 25 25 150 
39. Odohratý čas v súť. stretnutí 10 28 37 30 35 16 156 
40. Regenerácia  – masáž  24 14 21 0 19 17 95 
41. Psychologická príprava  11 13 21 11 5 17 78 
42. Technicko-taktická príprava 15 15 15 15 15 15 90 
43. Sauna 55 60 60 60 60 60 355 

  SUMA – DU 130 127 142 111 125 134 769 
  Celkový čas zaťaženia/min  814 844 842 736 804 826 4866 

  Majstrovské stretnutie/počet  0 0 0 1 1 1 2 
  Odpočinkové dni/počet 1 1 1 1 1 1 6 
  Počet TJ 8 8 8 8 8 8 48 
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Obrázok 1 Zóny energetického krytia jednotlivo – 6 mikrocyklov 
 
 

 
 
Obrázok 2 Zóny energetického krytia – 6 mikrocyklov 
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Obrázok 2 Zóny energetického krytia – 6 mikrocyklov 
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Tabuľka 3 Čas v jednotlivých zónach – 6 mikrocyklov 
 

Intenzita SF - interval Čas (h) Percentuálny podiel (%) 

Maximálna  163> 7:09 19% 
Submaximálna 142 -163 16:55 44% 
Stredná 98 - 142 8:32 22% 
Nízka 82 - 98 4:49 13% 
Veľmi nízka < 82 1:04 2% 
Priemer 166 9:24 20% 
Suma Σ  38:31 100% 

 
V tabuľke 3 uvádzame čas a percentuálny podiel v jednotlivých zónach. 

1. Z hľadiska rozsahu jednotlivých pásiem sme zistili vlnovitý priebeh intenzity zaťaženia 
v rámci tréningovej jednotky (obrázok 1), týždenného mikrocyklu (obrázok 2) aj celého 
sledovaného obdobia (obrázok 3). Bol spôsobený zámermi trénera aj prirodzenými 
biochemickými pochodmi organizmu signalizujúcimi účinok tréningových podnetov, či 
možnosť pretrénovania. Efektivitu tohto zaťažovania významne ovplyvňujú vonkajšie faktory 
výkonu – charakter regenerácie, pitný režim a pod. Najdlhší čas zaťaženia sme zaznamenali 
v submaximálnom pásme (142 -163 pulzov.min-1;16:55h; 44% celkového času) a najkratší čas 
u nízkeho pásma (82 – 98 pulzov.min-1; 4:49h; 13% času). Maximálna intenzita tvorila 19% 
celkového času zaťaženia. Hodnoty uvádzame v tabuľke 3. V práci Konzaga a Freya (1973) je 
zápasová intenzita sledovaná až po úroveň 200 úderov/min, čo bola v prípade dispozičných 
hodnôt nami sledovaného hráča nedosiahnutá hodnota. 
Maximálna intenzita v rámci celého obdobia postupne klesala do konca 3. týždňa a stúpala  
po koniec obdobia na hodnotu 1:38h. Bolo to spôsobené súťažnými stretnutiami v 3. až 6. 
týždni, a teda potrebou modelovania športovej formy v rámci týždenného mikrocyklu i celého 
obdobia. 
V rámci týždenného mikrocyklu sme zaznamenali najvyššiu intenzitu v pondelok (2., 4., 5. 
týždeň) a štvrtok (1., 2., 4. týždeň) a v piatok 1., 5. týždeň). 

2. Registrované prostriedky (tabuľka 2), ich objem a štruktúra boli voľbou trénera. Ich 
efektivita je však závislá od charakteru priblíženia herným situáciám v zápase a požadovaným 
stupňom fyziologickej účinnosti.  
 
ZÁVERY 
 

• Do skupiny s najvyšším účinkom navrhujeme zaradiť celoplošné cvičenia vykonávané 
individuálne, v dvojiciach či trojiciach, obranné cvičenia do 20s, intervalové cvičenia 
so subjektívne maximálnym úsilím. 

• Skupiny hráčov a jednotlivé prostriedky diferencujeme podľa somatických, 
motorických a funkčných predpokladov, čím zvýšime ich účinnosť. 
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Tabuľka 3 Čas v jednotlivých zónach – 6 mikrocyklov 
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Priemer 166 9:24 20% 
Suma Σ  38:31 100% 
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ABSTRACT 
 
The author of the article deals with diagnosis of internal response of the organism  
of basketball player to training load during 6 weekly periods. We have chosen a player and 
there was researched his heart rate by Polar S600i and evaluated by software SW. According 
our results we could observe higher variability of intensity of load in weekly training period 
and there was also a domination of submaximal intensity of load during followed period  
of time. 
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ABSTRAKT 
 
V práci sa zaoberáme analýzou efektivity modelu prípravy v druhej časti prípravného obdobia 
vo volejbale družstva junioriek z hľadiska objemu, intenzity a proporcionality súčastí 
tréningového procesu. Súčasne sledujeme a vyhodnocujeme intenzitu zaťaženia počas daného 
obdobia u vybranej hráčky. Na základe analýzy vonkajšieho a vnútorného zaťaženia hráčok 
v zápase sme vytvorili adekvátne metodicko – organizačné formy s rôznymi nárokmi  
na energetické zabezpečenie činnosti a vypracovali model zaťažovania hráčok v hernej 
príprave. Z hľadiska objemu a proporcionality súčastí tréningového procesu sme počas 6 
týždňového modelu realizovali 25 % tréningových jednotiek herného nácviku, 60 % herného 
tréningu, 10 % kondičného tréningu a 5 % tvorila regenerácia. Intenzita tréningového 
zaťaženia sledovanej hráčky sa pohybovala väčšinou v pásme nízkej intenzity cvičení, t.j. 
ľahké aeróbne zaťaženie a v pásme intenzity pohybovej aktivity postačujúcej na urýchlenie 
regenerácie. Z hľadiska rozvoja všeobecnej a špeciálnej kondičnej výkonnosti bol tento model 
efektívny a môžeme  sledovať významné zlepšenie v testoch všeobecnej a špeciálnej 
pohybovej výkonnosti u hráčok. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Volejbal. Prípravné obdobie vo volejbale. Intenzita zaťaženia v tréningu mladých 
volejbalistiek. Srdcová frekvencia. Herná príprava volejbalistiek. 
 
 
ÚVOD 
 
Športový tréning vo volejbale je permanentná, dlhotrvajúca činnosť zameraná na dosahovanie 
maximálnych herných výkonov jednotlivých hráčov a družstva. Športový tréning sa stále viac 
stáva činnosťou opierajúcou sa o výsledky vedeckého výskumu a poznatkov o zmenách 
v ľudskom organizme pri telesných cvičeniach. Zvyšovanie kvality a účinnosti kvality 
tréningového procesu patrí v súčasnosti medzi ťažiskové úlohy vo volejbale. Tréningový 
proces by mal v súčasnosti viesť k efektívnejšiemu využívaniu jednotlivých komponentov 
zaťaženia a v konečnom dôsledku hlavne k zvyšovaniu výkonnosti jednotlivých hráčov 
a celého družstva. Za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou 
frekvenciou a dynamikou intenzity považujeme herný tréning. Manipuláciu so zaťažením 
v hernej príprave (herný nácvik, herný tréning) považujeme za jednu z najnáročnejších úloh 
v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie tréningového zaťaženia je jedným  
zo základných predpokladov ďalšieho skvalitňovania tréningového procesu. V našej práci sa 
zaoberáme monitorovaním a hodnotením intenzity zaťaženia v hernej príprave 
v mládežníckom volejbale. 
Športový tréning je zložitý a účelne organizovaný pedagogický proces orientovaný na rozvoj 
špecializovanej výkonnosti športovca alebo družstva vo vybranom športovom odvetví alebo 
disciplíne. Podľa Moravca a kol. (2007)  cieľom športového tréningu je dosiahnutie čo možno 
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najvyššej športovej výkonnosti a úspešnosti v súťažiach na základe prestavby systémov 
a orgánov športovca. Vlastný rast športovej výkonnosti je v svojej podstate výsledkom 
špecializovanej biologicko-psycho-sociálnej adaptácie organizmu športovca na systematické, 
dlhodobo plánované tréningové a súťažné zaťaženie. V detailnejšom pohľade sa športový 
tréning chápe ako proces morfologicko-funkčnej adaptácie, motorického učenia a 
psychosociálnej interakcie (Dovalil a kol., 2002). V športovom tréningu vo volejbale sa 
realizuje praktické osvojovanie si herných činností a rozvíjanie morfologických, funkčných, 
pohybových, psychických a morálnych vlastností a schopností hráčov. Podľa Přidal – 
Zapletalová (2003) tréningový proces v športových hrách je charakteristický činnosťou 
trénera a činnosťou hráčov, v ktorom sa formuje herný výkon. Autori za hlavné úlohy 
tréningového procesu vo volejbale považujú zabezpečenie vysokej úrovne rozvoja 
špeciálnych kondičných schopností, dosiahnutie vysokej úrovne senzomotorických zručností, 
zdokonaľovanie taktického myslenia hráčov, rozvoj vlastností, schopností a vedomostí hráča, 
ktoré mu pomáhajú porozumieť obsahu, deju a pravidlám hry a konať podľa nich v kooperácii 
so spoluhráčmi, osvojovať si rôzne formy interakcie a komunikácie medzi hráčmi a trénerom, 
rozvíjanie psychickej stability hráčov a ich zdravého sebavedomia.  
Koncom 80-tych rokov 20. storočia prišli autori Dobrý – Semiginovský (1988) s koncepciou 
biotechnológie tréningového procesu postavenej na energetickom zabezpečení herného 
výkonu v rôznej miere ako aeróbny energetický, anaeróbny alaktátový a laktátový systém. 
Rozpracovali modely riadeného zaťažovania v tréningu v športových hrách v oblasti 
technicko – taktickej a kondičnej prípravy vyplývajúcej z charakteru herného výkonu. 
Hlavnou myšlienkou bol cielene riadený a prepojený rozvoj kondičnej, technicko–taktickej a 
psychologickej pripravenosti. Ich teóriu postupne rozpracovali do tréningových súčastí – 
herný nácvik, herný tréning, kondičný tréning a regenerácia - Bukač – Dovalil (1990), 
Peráček (1995), Přidal (1997), Kačáni (2000), Přidal – Zapletalová (2003) a táto koncepcia sa 
v mnohých športových hrách presadila aj v tréningovom procese a získal sa celý rad 
empirických poznatkov, vo volejbale naopak zostala v rovine teórie.  
Tento novší prístup určený najmä pre vrcholový tréning má svoje dôsledky v oblasti riadenia, 
plánovania a kontroly tréningového procesu. Umožňuje rozlišovať objemové proporcie medzi 
hernou prípravou (herný nácvik, herný tréning), kondičným tréningom a regeneráciou  
pri plánovaní jednotlivých tréningových cyklov prípravy. Núti k racionálnej manipulácii  
so zaťažením v jednotlivých cvičeniach a v celej tréningovej jednotke.  
Pri riadení tréningového zaťaženia majú rozhodujúci význam biologické veličiny. V súčasnej 
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trénovanosť. Pre riadenie tréningu, je dôležité sledovanie dynamiky individuálneho priebehu 
srdcovej frekvencie ku vzťahu k tréningu. Tréningové zaťaženie vyvoláva podľa dĺžky, 
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nám pomáhajú meracie zariadenia – športtestery. Bezdrôtové meracie zariadenia srdcovej 
frekvencie pomáhajú monitorovať a vyhodnocovať zaťaženie v tréningovom procese, resp. 
súťaži a následne objektivizovať dané zaťaženie v športových hrách a to aj vo volejbale. 
V praxi existuje niekoľko spôsobov pre stanovenie tréningových zón - intenzity zaťaženia.  
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Je však veľmi dôležité a potrebné zohľadňovať vstupné parametre, z ktorých dané tréningové 
zóny určujeme. Stanovenie jednotlivých pásiem intenzity zaťaženia na základe srdcovej 
frekvencie nie je jednotné.  
 
CIEĽ PRÁCE 

Cieľom výskumu je analyzovať efektivitu modelu prípravy v druhej etape prípravného 
obdobia družstva junioriek vo volejbale z hľadiska objemu, intenzity a proporcionality súčastí 
tréningového procesu. 
 
ÚLOHY PRÁCE 

Z cieľa práce vyplývajú nasledujúce úlohy: 
 Urobiť funkčné vyšetrenia hráčkam sledovaného súboru v laboratórnych 

podmienkach (maximálna srdcová frekvencia SFmax, pokojová SF, hodnota 
anaeróbneho prahu (ANP)) – bežecký pás. 

 Na základe analýzy vonkajšieho a vnútorného zaťaženia hráčok v zápase vytvoriť 
adekvátne metodicko – organizačné formy (MOF) s rôznymi nárokmi  
na energetické zabezpečenie činnosti a vypracovať model zaťažovania hráčok 
v hernej príprave v druhej etape prípravného obdobia. 

 Uskutočniť testy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti na začiatku 
a konci realizovaného modelu. 

 V prirodzených podmienkach experimentu realizovať plánovaný model  
pri súčasnom monitorovaní intenzity zaťaženia pohybovej činnosti meraním 
srdcovej frekvencie u vybranej hráčky. 

 Na základe výsledkov posúdiť vhodnosť proporcionality súčastí tréningového procesu, 
účinnosť manipulácie s intenzitou energetického výdaja v danom modeli a vysloviť sa 
k možnosti riadeného zaťažovania v hernej príprave mladých volejbalistiek. 

 
METODIKA PRÁCE 
 
Charakteristika súboru 

Výskumný súbor tvorilo družstvo junioriek ŠŠK Bilíkova Bratislava v sezóne 2006/2007. 
V rámci družstva budeme sledovať a vyhodnocovať intenzitu zaťaženia počas daného 
obdobia u vybranej hráčky.  
 
Tabuľka 1 Somatické a funkčné charakteristiky sledovaného súboru 

Meno 
a priezvisko 

Telesná 
výška 
(cm) 

Telesná 
hmotnosť 
(kg) Vek 

HR rest 
(pulzov.
min-1) 

HR max 
(pulzov.
min-1) 

HR 
reserve 
(pulzov.
min-1) 

ANP (pulzov. 
min-1) Hráčska funkcia 

N.D. 186 61,5 15 68 186 118 167 Diagon. hráčka 
I.K. 170,5 55,5 16 67 190 123 171 Liberka 
M.G. 178 58 17 61 188 127 169 Diagon. hráčka 
D.K. 173 55,5 16 70 194 124 175 Nahrávačka 
B.S. 176 59 16 79 201 122 180 Blokárka 
B.F. 180 57 15 71 193 122 174 Smečiarka 
H.D. 179 56 16 73 191 118 171 Smečiarka 
Z.Š. 173 63 15 77 204 127 183 Smečiarka 
J.L. 179 78 16 72 189 117 170 Blokárka 
J.P. 182 70 16 73 192 119 173 Blokárka 
Aritm. priemer 177,7 61,4 15,8 71,1 192,8 121,6 173,3   
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zóny určujeme. Stanovenie jednotlivých pásiem intenzity zaťaženia na základe srdcovej 
frekvencie nie je jednotné.  
 
CIEĽ PRÁCE 

Cieľom výskumu je analyzovať efektivitu modelu prípravy v druhej etape prípravného 
obdobia družstva junioriek vo volejbale z hľadiska objemu, intenzity a proporcionality súčastí 
tréningového procesu. 
 
ÚLOHY PRÁCE 

Z cieľa práce vyplývajú nasledujúce úlohy: 
 Urobiť funkčné vyšetrenia hráčkam sledovaného súboru v laboratórnych 

podmienkach (maximálna srdcová frekvencia SFmax, pokojová SF, hodnota 
anaeróbneho prahu (ANP)) – bežecký pás. 

 Na základe analýzy vonkajšieho a vnútorného zaťaženia hráčok v zápase vytvoriť 
adekvátne metodicko – organizačné formy (MOF) s rôznymi nárokmi  
na energetické zabezpečenie činnosti a vypracovať model zaťažovania hráčok 
v hernej príprave v druhej etape prípravného obdobia. 

 Uskutočniť testy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti na začiatku 
a konci realizovaného modelu. 

 V prirodzených podmienkach experimentu realizovať plánovaný model  
pri súčasnom monitorovaní intenzity zaťaženia pohybovej činnosti meraním 
srdcovej frekvencie u vybranej hráčky. 

 Na základe výsledkov posúdiť vhodnosť proporcionality súčastí tréningového procesu, 
účinnosť manipulácie s intenzitou energetického výdaja v danom modeli a vysloviť sa 
k možnosti riadeného zaťažovania v hernej príprave mladých volejbalistiek. 

 
METODIKA PRÁCE 
 
Charakteristika súboru 

Výskumný súbor tvorilo družstvo junioriek ŠŠK Bilíkova Bratislava v sezóne 2006/2007. 
V rámci družstva budeme sledovať a vyhodnocovať intenzitu zaťaženia počas daného 
obdobia u vybranej hráčky.  
 
Tabuľka 1 Somatické a funkčné charakteristiky sledovaného súboru 

Meno 
a priezvisko 

Telesná 
výška 
(cm) 

Telesná 
hmotnosť 
(kg) Vek 

HR rest 
(pulzov.
min-1) 

HR max 
(pulzov.
min-1) 

HR 
reserve 
(pulzov.
min-1) 

ANP (pulzov. 
min-1) Hráčska funkcia 

N.D. 186 61,5 15 68 186 118 167 Diagon. hráčka 
I.K. 170,5 55,5 16 67 190 123 171 Liberka 
M.G. 178 58 17 61 188 127 169 Diagon. hráčka 
D.K. 173 55,5 16 70 194 124 175 Nahrávačka 
B.S. 176 59 16 79 201 122 180 Blokárka 
B.F. 180 57 15 71 193 122 174 Smečiarka 
H.D. 179 56 16 73 191 118 171 Smečiarka 
Z.Š. 173 63 15 77 204 127 183 Smečiarka 
J.L. 179 78 16 72 189 117 170 Blokárka 
J.P. 182 70 16 73 192 119 173 Blokárka 
Aritm. priemer 177,7 61,4 15,8 71,1 192,8 121,6 173,3   
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Organizácia výskumu 

V zostavenom modeli sme plánovali nasledovnú štruktúru zaťaženia. Počas realizácie 
navrhnutého 6 týždňového modelu sme realizovali 19 tréningových jednotiek v ŠŠK Bilíkova 
Bratislava u družstva junioriek hrajúcich I. najvyššiu juniorskú súťaž na Slovensku v sezóne 
2006/2007. Realizované tréningové jednotky predstavovali objem 33,5 hod. čistého 
tréningového času. Počas 6 týždňov hráčky absolvovali 18 zápasov, z toho 16 turnajových a 2 
prípravné (riadené trénerom). Hráčky absolvovali 3 víkendové turnaje v Přerove (Česká 
Republika – 6. miesto), Slávia Cup v Bratislave (3. miesto) a turnaj v Púchove (1. miesto). 
Prípravné zápasy, prvý medzi hráčkami ŠŠK Bilíkova juniorkami a kadetkami a druhý s ich 
rovesníčkami, juniorkami zo Senice. Počas 6 týždňového modelu hráčky mali 10 dní voľna – 
bez tréningovej jednotky. Jeden deň bol vyhradený na regeneráciu v Aquacity Senec na konci 
druhej časti prípravného obdobia, pred začiatkom súťaže. 
Štruktúra zaťaženia v druhej etape prípravného obdobia v rámci súčastí tréningového procesu 
bola nasledovná: 

 25 % herný nácvik, 
 60 % herný tréning, 
 10 % kondičný tréning, 
 5 % regenerácia. 

 

Čo sa týka metodicko – organizačných foriem z hľadiska nárokov na energetické 
zabezpečenie činnosti sme v nami plánovanom modely realizovali: 

 55 % cvičení v režime ATP – CP, 
 35 % cvičení v AE (aeróbnom) režime, 
 10 % cvičení bolo realizovaných na úrovni ANP (anaeróbneho prahu). 

 
Metódy získavania údajov 
Použili sme nasledujúce metódy získavania výskumných údajov: 

 Laboratórne funkčné vyšetrenia (vyšetrenie na bežiacom páse) – hodnoty srdcovej 
frekvencie na určenie tréningových zón (SFmax, SFpokojová). 

 

 Testovanie  
- motorické testy na hodnotenie všeobecných a špeciálnych pohybových schopností. 
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti:  hod 2 kg loptou, 
          skok do diaľky z miesta, 
          ľah – sed za 1 min. 
Testy špeciálnej pohybovej výkonnosti:  vertikálny výskok z miesta, 
          vertikálny výskok z rozbehu, 
          blokový výskok, 
          hod 1 kg loptou z kľaku, 
          E – test, 
          Vejár. 

 

Testy sú podrobnejšie popísané v literatúre Zapletalová – Přidal – Tokár (2005). 
 

 Metóda chronometráže  
- pri meraní časových intervalov zaťaženia a odpočinku pri cvičeniach a testovaní. 
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Použili sme metódu merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. V súvislosti 
s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti sme hráčkam vymedzili päť pásiem 
intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaženia podľa Moravca (2007), Janssena (2001) a 
následne sme monitorovali a vyhodnocovali zaťaženie vybranej hráčky nasledovne: 
 

% HRreserve % HRmax  
50 - 59  68 – 72 - intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie  
    regenerácie 
60 – 69 73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
70 – 79 80 – 86 - stredná intenzita pohybovej činnosti – intenzívnejšie aeróbne   
    zaťaženie 
80 – 89 87 – 92 - zmiešané resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100 93 – 100 - tréningové zaťaženie max. intenzity v anaeróbnom pásme 
 
Tabuľka 2 Pásma srdcovej frekvencie vybraných hráčok 
 

 
 
Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 

Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov sme využili metódy matematickej 
štatistiky, metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy s využitím induktívnych 
a deduktívnych postupov. Pri monitorovaní a vyhodnocovaní intenzity zaťaženia pohybovej 
činnosti meraním srdcovej frekvencie športtesterom u vybranej hráčky sme použili počítačový 
software Polar Training Advisor. 
 

VÝSLEDKY 
 
Objem a proporcionalita súčastí tréningového procesu v druhej časti prípravného obdobia  

V zostavenom modeli sme plánovali nasledovnú štruktúru zaťaženia. Počas realizácie 
navrhnutého 6 týždňového modelu sme realizovali 19 plánovaných tréningových jednotiek 
v ŠŠK Bilíkova Bratislava u družstva junioriek hrajúcich I. najvyššiu juniorskú súťaž  
na Slovensku v sezóne 2006/2007. Tento počet realizovaných tréningových jednotiek 
predstavoval objem 33,5 hod. čistého tréningového času. Počas 6 týždňov hráčky absolvovali 
18 plánovaných zápasov, z toho 16 zápasov bolo turnajových a 2 zápasy boli prípravné 
(riadené trénerom). Hráčky absolvovali 3 víkendové turnaje v Přerove (Česká Republika – 6. 
miesto), Slávia Cup v Bratislave (3. miesto) a turnaj v Púchove (1. miesto). Prípravné zápasy 
boli realizované, prvý medzi hráčkami ŠŠK Bilíkova juniorkami a kadetkami a druhý s ich 
rovesníčkami, juniorkami zo Senice. Počas 6 týždňového modelu hráčky mali 10 dní voľna – 
bez tréningovej jednotky. Jeden deň bol vyhradený na regeneráciu v Aquacity Senec na konci 
druhej časti prípravného obdobia, pred začiatkom súťaže. Podrobný plán realizácie 6 
týždňového modelu športovej prípravy v II. časti prípravného obdobia je možné vidieť 
v prílohe našej záverečnej práce, ako aj jednotlivé tréningové jednotky a ich náplň.  

Meno N.D. I.K. M.G. D.K. B.S. B.F. H.D. Z.Š. J.L. J.P.
HRmax 186 190 188 194 201 193 191 204 189 192
HRrest 68 67 61 70 79 71 73 77 72 73
HRreserve 118 123 127 124 122 122 118 127 117 119
100 - 90 % 186 - 174 190 - 177 188 - 175 194 - 181 201 - 188 193 - 180 191 - 179 204 - 191 189 - 177 192 - 180
89 - 80 % 173 - 162 176 - 165 174 - 162 180 - 169 187 - 176 179 - 168 178 - 167 190 - 178 176 - 165 179 - 168
79 - 70 % 161 - 150 164 - 153 161 - 150 168 - 156 175 - 164 167 - 156 166 - 156 177 - 165 164 - 153 167 - 156
69 - 60 % 149 - 138 152 - 140 149 - 137 155 - 144 163 - 152 155 - 144 155 - 144 164 - 153 152 - 142 155 - 144
59 - 50 % 137 - 127 139 - 128 136 - 124 143 - 132 151 - 140 143 - 132 143 - 132 152 - 140 141 - 130 143 - 132
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Použili sme metódu merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. V súvislosti 
s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti sme hráčkam vymedzili päť pásiem 
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% HRreserve % HRmax  
50 - 59  68 – 72 - intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie  
    regenerácie 
60 – 69 73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
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predstavoval objem 33,5 hod. čistého tréningového času. Počas 6 týždňov hráčky absolvovali 
18 plánovaných zápasov, z toho 16 zápasov bolo turnajových a 2 zápasy boli prípravné 
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bez tréningovej jednotky. Jeden deň bol vyhradený na regeneráciu v Aquacity Senec na konci 
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Nami plánovaná štruktúra zaťaženia v druhej etape prípravného obdobia v rámci súčastí 
tréningového procesu bola nasledovná: 

 25 % herný nácvik, 
 60 % herný tréning, 
 10 % kondičný tréning, 
 5 % regenerácia. 

 

Čo sa týka metodicko – organizačných foriem z hľadiska nárokov na energetické 
zabezpečenie činnosti sme v nami plánovanom modely realizovali: 

 55 % cvičení v režime ATP – CP, 
 35 % cvičení v AE (aeróbnom) režime, 
 10 % cvičení bolo realizovaných na úrovni ANP (anaeróbneho prahu). 

 

Přidal – Zapletalová (2003) uvádzajú, že v tréningu v danej časti prípravného obdobia (PO II) 
je proporcionalita súčastí tréningového procesu charakterizovaná 30 – 40 %  podielom 
herného nácviku, 50 – 60 % tvorí herný tréning a 10 – 20 % tvorí kondičný tréning. Nami 
navrhnutá a stanovená proporcionalita súčastí tréningového procesu je teda adekvátna k danej 
časti prípravného obdobia. Môžeme povedať, že bola adekvátna k časti prípravy športového 
tréningu vo volejbale. Hlavnou náplňou daného obdobia bol znižujúci sa objem tréningového 
zaťaženia, čo vidíme aj na počte realizovaných tréningových jednotiek a postupným 
zvyšovaním intenzity a zložitosti v tréningovom procese. V kondičnom tréningu klesol 
celkový objem prípravy na 10 % . Využívali sme hlavne špecifické, intenzívnejšie tréningové 
metódy a prostriedky s dôrazom na rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín, 
rýchlosti reakcie, akcelerácie, rýchlosti jednorazových pohybov.  V hernej príprave sme 
stupňovali zložitosť zaťaženia s väčším objemom herných cvičení, prípravných hier a vlastnej 
hry (hlavne riadenej). Obsahovú stránku hlavne ku koncu daného obdobia tvorili útočné 
a obranné herné kombinácie a celková organizácia hry družstva. Herný nácvik tvoril 25 % 
z objemu prípravy. Herný tréning mal najväčší podiel v tomto období, z celkového objemu 
tvoril 60 %. Regenerácia tvorila zostávajúcich 5 % objemu prípravy v tejto etape prípravy. 
 
Intenzita zaťaženia vybranej hráčky v druhej časti prípravného obdobia 

Vybranej hráčke Z.Š. (smečiarka) sme z celkového počtu realizovaných 19 tréningových 
jednotiek zaznamenali vnútorné zaťaženie v 14 tréningových jednotkách. Čo je 74 % 
z celkového počtu realizovaných tréningových jednotiek.  
V práci sme použili metódu merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. V súvislosti 
s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti sme hráčke vymedzili päť pásiem 
intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaženia podľa Moravca (2004), Janssena (2001) a 
následne sme monitorovali a vyhodnocovali zaťaženie u vybranej hráčky nasledovne: 
 
% HRreserve % HRmax  
50 - 59   68 – 72 - intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie regenerácie 
60 – 69  73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
70 – 79  80 – 86 - stredná intenzita pohybovej činnosti – intenzívnejšie aeróbne zaťaženie 
80 – 89  87 – 92 - zmiešané resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100  93 – 100 - tréningové zaťaženie max. intenzity v anaeróbnom pásme. 
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stupňovali zložitosť zaťaženia s väčším objemom herných cvičení, prípravných hier a vlastnej 
hry (hlavne riadenej). Obsahovú stránku hlavne ku koncu daného obdobia tvorili útočné 
a obranné herné kombinácie a celková organizácia hry družstva. Herný nácvik tvoril 25 % 
z objemu prípravy. Herný tréning mal najväčší podiel v tomto období, z celkového objemu 
tvoril 60 %. Regenerácia tvorila zostávajúcich 5 % objemu prípravy v tejto etape prípravy. 
 
Intenzita zaťaženia vybranej hráčky v druhej časti prípravného obdobia 

Vybranej hráčke Z.Š. (smečiarka) sme z celkového počtu realizovaných 19 tréningových 
jednotiek zaznamenali vnútorné zaťaženie v 14 tréningových jednotkách. Čo je 74 % 
z celkového počtu realizovaných tréningových jednotiek.  
V práci sme použili metódu merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. V súvislosti 
s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti sme hráčke vymedzili päť pásiem 
intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaženia podľa Moravca (2004), Janssena (2001) a 
následne sme monitorovali a vyhodnocovali zaťaženie u vybranej hráčky nasledovne: 
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60 – 69  73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
70 – 79  80 – 86 - stredná intenzita pohybovej činnosti – intenzívnejšie aeróbne zaťaženie 
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90 – 100  93 – 100 - tréningové zaťaženie max. intenzity v anaeróbnom pásme. 
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Intenzita zaťaženia sledovanej hráčky v 6 týždňovom modeli v druhej etape prípravného 
obdobia bola nasledovná: 
 

Tabuľka 3 Intenzita zaťaženia u hráčky Z.Š. počas druhej etapy prípravného obdobia  
(% zastúpenie jednotlivých tréningových zón) 

 

 

 

Legenda:  % HRres.  % HRmax 
1  90 – 100  93 - 100 
2  80 – 89  87 - 92 
3  70 – 79  80 - 86 
4  60 – 69  73 - 79 
5  50 – 59  68 – 72 
 

Hráčke Z.Š., ktorá mala maximálnu srdcovú frekvenciu pri zaťažení pri funkčných testoch 
v laboratórnych podmienkach 204 pulzov.min-1., pokojovú srdcovú frekvenciu 77 
pulzov.min-1. sme vypočítali tréningové zóny nasledovne: 

1. zóna 204 – 191 pulzov.min-1. 
2. zóna 190 – 178 pulzov.min-1. 
3. zóna 177 – 165 pulzov.min-1. 
4. zóna 164 – 153 pulzov.min-1. 
5. zóna 152 – 140 pulzov.min-1. 

 

Počas 6 týždňového obdobia sme monitorovali a vyhodnocovali intenzitu zaťaženia  
pohybovej činnosti počas tréningových jednotiek vybranej hráčky. Zistili sme, že v prvej 
polovici druhej etapy prípravného obdobia sa hráčka častejšie dostávala do zóny zmiešaného, 
resp. anaeróbno laktátového zaťaženia. Tréning v tomto období sa vyznačoval veľkým 
počtom opakovaní jednotlivých herných činností jednotlivca so zameraním na herný tréning. 
Najčastejšie sa hráčka pohybovala v troch zónach tréningového zaťaženia a to v zóne, v ktorej 
intenzita pohybovej aktivity postačuje na urýchlenie regenerácie, v zóne nízkej intenzity 
cvičení (ľahké aeróbne zaťaženie) a v zóne strednej intenzity pohybovej činnosti 

Tréningové zóny (%) 
Dátum 1 2 3 4 5 

4.9.2006 0 8 8 40 44 
5.9.2006 0 1 30 22 47 
6.9.2006 0 6 21 27 46 
7.9.2006           
12.9.2006 0 0 5 18 77 
13.9.2006           
14.9.2006 0 11 16 26 47 
19.9.2006 0 0 2 44 54 
20.9.2006 0 4 17 13 66 
21.9.2006 0 6 11 34 49 
25.9.2006           
26.9.2006 0 0 0 1 99 
27.9.2006 0 0 1 27 72 
28.9.2006 0 1 25 39 35 
3.10.2006 0 0 2 9 89 
4.10.2006           
5.10.2006 0 5 18 27 50 
9.10.2006           
10.10.2006 0 0 3 30 67 

Ø (%) 0% 5% 12% 25% 58% 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
49

Intenzita zaťaženia sledovanej hráčky v 6 týždňovom modeli v druhej etape prípravného 
obdobia bola nasledovná: 
 

Tabuľka 3 Intenzita zaťaženia u hráčky Z.Š. počas druhej etapy prípravného obdobia  
(% zastúpenie jednotlivých tréningových zón) 

 

 

 

Legenda:  % HRres.  % HRmax 
1  90 – 100  93 - 100 
2  80 – 89  87 - 92 
3  70 – 79  80 - 86 
4  60 – 69  73 - 79 
5  50 – 59  68 – 72 
 

Hráčke Z.Š., ktorá mala maximálnu srdcovú frekvenciu pri zaťažení pri funkčných testoch 
v laboratórnych podmienkach 204 pulzov.min-1., pokojovú srdcovú frekvenciu 77 
pulzov.min-1. sme vypočítali tréningové zóny nasledovne: 

1. zóna 204 – 191 pulzov.min-1. 
2. zóna 190 – 178 pulzov.min-1. 
3. zóna 177 – 165 pulzov.min-1. 
4. zóna 164 – 153 pulzov.min-1. 
5. zóna 152 – 140 pulzov.min-1. 

 

Počas 6 týždňového obdobia sme monitorovali a vyhodnocovali intenzitu zaťaženia  
pohybovej činnosti počas tréningových jednotiek vybranej hráčky. Zistili sme, že v prvej 
polovici druhej etapy prípravného obdobia sa hráčka častejšie dostávala do zóny zmiešaného, 
resp. anaeróbno laktátového zaťaženia. Tréning v tomto období sa vyznačoval veľkým 
počtom opakovaní jednotlivých herných činností jednotlivca so zameraním na herný tréning. 
Najčastejšie sa hráčka pohybovala v troch zónach tréningového zaťaženia a to v zóne, v ktorej 
intenzita pohybovej aktivity postačuje na urýchlenie regenerácie, v zóne nízkej intenzity 
cvičení (ľahké aeróbne zaťaženie) a v zóne strednej intenzity pohybovej činnosti 

Tréningové zóny (%) 
Dátum 1 2 3 4 5 

4.9.2006 0 8 8 40 44 
5.9.2006 0 1 30 22 47 
6.9.2006 0 6 21 27 46 
7.9.2006           
12.9.2006 0 0 5 18 77 
13.9.2006           
14.9.2006 0 11 16 26 47 
19.9.2006 0 0 2 44 54 
20.9.2006 0 4 17 13 66 
21.9.2006 0 6 11 34 49 
25.9.2006           
26.9.2006 0 0 0 1 99 
27.9.2006 0 0 1 27 72 
28.9.2006 0 1 25 39 35 
3.10.2006 0 0 2 9 89 
4.10.2006           
5.10.2006 0 5 18 27 50 
9.10.2006           
10.10.2006 0 0 3 30 67 

Ø (%) 0% 5% 12% 25% 58% 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
49

Intenzita zaťaženia sledovanej hráčky v 6 týždňovom modeli v druhej etape prípravného 
obdobia bola nasledovná: 
 

Tabuľka 3 Intenzita zaťaženia u hráčky Z.Š. počas druhej etapy prípravného obdobia  
(% zastúpenie jednotlivých tréningových zón) 

 

 

 

Legenda:  % HRres.  % HRmax 
1  90 – 100  93 - 100 
2  80 – 89  87 - 92 
3  70 – 79  80 - 86 
4  60 – 69  73 - 79 
5  50 – 59  68 – 72 
 

Hráčke Z.Š., ktorá mala maximálnu srdcovú frekvenciu pri zaťažení pri funkčných testoch 
v laboratórnych podmienkach 204 pulzov.min-1., pokojovú srdcovú frekvenciu 77 
pulzov.min-1. sme vypočítali tréningové zóny nasledovne: 

1. zóna 204 – 191 pulzov.min-1. 
2. zóna 190 – 178 pulzov.min-1. 
3. zóna 177 – 165 pulzov.min-1. 
4. zóna 164 – 153 pulzov.min-1. 
5. zóna 152 – 140 pulzov.min-1. 

 

Počas 6 týždňového obdobia sme monitorovali a vyhodnocovali intenzitu zaťaženia  
pohybovej činnosti počas tréningových jednotiek vybranej hráčky. Zistili sme, že v prvej 
polovici druhej etapy prípravného obdobia sa hráčka častejšie dostávala do zóny zmiešaného, 
resp. anaeróbno laktátového zaťaženia. Tréning v tomto období sa vyznačoval veľkým 
počtom opakovaní jednotlivých herných činností jednotlivca so zameraním na herný tréning. 
Najčastejšie sa hráčka pohybovala v troch zónach tréningového zaťaženia a to v zóne, v ktorej 
intenzita pohybovej aktivity postačuje na urýchlenie regenerácie, v zóne nízkej intenzity 
cvičení (ľahké aeróbne zaťaženie) a v zóne strednej intenzity pohybovej činnosti 

Tréningové zóny (%) 
Dátum 1 2 3 4 5 

4.9.2006 0 8 8 40 44 
5.9.2006 0 1 30 22 47 
6.9.2006 0 6 21 27 46 
7.9.2006           
12.9.2006 0 0 5 18 77 
13.9.2006           
14.9.2006 0 11 16 26 47 
19.9.2006 0 0 2 44 54 
20.9.2006 0 4 17 13 66 
21.9.2006 0 6 11 34 49 
25.9.2006           
26.9.2006 0 0 0 1 99 
27.9.2006 0 0 1 27 72 
28.9.2006 0 1 25 39 35 
3.10.2006 0 0 2 9 89 
4.10.2006           
5.10.2006 0 5 18 27 50 
9.10.2006           
10.10.2006 0 0 3 30 67 

Ø (%) 0% 5% 12% 25% 58% 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
49

Intenzita zaťaženia sledovanej hráčky v 6 týždňovom modeli v druhej etape prípravného 
obdobia bola nasledovná: 
 

Tabuľka 3 Intenzita zaťaženia u hráčky Z.Š. počas druhej etapy prípravného obdobia  
(% zastúpenie jednotlivých tréningových zón) 

 

 

 

Legenda:  % HRres.  % HRmax 
1  90 – 100  93 - 100 
2  80 – 89  87 - 92 
3  70 – 79  80 - 86 
4  60 – 69  73 - 79 
5  50 – 59  68 – 72 
 

Hráčke Z.Š., ktorá mala maximálnu srdcovú frekvenciu pri zaťažení pri funkčných testoch 
v laboratórnych podmienkach 204 pulzov.min-1., pokojovú srdcovú frekvenciu 77 
pulzov.min-1. sme vypočítali tréningové zóny nasledovne: 

1. zóna 204 – 191 pulzov.min-1. 
2. zóna 190 – 178 pulzov.min-1. 
3. zóna 177 – 165 pulzov.min-1. 
4. zóna 164 – 153 pulzov.min-1. 
5. zóna 152 – 140 pulzov.min-1. 

 

Počas 6 týždňového obdobia sme monitorovali a vyhodnocovali intenzitu zaťaženia  
pohybovej činnosti počas tréningových jednotiek vybranej hráčky. Zistili sme, že v prvej 
polovici druhej etapy prípravného obdobia sa hráčka častejšie dostávala do zóny zmiešaného, 
resp. anaeróbno laktátového zaťaženia. Tréning v tomto období sa vyznačoval veľkým 
počtom opakovaní jednotlivých herných činností jednotlivca so zameraním na herný tréning. 
Najčastejšie sa hráčka pohybovala v troch zónach tréningového zaťaženia a to v zóne, v ktorej 
intenzita pohybovej aktivity postačuje na urýchlenie regenerácie, v zóne nízkej intenzity 
cvičení (ľahké aeróbne zaťaženie) a v zóne strednej intenzity pohybovej činnosti 

Tréningové zóny (%) 
Dátum 1 2 3 4 5 

4.9.2006 0 8 8 40 44 
5.9.2006 0 1 30 22 47 
6.9.2006 0 6 21 27 46 
7.9.2006           
12.9.2006 0 0 5 18 77 
13.9.2006           
14.9.2006 0 11 16 26 47 
19.9.2006 0 0 2 44 54 
20.9.2006 0 4 17 13 66 
21.9.2006 0 6 11 34 49 
25.9.2006           
26.9.2006 0 0 0 1 99 
27.9.2006 0 0 1 27 72 
28.9.2006 0 1 25 39 35 
3.10.2006 0 0 2 9 89 
4.10.2006           
5.10.2006 0 5 18 27 50 
9.10.2006           
10.10.2006 0 0 3 30 67 

Ø (%) 0% 5% 12% 25% 58% 



Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

50

 

(intenzívnejšie aeróbne zaťaženie). Do zóny tréningového zaťaženia maximálnej intenzity 
v anaeróbnom pásme sa hráčka nedostala ani raz. Čo je vlastne pre volejbal charakteristické, 
pretože činnosti vykonávané maximálnou intenzitou vo volejbale trvajú len veľmi krátky 
úsek. V zápase a v tréningu ide o anaeróbny alaktátový tréning, kde daná činnosť je 
realizovaná maximálnym úsilím, ale krátkodobo, čo sa na srdcovej frekvencii neukáže,  
pretože srdcová frekvencia počas tak krátkeho intervalu zaťaženia sa nedostane na hodnoty 
maxima. Hráčke sme pri laboratórnych funkčných testoch určili aj hodnotu srdcovej 
frekvencie, ktorá je adekvátna hodnote anaeróbneho prahu. Hodnota 183 pulzov.min-1. 
predstavuje druhé tréningové pásmo, v ktorom sa hráčka počas PO II pohybovala len 5 %.  
Percentuálne zastúpenie jednotlivých tréningových zón u hráčky Z.Š. počas tréningových 
jednotiek (14) v prípravnom období resp. v jeho druhej časti bolo nasledovné: 

 0 % v zóne maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, 
 5 % v zóne zmiešaného resp. anaeróbno – laktátového zaťaženia, 
 12 % v zóne strednej intenzity zaťaženia PČ (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie), 
 25 % v zóne nízkej intenzity PČ (ľahké aeróbne zaťaženia), 
 58 % v zóne intenzity PČ postačujúcej na urýchlenie regenerácie. 

 

Pre volejbal je charakteristická koncepcia tréningového zaťaženia smerujúca v prevažnej 
miere do rozvoja alaktátového potenciálu a ako podpora do oblasti aeróbnych schopností. 
Vzhľadom na striedavý a prerušovaný charakter zápasu vo volejbale je manipulácia  
so zaťažením v tréningovom procese špeciálnou verziou intervalového tréningu. Rozvoj 
alaktátového potenciálu v realizovanom modeli (55 % cvičení v ATP – CP systéme) bol 
značný, avšak sa neprejavil na zmenách v monitorovaní srdcovej frekvencie z dôvodu veľmi 
krátkeho trvania jednotlivých cvičení (väčšinou do 20 s.).  
 

Všeobecná a špeciálna kondičná výkonnosť v druhej časti prípravného obdobia 

Na začiatku a na konci nami zvoleného 6 týždňového modelu v druhej etape prípravného 
obdobia volejbalistiek sme realizovali testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (VPV), a to beh 
4 x 10 metrov, hod 2 kg loptou, skok do ďiaľky z miesta, ľah – sed a tiež testy špeciálnej 
pohybovej výkonnosti (ŠPV): Hod 1 kg loptou z kľaku, vejár, E – test, vertikálny výskok 
z miesta, smečiarsky výskok z rozbehu (S dosah s rozbehom), blokársky výskok z miesta  
(B dosah z miesta). Testy sú podrobnejšie popísané v literatúre Zapletalová – Přidal – Tokár (2005).  
V testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali výrazne lepšie hodnoty  
vo výkonoch testov beh 4 x 10 m (p<0,01), skok do ďiaľky z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje 
na 1 % hladine významnosti, v teste hod 2 kg loptou (p<0,10) sa pohybuje na 10 % hladine 
významnosti. V testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali významné 
hodnoty v testoch E – test (p<0,01), smečiarsky dosah s rozbehom (p<0,01) a blokársky 
výskok z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje na 1 % hladine významnosti, pričom výrazne lepšie 
výsledky v týchto dvoch testoch spôsobilo zlepšenie samotného vertikálneho výskoku hráčok. 
V teste hod 1 kg loptou z kľaku sme tiež zaznamenali určité zlepšenie (p<0,05). Môžeme 
konštatovať, že nami zvolený 6 týždňový model prípravy so zámerne riadenou intenzitou 
zaťaženia v druhej časti prípravného obdobia pozitívne vplýval na rozvoj všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti, čo sa potvrdilo aj vo výsledkoch testovania. Z hľadiska 
rozvoja VPV a ŠPV sa zlepšil sledovaný súbor ŠŠK Bilíkova, kde sledujeme významne 
vysoké prírastky. Model prípravy s riadenou intenzitou zaťaženia bol efektívny v rozvoji 
výkonnosti špeciálnych motorických testoch (testy ŠPV). Menej účinne vplývala riadená 
intenzita zaťaženia na rozvoj pohybových schopností v testoch všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, s výnimkou testu beh 4 x 10 metrov. 
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(intenzívnejšie aeróbne zaťaženie). Do zóny tréningového zaťaženia maximálnej intenzity 
v anaeróbnom pásme sa hráčka nedostala ani raz. Čo je vlastne pre volejbal charakteristické, 
pretože činnosti vykonávané maximálnou intenzitou vo volejbale trvajú len veľmi krátky 
úsek. V zápase a v tréningu ide o anaeróbny alaktátový tréning, kde daná činnosť je 
realizovaná maximálnym úsilím, ale krátkodobo, čo sa na srdcovej frekvencii neukáže,  
pretože srdcová frekvencia počas tak krátkeho intervalu zaťaženia sa nedostane na hodnoty 
maxima. Hráčke sme pri laboratórnych funkčných testoch určili aj hodnotu srdcovej 
frekvencie, ktorá je adekvátna hodnote anaeróbneho prahu. Hodnota 183 pulzov.min-1. 
predstavuje druhé tréningové pásmo, v ktorom sa hráčka počas PO II pohybovala len 5 %.  
Percentuálne zastúpenie jednotlivých tréningových zón u hráčky Z.Š. počas tréningových 
jednotiek (14) v prípravnom období resp. v jeho druhej časti bolo nasledovné: 

 0 % v zóne maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, 
 5 % v zóne zmiešaného resp. anaeróbno – laktátového zaťaženia, 
 12 % v zóne strednej intenzity zaťaženia PČ (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie), 
 25 % v zóne nízkej intenzity PČ (ľahké aeróbne zaťaženia), 
 58 % v zóne intenzity PČ postačujúcej na urýchlenie regenerácie. 

 

Pre volejbal je charakteristická koncepcia tréningového zaťaženia smerujúca v prevažnej 
miere do rozvoja alaktátového potenciálu a ako podpora do oblasti aeróbnych schopností. 
Vzhľadom na striedavý a prerušovaný charakter zápasu vo volejbale je manipulácia  
so zaťažením v tréningovom procese špeciálnou verziou intervalového tréningu. Rozvoj 
alaktátového potenciálu v realizovanom modeli (55 % cvičení v ATP – CP systéme) bol 
značný, avšak sa neprejavil na zmenách v monitorovaní srdcovej frekvencie z dôvodu veľmi 
krátkeho trvania jednotlivých cvičení (väčšinou do 20 s.).  
 

Všeobecná a špeciálna kondičná výkonnosť v druhej časti prípravného obdobia 

Na začiatku a na konci nami zvoleného 6 týždňového modelu v druhej etape prípravného 
obdobia volejbalistiek sme realizovali testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (VPV), a to beh 
4 x 10 metrov, hod 2 kg loptou, skok do ďiaľky z miesta, ľah – sed a tiež testy špeciálnej 
pohybovej výkonnosti (ŠPV): Hod 1 kg loptou z kľaku, vejár, E – test, vertikálny výskok 
z miesta, smečiarsky výskok z rozbehu (S dosah s rozbehom), blokársky výskok z miesta  
(B dosah z miesta). Testy sú podrobnejšie popísané v literatúre Zapletalová – Přidal – Tokár (2005).  
V testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali výrazne lepšie hodnoty  
vo výkonoch testov beh 4 x 10 m (p<0,01), skok do ďiaľky z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje 
na 1 % hladine významnosti, v teste hod 2 kg loptou (p<0,10) sa pohybuje na 10 % hladine 
významnosti. V testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali významné 
hodnoty v testoch E – test (p<0,01), smečiarsky dosah s rozbehom (p<0,01) a blokársky 
výskok z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje na 1 % hladine významnosti, pričom výrazne lepšie 
výsledky v týchto dvoch testoch spôsobilo zlepšenie samotného vertikálneho výskoku hráčok. 
V teste hod 1 kg loptou z kľaku sme tiež zaznamenali určité zlepšenie (p<0,05). Môžeme 
konštatovať, že nami zvolený 6 týždňový model prípravy so zámerne riadenou intenzitou 
zaťaženia v druhej časti prípravného obdobia pozitívne vplýval na rozvoj všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti, čo sa potvrdilo aj vo výsledkoch testovania. Z hľadiska 
rozvoja VPV a ŠPV sa zlepšil sledovaný súbor ŠŠK Bilíkova, kde sledujeme významne 
vysoké prírastky. Model prípravy s riadenou intenzitou zaťaženia bol efektívny v rozvoji 
výkonnosti špeciálnych motorických testoch (testy ŠPV). Menej účinne vplývala riadená 
intenzita zaťaženia na rozvoj pohybových schopností v testoch všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, s výnimkou testu beh 4 x 10 metrov. 
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(intenzívnejšie aeróbne zaťaženie). Do zóny tréningového zaťaženia maximálnej intenzity 
v anaeróbnom pásme sa hráčka nedostala ani raz. Čo je vlastne pre volejbal charakteristické, 
pretože činnosti vykonávané maximálnou intenzitou vo volejbale trvajú len veľmi krátky 
úsek. V zápase a v tréningu ide o anaeróbny alaktátový tréning, kde daná činnosť je 
realizovaná maximálnym úsilím, ale krátkodobo, čo sa na srdcovej frekvencii neukáže,  
pretože srdcová frekvencia počas tak krátkeho intervalu zaťaženia sa nedostane na hodnoty 
maxima. Hráčke sme pri laboratórnych funkčných testoch určili aj hodnotu srdcovej 
frekvencie, ktorá je adekvátna hodnote anaeróbneho prahu. Hodnota 183 pulzov.min-1. 
predstavuje druhé tréningové pásmo, v ktorom sa hráčka počas PO II pohybovala len 5 %.  
Percentuálne zastúpenie jednotlivých tréningových zón u hráčky Z.Š. počas tréningových 
jednotiek (14) v prípravnom období resp. v jeho druhej časti bolo nasledovné: 

 0 % v zóne maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, 
 5 % v zóne zmiešaného resp. anaeróbno – laktátového zaťaženia, 
 12 % v zóne strednej intenzity zaťaženia PČ (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie), 
 25 % v zóne nízkej intenzity PČ (ľahké aeróbne zaťaženia), 
 58 % v zóne intenzity PČ postačujúcej na urýchlenie regenerácie. 

 

Pre volejbal je charakteristická koncepcia tréningového zaťaženia smerujúca v prevažnej 
miere do rozvoja alaktátového potenciálu a ako podpora do oblasti aeróbnych schopností. 
Vzhľadom na striedavý a prerušovaný charakter zápasu vo volejbale je manipulácia  
so zaťažením v tréningovom procese špeciálnou verziou intervalového tréningu. Rozvoj 
alaktátového potenciálu v realizovanom modeli (55 % cvičení v ATP – CP systéme) bol 
značný, avšak sa neprejavil na zmenách v monitorovaní srdcovej frekvencie z dôvodu veľmi 
krátkeho trvania jednotlivých cvičení (väčšinou do 20 s.).  
 

Všeobecná a špeciálna kondičná výkonnosť v druhej časti prípravného obdobia 

Na začiatku a na konci nami zvoleného 6 týždňového modelu v druhej etape prípravného 
obdobia volejbalistiek sme realizovali testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (VPV), a to beh 
4 x 10 metrov, hod 2 kg loptou, skok do ďiaľky z miesta, ľah – sed a tiež testy špeciálnej 
pohybovej výkonnosti (ŠPV): Hod 1 kg loptou z kľaku, vejár, E – test, vertikálny výskok 
z miesta, smečiarsky výskok z rozbehu (S dosah s rozbehom), blokársky výskok z miesta  
(B dosah z miesta). Testy sú podrobnejšie popísané v literatúre Zapletalová – Přidal – Tokár (2005).  
V testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali výrazne lepšie hodnoty  
vo výkonoch testov beh 4 x 10 m (p<0,01), skok do ďiaľky z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje 
na 1 % hladine významnosti, v teste hod 2 kg loptou (p<0,10) sa pohybuje na 10 % hladine 
významnosti. V testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali významné 
hodnoty v testoch E – test (p<0,01), smečiarsky dosah s rozbehom (p<0,01) a blokársky 
výskok z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje na 1 % hladine významnosti, pričom výrazne lepšie 
výsledky v týchto dvoch testoch spôsobilo zlepšenie samotného vertikálneho výskoku hráčok. 
V teste hod 1 kg loptou z kľaku sme tiež zaznamenali určité zlepšenie (p<0,05). Môžeme 
konštatovať, že nami zvolený 6 týždňový model prípravy so zámerne riadenou intenzitou 
zaťaženia v druhej časti prípravného obdobia pozitívne vplýval na rozvoj všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti, čo sa potvrdilo aj vo výsledkoch testovania. Z hľadiska 
rozvoja VPV a ŠPV sa zlepšil sledovaný súbor ŠŠK Bilíkova, kde sledujeme významne 
vysoké prírastky. Model prípravy s riadenou intenzitou zaťaženia bol efektívny v rozvoji 
výkonnosti špeciálnych motorických testoch (testy ŠPV). Menej účinne vplývala riadená 
intenzita zaťaženia na rozvoj pohybových schopností v testoch všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, s výnimkou testu beh 4 x 10 metrov. 
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(intenzívnejšie aeróbne zaťaženie). Do zóny tréningového zaťaženia maximálnej intenzity 
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realizovaná maximálnym úsilím, ale krátkodobo, čo sa na srdcovej frekvencii neukáže,  
pretože srdcová frekvencia počas tak krátkeho intervalu zaťaženia sa nedostane na hodnoty 
maxima. Hráčke sme pri laboratórnych funkčných testoch určili aj hodnotu srdcovej 
frekvencie, ktorá je adekvátna hodnote anaeróbneho prahu. Hodnota 183 pulzov.min-1. 
predstavuje druhé tréningové pásmo, v ktorom sa hráčka počas PO II pohybovala len 5 %.  
Percentuálne zastúpenie jednotlivých tréningových zón u hráčky Z.Š. počas tréningových 
jednotiek (14) v prípravnom období resp. v jeho druhej časti bolo nasledovné: 

 0 % v zóne maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, 
 5 % v zóne zmiešaného resp. anaeróbno – laktátového zaťaženia, 
 12 % v zóne strednej intenzity zaťaženia PČ (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie), 
 25 % v zóne nízkej intenzity PČ (ľahké aeróbne zaťaženia), 
 58 % v zóne intenzity PČ postačujúcej na urýchlenie regenerácie. 

 

Pre volejbal je charakteristická koncepcia tréningového zaťaženia smerujúca v prevažnej 
miere do rozvoja alaktátového potenciálu a ako podpora do oblasti aeróbnych schopností. 
Vzhľadom na striedavý a prerušovaný charakter zápasu vo volejbale je manipulácia  
so zaťažením v tréningovom procese špeciálnou verziou intervalového tréningu. Rozvoj 
alaktátového potenciálu v realizovanom modeli (55 % cvičení v ATP – CP systéme) bol 
značný, avšak sa neprejavil na zmenách v monitorovaní srdcovej frekvencie z dôvodu veľmi 
krátkeho trvania jednotlivých cvičení (väčšinou do 20 s.).  
 

Všeobecná a špeciálna kondičná výkonnosť v druhej časti prípravného obdobia 

Na začiatku a na konci nami zvoleného 6 týždňového modelu v druhej etape prípravného 
obdobia volejbalistiek sme realizovali testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (VPV), a to beh 
4 x 10 metrov, hod 2 kg loptou, skok do ďiaľky z miesta, ľah – sed a tiež testy špeciálnej 
pohybovej výkonnosti (ŠPV): Hod 1 kg loptou z kľaku, vejár, E – test, vertikálny výskok 
z miesta, smečiarsky výskok z rozbehu (S dosah s rozbehom), blokársky výskok z miesta  
(B dosah z miesta). Testy sú podrobnejšie popísané v literatúre Zapletalová – Přidal – Tokár (2005).  
V testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali výrazne lepšie hodnoty  
vo výkonoch testov beh 4 x 10 m (p<0,01), skok do ďiaľky z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje 
na 1 % hladine významnosti, v teste hod 2 kg loptou (p<0,10) sa pohybuje na 10 % hladine 
významnosti. V testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali významné 
hodnoty v testoch E – test (p<0,01), smečiarsky dosah s rozbehom (p<0,01) a blokársky 
výskok z miesta (p<0,01), čo sa pohybuje na 1 % hladine významnosti, pričom výrazne lepšie 
výsledky v týchto dvoch testoch spôsobilo zlepšenie samotného vertikálneho výskoku hráčok. 
V teste hod 1 kg loptou z kľaku sme tiež zaznamenali určité zlepšenie (p<0,05). Môžeme 
konštatovať, že nami zvolený 6 týždňový model prípravy so zámerne riadenou intenzitou 
zaťaženia v druhej časti prípravného obdobia pozitívne vplýval na rozvoj všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti, čo sa potvrdilo aj vo výsledkoch testovania. Z hľadiska 
rozvoja VPV a ŠPV sa zlepšil sledovaný súbor ŠŠK Bilíkova, kde sledujeme významne 
vysoké prírastky. Model prípravy s riadenou intenzitou zaťaženia bol efektívny v rozvoji 
výkonnosti špeciálnych motorických testoch (testy ŠPV). Menej účinne vplývala riadená 
intenzita zaťaženia na rozvoj pohybových schopností v testoch všeobecnej pohybovej 
výkonnosti, s výnimkou testu beh 4 x 10 metrov. 
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Tabuľka 4 Štatistické charakteristiky testov všeobecnej pohybovej výkonnosti a špeciálnej 
pohybovej výkonnosti hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava jun. pri vstupnom a 
výstupnom meraní. 

 

 

 
 

Testy VPV a ŠPV ŠŠK  Bilíkova jun.

Test  medzi vstupným a výstupným meraním - 2. časť

Vstupné meranie

Telesná Vertik. Výška S dosah Výskok s S výskok B dosah B výskok B výskok
výška (cm) výskok (cm) výskoku (cm) v stoji (cm) rozbehom (cm) (cm) v stoji (cm) z miesta (cm) (cm)

aritm.priem. 179,5 281,9 45,80 236,1 286,6 50,50 233,5 271,5 38,00
smer.odch. 5,212 8,386 3,795 8,225 8,922 3,629 8,784 9,156 6,182
median 179,5 281,5 47,5 236,0 285,5 51,5 233,5 272,0 39,0
min. 172,0 270,0 40,0 225,0 273,0 46,0 221,0 259,0 27,0
max. 187,0 298,0 50,0 251,0 303,0 57,0 249,0 289,0 46,0
var.rozp. 15,0 28,0 10,0 26,0 30,0 11,0 28,0 30,0 19,0

Neparametrický  Wilcoxonov  T - test
T e s t 2,752** 2,752** 0,000 2,606** 2,606** 0,000 2,606** 2,606**

p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01

Výstupné meranie

Telesná Vertik. Výška S dosah Výskok s S výskok B dosah B výskok B výskok
výška (cm) výskok (cm) výskoku (cm) v stoji (cm) rozbehom (cm) (cm) v stoji (cm) z miesta (cm) (cm)

aritm.priem. 286,4 49,30 236,1 290,0 53,90 233,5 275,0 41,50
smer.odch. 8,566 4,644 8,225 10,36 4,254 8,784 10,349 7,487
median 285,0 50,5 236,0 289,5 54,5 233,5 275,5 43,0
min. 276,0 42,0 225,0 273,0 48,0 221,0 261,0 27,0
max. 302,0 59,0 251,0 309,0 62,0 249,0 292,0 51,0
var.rozp. 26,0 17,0 26,0 36,0 14,0 28,0 31,0 24,0
Tab_Tomas.XLS

Testy VPV a ŠPV ŠŠK  Bilíkova jun.

Test  medzi vstupným a výstupným meraním - 1. časť

Vstupné meranie

Beh Hod 2kg Skok  do Hod 1kg
4x10m (s) loptou (m) diaľky (cm) Ľah - Sed lopt.z kľaku (m) Vejar (s) E - test (s)

aritm.priem. 11,07 10,30 213,0 53,40 10,82 67,04 15,42
smer.odch. 0,327 0,847 9,809 1,897 1,099 1,620 0,527
median 11,08 10,20 211 53,0 10,75 67,48 15,62
min. 10,45 9,35 203 50 9,40 63,46 14,38
max. 11,48 11,60 234 56 12,65 68,91 16,04
var.rozp. 1,03 2,25 31 6 3,25 5,45 1,66

Neparametrický  Wilcoxonov  T - test
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Z hľadiska umiestnenia družstva na turnajoch, resp. v súťaži sa efektivita modelu prípravy  
v druhej etape prípravného obdobia nepriamo prejavila aj vo výsledkoch na turnajoch, resp. 
v súťaži (6. miesto, 3. miesto, 1. miesto – turnaje, 2. miesto MSR juniorky) v kategórii 
výkonnostne vyrovnaných družstiev. Môžeme teda konštatovať, že nami zvolený model 
prípravy v druhej etape prípravného obdobia pri družstve junioriek vo volejbale bol efektívny.  
 
ZÁVER 
 
Plánovaná a realizovaná štruktúra zaťaženia v druhej etape prípravného obdobia v rámci 
súčastí tréningového procesu bola nasledovná: 

 25 % herný nácvik, 
 60 % herný tréning, 
 10 % kondičný tréning, 
 5 % regenerácia. 

Čo sa týka metodicko – organizačných foriem z hľadiska nárokov na energetické 
zabezpečenie činnosti sme realizovali: 

 55 % cvičení v režime ATP – CP, 
 35 % cvičení v AE (aeróbnom) režime, 
 10 % cvičení bolo realizovaných na úrovni ANP (anaeróbneho prahu).  

 
Nami navrhnutá proporcionalita súčastí tréningového procesu je adekvátna v danej časti 
prípravného obdobia. Môžeme povedať, že bola adekvátna k časti prípravy športového 
tréningu vo volejbale. Hlavnou náplňou daného obdobia bol znižujúci sa objem tréningového 
zaťaženia, čo sa odrazilo na počte realizovaných tréningových jednotiek a postupným 
zvyšovaním intenzity a zložitosti tréningového procesu. 
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v súťaži (6. miesto, 3. miesto, 1. miesto – turnaje, 2. miesto MSR juniorky) v kategórii 
výkonnostne vyrovnaných družstiev. Môžeme teda konštatovať, že nami zvolený model 
prípravy v druhej etape prípravného obdobia pri družstve junioriek vo volejbale bol efektívny.  
 
ZÁVER 
 
Plánovaná a realizovaná štruktúra zaťaženia v druhej etape prípravného obdobia v rámci 
súčastí tréningového procesu bola nasledovná: 

 25 % herný nácvik, 
 60 % herný tréning, 
 10 % kondičný tréning, 
 5 % regenerácia. 

Čo sa týka metodicko – organizačných foriem z hľadiska nárokov na energetické 
zabezpečenie činnosti sme realizovali: 

 55 % cvičení v režime ATP – CP, 
 35 % cvičení v AE (aeróbnom) režime, 
 10 % cvičení bolo realizovaných na úrovni ANP (anaeróbneho prahu).  

 
Nami navrhnutá proporcionalita súčastí tréningového procesu je adekvátna v danej časti 
prípravného obdobia. Môžeme povedať, že bola adekvátna k časti prípravy športového 
tréningu vo volejbale. Hlavnou náplňou daného obdobia bol znižujúci sa objem tréningového 
zaťaženia, čo sa odrazilo na počte realizovaných tréningových jednotiek a postupným 
zvyšovaním intenzity a zložitosti tréningového procesu. 
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ABSTRACT 
 
The goal of our paper was to analyse the effectivity of sport´s model during the second part  
of prepared period by junior volleyball players from the stroke of volume, intensity and 
proportionality of training parts and we recorded and evaluated load intensity during  
that period by chosen player. At charging analysis of outer and inner load at volleyball match 
we prepared an 6 weeks sport´s model with the different activities due on energetical 
assurance activities in second part of prepared period in volleyball training. From the view  
of volume and proporcionality during the 6 weeks period we realized 25 % player on-practice, 
60 % player´s training, 10 % conditional training and 5 % of regeneration during the training 
lessons. Load intensity during the period was characterized by the zone of low intensity 
during the excersises – light aerobic load and in zone that is characterized by helping  
to accelerate the regeneration of organism. So we can observe that our choosen 6 weeks 
model with purposely control of the load intensity has very possitive influence on the progress 
general and special movement performance what was confirmed in the results of the testing. 
The model was also effective in development performance in general and special motoric 
tests. 
 
KEYWORDS 
 
Volleyball. Preparatory period in volleyball. Intensity of loading in the training of young 
female volleyball players. Heart rate. Game prepraration of female volleyball players. 
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ABSTRAKT 
 
Cieľom práce bolo zaznamenať a vyhodnotiť intenzitu zaťaženia študentov Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity na hodinách telesnej výchovy 
so zameraním na športové hry (futbal, florbal). Zaznamenávali sme vnútorné zaťaženie 
študentov na hodine športových hier meraním srdcovej frekvencie sporttesterom Polar RS 
400. Následne sme intenzitu zaťaženia vyhodnotili podľa 5 zón srdcovej frekvencie  
pri pohybovej aktivite. Pri pohybovej aktivite futbal sa študenti najviac pohybovali v pásme 
malej intenzity zaťaženia (37 %) a v zóne submaximálnej (22,2 %) a maximálnej (28 %) 
intenzity zaťaženia. Pri pohybovej aktivite florbal sa študenti pohybovali najviac v pásme 
malej intenzity zaťaženia (38 %) a v zóne strednej (27,8 %) a submaximálnej (19,4 %) zóne 
intenzity zaťaženia. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Športové hry vo výučbe telesnej výchovy na vysokej škole. Srdcová frekvencia športujúcich 
vysokoškolákov. Vnútorné zaťaženie na hodine TV. 
 
 
ÚVOD 
 
Úvodom našej práce je dôležité si uvedomiť, že pre zdravý život človeka – teda nielen 
vrcholového športovca je potrebná určitá primeraná pohybová aktivita. Optimálna pohybová 
aktivita je pre človeka rovnako dôležitá a potrebná, ako napríklad optimálne množstvo 
a kvalita jedla, či spánku. Odborníci sa zhodujú v nezastupiteľnosti a kladnom vplyve cielene 
vybranej pohybovej aktivity na zníženie rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb, chorôb 
pohybového aparátu, optimalizácii krvného tlaku, znižovaní obezity, kladnom preventívnom 
vplyve na vznik arteriosklerózy, cukrovky, či rednutiu kostí, znižovaniu a redukcii stresu, 
zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti, zlepšeniu spánku atď. Správne volená pohybová 
aktivita musí spĺňať náročné požiadavky na zdravotný a celkový stav organizmu daného 
človeka, druh pohybovej aktivity, jej intenzitu, dobu trvania, obsah zaťaženia a zložitosť 
vykonávanej pohybovej aktivity. Cielená pohybová aktivita je základom pre dosahovanie 
vysokej športovej výkonnosti a je jedným z hlavných a nezastupiteľných prvkov aktívneho 
zdravia (Olšák, 1997). Autori Neumann – Pfűtzner – Hottenrott (2005), Tvrzník a kol. (2004), 
Dýrová – Lepková a kol. (2008) vo svojich prácach poukazujú na dôležitosť pohybovej 
aktivity, ktorá sa uplatňuje ako prevencia proti niektorým civilizačným ochoreniam a môže 
byť aj zároveň pevnou súčasťou ich liečby. Pohybová aktivita vedie k zvýšeniu efektivity 
aeróbneho metabolizmu, ekonomickosti práce srdca, poklesu krvného tlaku, zlepšeniu 
metabolizmu cukrov a tukov. Aplikované pohybové činnosti vyvolávajú väčšinou špecifické 
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zmeny funkčnej aktivity v organizme športovca ako celku i v jednotlivých systémoch 
a orgánoch. Podľa internetového portálu www.top-trend.sk predajcov meračov srdcovej 
frekvencie značky Polar pravidelná pohybová aktivita je najľahšou cestou k udržovaniu 
dobrého zdravotného stavu. Pravidelné adekvátne zaťažovanie organizmu vedie k znižovaniu 
krvného tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, udržovaniu optimálnych telesných parametrov.  
Je zároveň najlepším prostriedkom proti stresu a psychickej únave.  
V širšom zmysle slova predstavuje zaťaženie telesné a psychické požiadavky, ktoré sú 
kladené na športovca, s cieľom zvyšovať jeho výkonnosť. Zaťaženie vyvoláva adaptačné 
zmeny vo všetkých systémoch organizmu človeka. Dochádza k regulačným, morfologickým, 
fyziologickým, psychologickým a sociálno-psychologickým zmenám, ktorých dôsledkom je 
zvyšovanie energetického potenciálu, prispôsobenie riadiacich mechanizmov (koordinácie 
činnosti) a psychickej adaptácie (Choutka - Dovalil, 1991). Zaťaženie má vonkajšiu 
(činnostnú) a vnútornú (fyziologickú) stránku (Korček, 1988; Hančík, 1994). Kým vonkajšie 
zaťaženie predstavuje kvantitatívne charakteristiky vykonávanej práce, hodnotené podľa 
vonkajších parametrov (trvanie, počet opakovaní atď.), vnútorné zasa vyjadruje stupeň 
mobilizácie funkčných možností organizmu športovca, a preto ich charakterizuje hodnota 
fyziologických, biochemických a iných zmien vo funkčnom stave jednotlivých orgánov 
a systémov. Všeobecne charakterizujeme zaťaženie podľa intenzity, objemu a zložitosti. 
Intenzitu chápeme ako mieru úsilia v danej činnosti, ktorú môžeme  kvantifikovať 
parametrami vnútornej odozvy organizmu na zaťaženie. Univerzálnym a dostatočným 
indikátorom intenzity zaťaženia je sledovanie srdcovej frekvencie.  
V súčasnosti na monitorovanie intenzity zaťaženia v telovýchovnej praxi nám pomáhajú 
meracie zariadenia – športtestery. Bezdrôtové meracie zariadenia srdcovej frekvencie nám 
pomáhajú monitorovať a následne vyhodnocovať zaťaženie v telovýchovnom procese 
a následne objektivizovať dané zaťaženie pri rôznych pohybových aktivitách. Používaním 
športtesterov získavame prehľad a informovanosť o funkčných možnostiach úrovne aktuálnej 
športovej výkonnosti, stupni únavy, stave kondície, prípadne dokážeme odhaliť zdravotnú 
indispozíciu (http://www.polar.sk). Podľa Olšáka (1997) využívanie meračov srdcovej 
frekvencie v športovej praxi má dlhú tradíciu, k skutočnému rozšíreniu monitorovania 
telesného zaťaženia pomocou srdcovej frekvencie však došlo až v ostatných rokoch, a to 
v súvislosti s dostupnosťou spoľahlivých monitorovacích zariadení na jej registráciu.  
Intenzitu zaťaženia charakterizuje sila jednotlivých tréningových podnetov, práca vykonaná 
za časovú jednotku v rámci sérií podnetov. Intenzita odráža fyziologickú účinnosť zaťaženia. 
Pri objektivizácii intenzity zaťaženia nám v súčasnosti pomáha registrácia a vyhodnocovanie 
záznamov srdcovej frekvencie. Sledovaním týchto parametrov sa v praxi potvrdzuje, že 
organizmus každého športovca reaguje na tréningové zaťaženie odlišne (Moravec a kol., 
2004). V praxi existuje niekoľko spôsobov pre stanovenie zón srdcovej frekvencie - intenzity 
zaťaženia. Je však veľmi dôležité a potrebné zohľadňovať vstupné parametre, z ktorých dané 
tréningové zóny určujeme. Stanovenie jednotlivých pásiem intenzity zaťaženia na základe 
srdcovej frekvencie nie je jednotné. V našej práci sme sa rozhodli použiť rozdelenie zón 
srdcovej frekvencie podľa Kačáni (2000). 
 
CIEĽ PRÁCE 
 
Cieľom práce je zaznamenať intenzitu zaťaženia u študentov FCHPT STU na hodinách 
telesnej výchovy so zameraním na športové hry - futbal, florbal a následne toto zaťaženie 
vyhodnotiť. 
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2004). V praxi existuje niekoľko spôsobov pre stanovenie zón srdcovej frekvencie - intenzity 
zaťaženia. Je však veľmi dôležité a potrebné zohľadňovať vstupné parametre, z ktorých dané 
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ÚLOHY PRÁCE 
 
Z cieľa práce vyplývajú nasledujúce úlohy: 

 Zaznamenať vnútorné zaťaženie študentov FCHPT STU na hodinách telesnej výchovy 
pri pohybových aktivitách – futbal a florbal na základe merania srdcovej frekvencie. 

 Vyhodnotiť intenzitu zaťaženia študentov na hodinách telesnej výchovy podľa 5 zón 
srdcovej frekvencie podľa Kačáni (2000). 

 
 
HYPOTÉZY PRÁCE 
 
Predpokladáme, že najvyššia intenzita zaťaženia na hodine telesnej výchovy so zameraním  
na športové hry bude pri pohybovej aktivite futbal. Pri pohybovej aktivite florbal bude 
intenzita zaťaženia nižšia z dôvodu vyššej technickej náročnosti pohybu pri danej aktivite. 
 
METODIKA PRÁCE 
 
Charakteristika súboru 

Výskumný súbor tvorili študenti 1. – 5. ročníka FCHPT STU v Bratislave. Zaznamenávali 
sme vnútorné zaťaženie u 32 študentov (30 mužov, 2 ženy) v letnom semestri školského roku 
2007/2008 pri pohybovej aktivite na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry 
– futbal a florbal.  
 
Organizácia výskumu 

V terénnych podmienkach v telocvični FCHPT STU v Bratislave v termíne od 8.4. – 
12.4.2008 sme zaznamenali vnútorné zaťaženie študentov na hodinách telesnej výchovy 
pomocou športtesterov Polar RS 400. Pri pohybovej aktivite futbal sme monitorovali 
študentov pri vlastnej riadenej hre 4 – 4 na ihrisku s rozmermi 21x13 m na malé bránky. Doba 
trvania vyučovacej hodiny bola 90 min. Striedanie hráčov bolo realizované po 10 min. (po 2,5 
min. sme striedali hráča v bráne do poľa). Pri pohybovej aktivite florbal sme realizovali 
vlastnú riadenú hru ako pri futbale. Následne sme zaznamenané zaťaženie spracovali 
v špecializovanom počítačovom softvéri Polar ProTrainer a vyhodnotili intenzitu zaťaženia 
u študentov na základe stanovenia zón srdcovej frekvencie podľa Kačáni (2000). 
 
Metódy získavania údajov 

Metóda chronometráže. 
Metóda merania srdcovej frekvencie - športtesterom Polar RS 400. 

 Zaznamenávali sme vnútorné zaťaženie študentov na hodinách telesnej výchovy 
metódou merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar RS 400. Následne sme 
vyhodnotili intenzitu zaťaženia podľa 5 zón srdcovej frekvencie, intenzity zaťaženia 
resp. podľa vynaloženého úsilia pri danej pohybovej aktivite podľa Kačáni (2000) 
nasledovne. 
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Tabuľka 1 Intenzita zaťaženia a zóny srdcovej frekvencie podľa Kačáni (2000) 
 

 
 
Metóda spracovania a vyhodnocovania údajov 

Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov využijeme metódy matematickej štatistiky, 
metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych 
postupov. 
 
VÝSLEDKY 
 
Na hodinách telesnej výchovy sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie študentov  
pri pohybových aktivitách futbal a florbal. Zaznamenávali sme vnútorné zaťaženie u 32 
študentov (30 mužov, 2 ženy) v letnom semestri školského roku 2007/2008 pri pohybovej 
aktivite na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry – futbal a florbal.  
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri pohybovej aktivite futbal 
Pri pohybovej aktivite sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 25 študentov (muži). 
Priemerná telesná výška študentov bola 178,8 cm a váha 74,2 kg. Priemerný vek študentov 
bol 21,8 roku. Priemerná srdcová frekvencia počas pohybovej aktivity futbal sa pohybovala 
od 134 – 181 pulzov.min-1. Táto hodnota závisí do veľkej miery od množstva vynaloženého 
úsilia v danom časovom úseku. Priemerná hodnota všetkých sledovaných probandov bola 154 
pulzov.min-1., čo znamená, že študenti sa pohybovali väčšinou v pásme strednej intenzity 
zaťaženia a miera ich úsilia bola 60 – 75 %. Maximálnu dosiahnutú hodnotu srdcovej 
frekvencie počas vykonávania pohybovej aktivity sme sledovali u probanda (P.B.) - 210 
pulzov.min-1., viac študentov dosahovalo maximálnu srdcovú frekvenciu od 200 – 204 
pulzov.min-1. (M.CH., D.G., F.T., M.J., J.B., Š.K., M.T., M.N. a D.P.). Srdcová frekvencia 
pred pohybovou aktivitou dosahovala hodnoty od 59 – 109 pulzov.min-1.  
 
Priemerná hodnota srdcovej frekvencie počas pohybovej aktivity bola počas futbalu bola 154 
pulzov.min-1.  
Percentuálne zastúpenie srdcovej frekvencie v jednotlivých zónach: 
 

 V zóne do 140 pulzov.min-1 (úsilie do 50 %, malá intenzita)    37 % 
 V zóne 141 – 150 pulzov.min-1 (úsilie 50 – 60 %, vyššia intenzita)  4,6 % 
 V zóne 151 – 165 pulzov.min-1 (úsilie 60 – 75 %, stredná intenzita)  8,3 % 
 V zóne 166 – 180 pulzov.min-1 (úsilie 80 – 90 %, submax. intenzita) 22,2 % 
 V zóne 181 a viac pulzov.min-1 (úsilie 90 – 100 %, maximálna intenzita)  28 % 

Intenzita Úsilie Srdcová frekvencia
Malá do 50 % do 140 pulz/min.

Vyššia 50 - 60 % 141 - 150 pulz/min.
Stredná 60 - 75 % 151 - 165 pulz/min.

Submaximálna 80 - 90 % 166 - 180 pulz/min.
Maximálna 90 - 100 % 181 - a viac pulz/min.
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Metóda spracovania a vyhodnocovania údajov 

Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov využijeme metódy matematickej štatistiky, 
metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych 
postupov. 
 
VÝSLEDKY 
 
Na hodinách telesnej výchovy sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie študentov  
pri pohybových aktivitách futbal a florbal. Zaznamenávali sme vnútorné zaťaženie u 32 
študentov (30 mužov, 2 ženy) v letnom semestri školského roku 2007/2008 pri pohybovej 
aktivite na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry – futbal a florbal.  
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri pohybovej aktivite futbal 
Pri pohybovej aktivite sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 25 študentov (muži). 
Priemerná telesná výška študentov bola 178,8 cm a váha 74,2 kg. Priemerný vek študentov 
bol 21,8 roku. Priemerná srdcová frekvencia počas pohybovej aktivity futbal sa pohybovala 
od 134 – 181 pulzov.min-1. Táto hodnota závisí do veľkej miery od množstva vynaloženého 
úsilia v danom časovom úseku. Priemerná hodnota všetkých sledovaných probandov bola 154 
pulzov.min-1., čo znamená, že študenti sa pohybovali väčšinou v pásme strednej intenzity 
zaťaženia a miera ich úsilia bola 60 – 75 %. Maximálnu dosiahnutú hodnotu srdcovej 
frekvencie počas vykonávania pohybovej aktivity sme sledovali u probanda (P.B.) - 210 
pulzov.min-1., viac študentov dosahovalo maximálnu srdcovú frekvenciu od 200 – 204 
pulzov.min-1. (M.CH., D.G., F.T., M.J., J.B., Š.K., M.T., M.N. a D.P.). Srdcová frekvencia 
pred pohybovou aktivitou dosahovala hodnoty od 59 – 109 pulzov.min-1.  
 
Priemerná hodnota srdcovej frekvencie počas pohybovej aktivity bola počas futbalu bola 154 
pulzov.min-1.  
Percentuálne zastúpenie srdcovej frekvencie v jednotlivých zónach: 
 

 V zóne do 140 pulzov.min-1 (úsilie do 50 %, malá intenzita)    37 % 
 V zóne 141 – 150 pulzov.min-1 (úsilie 50 – 60 %, vyššia intenzita)  4,6 % 
 V zóne 151 – 165 pulzov.min-1 (úsilie 60 – 75 %, stredná intenzita)  8,3 % 
 V zóne 166 – 180 pulzov.min-1 (úsilie 80 – 90 %, submax. intenzita) 22,2 % 
 V zóne 181 a viac pulzov.min-1 (úsilie 90 – 100 %, maximálna intenzita)  28 % 

Intenzita Úsilie Srdcová frekvencia
Malá do 50 % do 140 pulz/min.

Vyššia 50 - 60 % 141 - 150 pulz/min.
Stredná 60 - 75 % 151 - 165 pulz/min.

Submaximálna 80 - 90 % 166 - 180 pulz/min.
Maximálna 90 - 100 % 181 - a viac pulz/min.
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Tabuľka 2 Intenzita zaťaženia a somatické charakteristiky študentov FCHPT STU  
v Bratislave na hodine telesnej výchovy pri pohybovej aktivite futbal 

 

 
 
V zóne malej intenzity zaťaženia sa študenti pohybovali 37 %. Táto zóna srdcovej frekvencie 
vykazuje malé úsilie (do 50 % maxima). V zóne srdcovej frekvencie 141 – 150 pulzov.min-1 
sa probandi pohybovali 4,6 %. V zóne strednej intenzity 8,3 % a v zóne submaximálnej 
intenzity 22,2 %. Druhý najväčší podiel na zaťažení na hodine športových hier mala zóna 
maximálnej intenzity – 28%. Môžeme povedať, že zaťaženie na hodine telesnej výchovy  
so zameraním na futbal je charakteristické vysokým % podielom zaťaženia v submaximálnej 
a maximálnej zóne srdcovej frekvencie. Najväčší podiel však tvorilo zaťaženie v zóne malej 
intenzity. 
 

 
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri florbale 
Pri pohybovej aktivite florbal sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 7 študentov  
(5 mužov, 2 ženy).  Somatické charakteristiky sledovaných študentov boli nasledovné. 
Priemerná telesná výška  u mužov 184 cm, telesná hmotnosť 84 kg a vek 21,8 roku. U žien 
priemerná výška bola 176,5 cm, váha 66,5 kg, vek 21. Celkove priemerné hodnoty boli 181,9 
cm telesná výška, 79 váha a priemerný vek probandov bol 21,6 roku. 
 

Meno Výška (cm) Váha (kg) Vek 1 2 3 4 5 Min. Max. Ø
M.CH. 174 64 20 9 7 20 61 3 59 200 163
D.G. 178 66 21 32 7 8 16 37 84 204 159
J.M. 173 61 21 11 1 12 22 54 75 197 172
T.S. 178 75 22 7 0 2 12 79 73 199 181
F.T. 170 60 22 45 9 7 16 23 78 202 154
V.B. 185 75 22 48 2 17 33 0 96 177 143
M.J. 172 65 21 38 7 10 11 34 102 206 157
A.S. 178 83 22 42 3 5 29 21 92 191 149
M.B. 174 70 23 58 3 3 23 13 97 191 140
J.B. 190 80 20 32 7 8 16 37 84 204 159
Š.K. 186 84 23 26 3 4 16 51 104 201 167
M.T. 181 78 21 67 1 3 13 16 84 195 133
B.T. 186 85 23 33 4 8 34 21 98 190 155
J.W. 182 72 22 49 3 10 36 2 75 182 136
Š.V. 183 90 22 37 3 8 17 35 85 198 153
R.D. 180 77 22 49 4 19 27 1 73 182 134
L.L. 182 74 23 39 8 12 23 18 93 195 148
M.T. 172 70 19 37 7 6 6 44 109 201 160
M.N. 173 65 25 26 3 4 16 51 104 201 167
D.CH. 180 88 24 54 6 9 12 19 83 194 143
D.P. 179 75 23 29 3 7 32 29 105 202 159
T.P. 185 90 22 34 4 7 32 23 113 194 158
P.B. 177 65 22 38 6 3 4 49 76 210 167
T.K. 182 85 19 41 2 12 31 14 72 196 142
L.O. 170 57 22 44 12 3 16 25 64 190 148

Ø 178,8 74,2 21,8 37,0 4,6 8,3 22,2 28,0 87 196 154

Zóny srdcovej frekvencie (%) Hodnoty SF (pulz/min.)

Obrázok 2: Zóny srdcovej frekvencie na hodine 
telesnej výchovy u Š.V. pri pohybovej aktivite 
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V zóne malej intenzity zaťaženia sa študenti pohybovali 37 %. Táto zóna srdcovej frekvencie 
vykazuje malé úsilie (do 50 % maxima). V zóne srdcovej frekvencie 141 – 150 pulzov.min-1 
sa probandi pohybovali 4,6 %. V zóne strednej intenzity 8,3 % a v zóne submaximálnej 
intenzity 22,2 %. Druhý najväčší podiel na zaťažení na hodine športových hier mala zóna 
maximálnej intenzity – 28%. Môžeme povedať, že zaťaženie na hodine telesnej výchovy  
so zameraním na futbal je charakteristické vysokým % podielom zaťaženia v submaximálnej 
a maximálnej zóne srdcovej frekvencie. Najväčší podiel však tvorilo zaťaženie v zóne malej 
intenzity. 
 

 
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri florbale 
Pri pohybovej aktivite florbal sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 7 študentov  
(5 mužov, 2 ženy).  Somatické charakteristiky sledovaných študentov boli nasledovné. 
Priemerná telesná výška  u mužov 184 cm, telesná hmotnosť 84 kg a vek 21,8 roku. U žien 
priemerná výška bola 176,5 cm, váha 66,5 kg, vek 21. Celkove priemerné hodnoty boli 181,9 
cm telesná výška, 79 váha a priemerný vek probandov bol 21,6 roku. 
 

Meno Výška (cm) Váha (kg) Vek 1 2 3 4 5 Min. Max. Ø
M.CH. 174 64 20 9 7 20 61 3 59 200 163
D.G. 178 66 21 32 7 8 16 37 84 204 159
J.M. 173 61 21 11 1 12 22 54 75 197 172
T.S. 178 75 22 7 0 2 12 79 73 199 181
F.T. 170 60 22 45 9 7 16 23 78 202 154
V.B. 185 75 22 48 2 17 33 0 96 177 143
M.J. 172 65 21 38 7 10 11 34 102 206 157
A.S. 178 83 22 42 3 5 29 21 92 191 149
M.B. 174 70 23 58 3 3 23 13 97 191 140
J.B. 190 80 20 32 7 8 16 37 84 204 159
Š.K. 186 84 23 26 3 4 16 51 104 201 167
M.T. 181 78 21 67 1 3 13 16 84 195 133
B.T. 186 85 23 33 4 8 34 21 98 190 155
J.W. 182 72 22 49 3 10 36 2 75 182 136
Š.V. 183 90 22 37 3 8 17 35 85 198 153
R.D. 180 77 22 49 4 19 27 1 73 182 134
L.L. 182 74 23 39 8 12 23 18 93 195 148
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P.B. 177 65 22 38 6 3 4 49 76 210 167
T.K. 182 85 19 41 2 12 31 14 72 196 142
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Ø 178,8 74,2 21,8 37,0 4,6 8,3 22,2 28,0 87 196 154
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V zóne malej intenzity zaťaženia sa študenti pohybovali 37 %. Táto zóna srdcovej frekvencie 
vykazuje malé úsilie (do 50 % maxima). V zóne srdcovej frekvencie 141 – 150 pulzov.min-1 
sa probandi pohybovali 4,6 %. V zóne strednej intenzity 8,3 % a v zóne submaximálnej 
intenzity 22,2 %. Druhý najväčší podiel na zaťažení na hodine športových hier mala zóna 
maximálnej intenzity – 28%. Môžeme povedať, že zaťaženie na hodine telesnej výchovy  
so zameraním na futbal je charakteristické vysokým % podielom zaťaženia v submaximálnej 
a maximálnej zóne srdcovej frekvencie. Najväčší podiel však tvorilo zaťaženie v zóne malej 
intenzity. 
 

 
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri florbale 
Pri pohybovej aktivite florbal sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 7 študentov  
(5 mužov, 2 ženy).  Somatické charakteristiky sledovaných študentov boli nasledovné. 
Priemerná telesná výška  u mužov 184 cm, telesná hmotnosť 84 kg a vek 21,8 roku. U žien 
priemerná výška bola 176,5 cm, váha 66,5 kg, vek 21. Celkove priemerné hodnoty boli 181,9 
cm telesná výška, 79 váha a priemerný vek probandov bol 21,6 roku. 
 

Meno Výška (cm) Váha (kg) Vek 1 2 3 4 5 Min. Max. Ø
M.CH. 174 64 20 9 7 20 61 3 59 200 163
D.G. 178 66 21 32 7 8 16 37 84 204 159
J.M. 173 61 21 11 1 12 22 54 75 197 172
T.S. 178 75 22 7 0 2 12 79 73 199 181
F.T. 170 60 22 45 9 7 16 23 78 202 154
V.B. 185 75 22 48 2 17 33 0 96 177 143
M.J. 172 65 21 38 7 10 11 34 102 206 157
A.S. 178 83 22 42 3 5 29 21 92 191 149
M.B. 174 70 23 58 3 3 23 13 97 191 140
J.B. 190 80 20 32 7 8 16 37 84 204 159
Š.K. 186 84 23 26 3 4 16 51 104 201 167
M.T. 181 78 21 67 1 3 13 16 84 195 133
B.T. 186 85 23 33 4 8 34 21 98 190 155
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Tabuľka 2 Intenzita zaťaženia a somatické charakteristiky študentov FCHPT STU  
v Bratislave na hodine telesnej výchovy pri pohybovej aktivite futbal 

 

 
 
V zóne malej intenzity zaťaženia sa študenti pohybovali 37 %. Táto zóna srdcovej frekvencie 
vykazuje malé úsilie (do 50 % maxima). V zóne srdcovej frekvencie 141 – 150 pulzov.min-1 
sa probandi pohybovali 4,6 %. V zóne strednej intenzity 8,3 % a v zóne submaximálnej 
intenzity 22,2 %. Druhý najväčší podiel na zaťažení na hodine športových hier mala zóna 
maximálnej intenzity – 28%. Môžeme povedať, že zaťaženie na hodine telesnej výchovy  
so zameraním na futbal je charakteristické vysokým % podielom zaťaženia v submaximálnej 
a maximálnej zóne srdcovej frekvencie. Najväčší podiel však tvorilo zaťaženie v zóne malej 
intenzity. 
 

 
 
Vnútorné zaťaženie študentov pri florbale 
Pri pohybovej aktivite florbal sme zaznamenávali vnútorné zaťaženie u 7 študentov  
(5 mužov, 2 ženy).  Somatické charakteristiky sledovaných študentov boli nasledovné. 
Priemerná telesná výška  u mužov 184 cm, telesná hmotnosť 84 kg a vek 21,8 roku. U žien 
priemerná výška bola 176,5 cm, váha 66,5 kg, vek 21. Celkove priemerné hodnoty boli 181,9 
cm telesná výška, 79 váha a priemerný vek probandov bol 21,6 roku. 
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Tabuľka 3 Intenzita zaťaženia a somatické charakteristiky študentov FCHPT STU  
v Bratislave na hodine telesnej výchovy pri pohybovej aktivite florbal 

 

 
 

Hodnoty srdcovej frekvencie študentov pri pohybovej aktivite florbal sú nasledovné. 
Priemerné hodnoty u mužov pri floorbale sa pohybovali od 139 – 152 pulzov.min-1, u žien 
sme zaznamenali u jednej probandky hodnotu 127 pulzov.min-1 (J.J.) a u druhej 175 
pulzov.min-1 (M.G.). Priemerná hodnota u žien je 151 pulzov.min-1, ale musíme povedať, že 
sme zaznamenávali zaťaženie len u dvoch probandiek a bolo by potrebné urobiť opakované 
merania, aby sme vedeli daný fakt objektivizovať. U mužov bola priemerná hodnota 145 
pulzov.min-1. Maximálna dosiahnutá hodnota počas pohybovej aktivity florbal bola 191 
pulzov.min-1. u mužov a 205 pulzov.min-1 u žien. 
 

Percentuálne zastúpenie srdcovej frekvencie v jednotlivých zónach je nasledovné: 
       Muži  Ženy   

 do 140 pulzov.min-1 (1)  38 %  38,5 %   
 141 – 150 pulzov.min-1 (2) 12,2 %  3,5 %   
 151 – 165 pulzov.min-1 (3) 27,8 %  9,5 %   
 166 – 180 pulzov.min-1 (4) 19,4 %  37 %   
 181 a viac pulzov.min-1 (5) 2,6 %  21 %   

 

Pri pohybovej aktivite na hodine telesnej výchovy so zameraním na športové hry – florbal 
môžeme charakterizovať podiel jednotlivých zón srdcovej frekvencie nasledovne: U mužov 
najväčší % podiel tvorila zóna srdcovej frekvencie do 140 pulzov.min-1 (38 %) a rovnako aj 
u žien (38,5 %). Druhý najväčší podiel u mužov bol v zóne strednej intenzity (úsilie 60 – 
75%) a u žien v zóne submaximálnej intenzity (37%). Celkove môžeme povedať, že 
zaťaženie pri pohybovej aktivite florbal  bolo charakterizované u mužov strednou až 
submaximálnou intenzitou (27,8 % a 19,4 %). U žien submaximálnou a maximálnou 
intenzitou. Najvyšší podiel u mužov aj u žien tvorilo pásmo malej intenzity zaťaženia. 
Snahou objektivizovať zaťaženie na hodinách telesnej výchovy – futbal, florbal sme  
do záverečného hodnotenia použili vzorku probandov mužov. Zaťaženie študentov  
na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry, konkrétne futbal a florbal 
môžeme charakterizovať nasledovne: 

       Futbal  Florbal   
 do 140 pulzov.min-1 (1)  37 %  38 %  
 141 – 150 pulzov.min-1 (2) 4,6 %  12,2 % 
 151 – 165 pulzov.min-1 (3) 8,3 %  27,8 % 
 166 – 180 pulzov.min-1 (4) 22,2 %  19,4 % 
 181 a viac pulzov.min-1. (5)  28 %  2,6 % 

Meno Výška (cm) Váha (kg) Vek 1 2 3 4 5 Min. Max. Ø
M.M. 175 72 20 39 6 21 24 10 89 191 151
L.L. 183 78 20 44 18 22 15 1 95 184 144
S.K. 192 97 22 21 15 47 17 0 77 172 152
J.J. 176 70 21 56 3 7 23 11 63 189 127
M.G. 177 63 21 2 4 12 51 31 72 205 175
T.C. 185 89 22 45 10 30 14 1 72 182 139
R.K. 185 84 25 41 12 19 27 1 64 182 140

Ø 181,9 79,0 21,6 35,4 9,7 22,6 24,4 7,9 76 186 147
Ø 184,0 84,0 21,8 38,0 12,2 27,8 19,4 2,6 79 182 145
Ø 176,5 66,5 21,0 38,5 3,5 9,5 37,0 21,0 68 197 151
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Môžeme povedať, že zaťaženie v zóne malého zaťaženia (úsilie do 50 %) pri pohybovej 
aktivite futbal je veľmi podobná aktivite florbal. Rozdiely sú hlavne v zóne vyššej intenzity 
zaťaženia, strednej zóny a maximálnej zóny zaťaženia (futbal – 28 %, florbal – 2,6 %). 
 
 
ZÁVER 
 
Na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry (futbal, florbal) na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave sme 
zaznamenali hodnoty srdcovej frekvencie u 32 študentov (30 mužov, 2 ženy). Cieľom našej 
práce bolo zaznamenať a vyhodnotiť vnútorné zaťaženie študentov na hodinách telesnej 
výchovy. Sledovali sme intenzitu zaťaženia na hodinách a následne sme vyhodnotili srdcovú 
frekvenciu podľa jednotlivých zón SF podľa Kačáni (2000). Môžeme konštatovať, že 
zaťaženie pri pohybových aktivitách futbal a florbal bolo rôzne. Pri futbale sa študenti 
pohybovali 28 %  pri maximálnej intenzite (nad 180 pulzov.min-1) a 22,2 % v zóne 
submaximálnej intenzity. Najčastejšie však v zóne malej intenzity (37 %). Pri floorbale sa 
muži pohybovali najviac v pásme nízkej, resp. malej intenzity (38 %) a  v zóne 3 (27,8 %), t.j. 
stredná intenzita a v zóne 4 19,4 % - submaximále zaťaženie. Zaťaženie pri pohybovej 
aktivite futbal bolo vyššie ako pri pohybovej aktivite florbal na hodinách telesnej výchovy 
u študentov na FCHPT STU v Bratislave. Pre rozvoj aeróbnej vytrvalosti u študentov je 
dôležité vykonávať pohybovú aktivitu v zóne malej intenzity zaťaženia dostatočne dlhý čas. 
Pri pohybovej aktivite futbal a florbal pri zohľadnení hore uvedených podmienok takéto 
zaťaženie môžeme odporučiť pri realizácii na hodinách TV so zameraním na športové hry  
na vysokých školách. Pri daných podmienkach sledujeme, že vysoký percentuálny podiel 
dosahovali študenti v zóne strednej, submaximálnej intenzity zaťaženia (florbal) 
a submaximálnej, maximálnej zóne (futbal), kde u študentov tiež rozvíjame anaeróbnu 
vytrvalosť. Zaťaženie na hodinách TV so zameraním na športové hry (futbal, florbal) 
pozitívne vplývalo na organizmus študentov vysokých škôl. 
 
 

Obrázok 4: Zóny srdcovej frekvencie na hodine 
telesnej výchovy u R.K. pri pohybovej aktivite 
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pohybovali 28 %  pri maximálnej intenzite (nad 180 pulzov.min-1) a 22,2 % v zóne 
submaximálnej intenzity. Najčastejšie však v zóne malej intenzity (37 %). Pri floorbale sa 
muži pohybovali najviac v pásme nízkej, resp. malej intenzity (38 %) a  v zóne 3 (27,8 %), t.j. 
stredná intenzita a v zóne 4 19,4 % - submaximále zaťaženie. Zaťaženie pri pohybovej 
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Obrázok 4: Zóny srdcovej frekvencie na hodine 
telesnej výchovy u R.K. pri pohybovej aktivite 

floorball

41%

12%19%

27%
1%

1 2 3 4 5

Obrázok 3: Intenzita zaťaženia na hodine 
telesnej výchovy u R.K. pri pohybovej aktivite 

floorball

0
60

120
180

0:
00

:0
0

0:
03

:3
5

0:
07

:1
0

0:
10

:4
5

0:
14

:2
0

0:
17

:5
5

0:
21

:3
0

0:
25

:0
5

0:
28

:4
0

0:
32

:1
5

0:
35

:5
0

0:
39

:2
5

0:
43

:0
0

0:
46

:3
5

0:
50

:1
0

0:
53

:4
5

0:
57

:2
0

Čas (min.)

SF
 (p

ul
z/

m
in

.)

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

60

 

 
 
 
Môžeme povedať, že zaťaženie v zóne malého zaťaženia (úsilie do 50 %) pri pohybovej 
aktivite futbal je veľmi podobná aktivite florbal. Rozdiely sú hlavne v zóne vyššej intenzity 
zaťaženia, strednej zóny a maximálnej zóny zaťaženia (futbal – 28 %, florbal – 2,6 %). 
 
 
ZÁVER 
 
Na hodinách telesnej výchovy so zameraním na športové hry (futbal, florbal) na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave sme 
zaznamenali hodnoty srdcovej frekvencie u 32 študentov (30 mužov, 2 ženy). Cieľom našej 
práce bolo zaznamenať a vyhodnotiť vnútorné zaťaženie študentov na hodinách telesnej 
výchovy. Sledovali sme intenzitu zaťaženia na hodinách a následne sme vyhodnotili srdcovú 
frekvenciu podľa jednotlivých zón SF podľa Kačáni (2000). Môžeme konštatovať, že 
zaťaženie pri pohybových aktivitách futbal a florbal bolo rôzne. Pri futbale sa študenti 
pohybovali 28 %  pri maximálnej intenzite (nad 180 pulzov.min-1) a 22,2 % v zóne 
submaximálnej intenzity. Najčastejšie však v zóne malej intenzity (37 %). Pri floorbale sa 
muži pohybovali najviac v pásme nízkej, resp. malej intenzity (38 %) a  v zóne 3 (27,8 %), t.j. 
stredná intenzita a v zóne 4 19,4 % - submaximále zaťaženie. Zaťaženie pri pohybovej 
aktivite futbal bolo vyššie ako pri pohybovej aktivite florbal na hodinách telesnej výchovy 
u študentov na FCHPT STU v Bratislave. Pre rozvoj aeróbnej vytrvalosti u študentov je 
dôležité vykonávať pohybovú aktivitu v zóne malej intenzity zaťaženia dostatočne dlhý čas. 
Pri pohybovej aktivite futbal a florbal pri zohľadnení hore uvedených podmienok takéto 
zaťaženie môžeme odporučiť pri realizácii na hodinách TV so zameraním na športové hry  
na vysokých školách. Pri daných podmienkach sledujeme, že vysoký percentuálny podiel 
dosahovali študenti v zóne strednej, submaximálnej intenzity zaťaženia (florbal) 
a submaximálnej, maximálnej zóne (futbal), kde u študentov tiež rozvíjame anaeróbnu 
vytrvalosť. Zaťaženie na hodinách TV so zameraním na športové hry (futbal, florbal) 
pozitívne vplývalo na organizmus študentov vysokých škôl. 
 
 

Obrázok 4: Zóny srdcovej frekvencie na hodine 
telesnej výchovy u R.K. pri pohybovej aktivite 

floorball

41%

12%19%

27%
1%

1 2 3 4 5

Obrázok 3: Intenzita zaťaženia na hodine 
telesnej výchovy u R.K. pri pohybovej aktivite 

floorball

0
60

120
180

0:
00

:0
0

0:
03

:3
5

0:
07

:1
0

0:
10

:4
5

0:
14

:2
0

0:
17

:5
5

0:
21

:3
0

0:
25

:0
5

0:
28

:4
0

0:
32

:1
5

0:
35

:5
0

0:
39

:2
5

0:
43

:0
0

0:
46

:3
5

0:
50

:1
0

0:
53

:4
5

0:
57

:2
0

Čas (min.)

SF
 (p

ul
z/

m
in

.)



Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
61

LITERATÚRA 
 

DÝROVÁ, J. a kol.: Kardiofitness – vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha : Grada,2008. 

HANČÍK, V. a kol.: Teória a didaktika športovej špecializácie a zvoleného športu volejbal. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1994. 

CHOUTKA, M. – DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. 

KAČÁNI, L.: Futbal. Teória a prax hernej prípravy. Bratislava : SPN, 2000. 

KORČEK, F. : Teória a didaktika športu. Bratislava : UK, 1988. 

MORAVEC, R. a kol.: Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004. 

NEUMANN, G. a kol.: Trénink pod kontrolou. Metody, kontrola a vyhodnocení 
vytrvalostního tréninku. Praha : Grada Publishing, 2005. 

OLŠÁK, S.: Srdce, zdravie, šport. Moravany nad Váhom : Raval, 1997. 

TVRZNÍK, A. a kol.: Běhání. Praha : Grada Publishing, 2004. 

http://www.polar.sk 

http://www.top-trend.sk/new/index.php?section=polar&sec=2 

 
LOAD INTENSITY OF UNIVERSITY STUDENTS DURING PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS SPECIALIZED FOR SPORTS GAMES 
 
Tomáš LAURENČÍK - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, 
European Union, tomaslaurencik@hotmail.com 

Martin KRIŽAN - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical and 
Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, European 
Union, martin.krizan@stuba.sk 
 
 
ABSTRACT 
 
The goal of our paper was to register and evaluate the load intensity of students at Slovak 
technical University during the physical education lessons by movement activities – football, 
floorball. We registered inner load of students during the lessons of sport games by measuring 
heart rate with sporttesters Polar RS 400. After that we evaluated the load intensity into  
5 heart rate zones during movement activity. Load of the students by movement activity 
football was characterized by zone of low intensity (37 %) and submaximal (22,2 %), 
maximal (28 %) load intensity. Load of the students by movement activity florbal was 
characterized by zone of low intensity (38 %) and medium (27,8 %), submaximaximal (19,4 
%) load intensity. 
 
KEYWORDS 
 
Sport games in teaching physical education at a higher education institution. Heart rate of 
sporting university students. Internal loading at a P.E. lesson. 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
61

LITERATÚRA 
 

DÝROVÁ, J. a kol.: Kardiofitness – vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha : Grada,2008. 

HANČÍK, V. a kol.: Teória a didaktika športovej špecializácie a zvoleného športu volejbal. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1994. 

CHOUTKA, M. – DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. 

KAČÁNI, L.: Futbal. Teória a prax hernej prípravy. Bratislava : SPN, 2000. 

KORČEK, F. : Teória a didaktika športu. Bratislava : UK, 1988. 

MORAVEC, R. a kol.: Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004. 

NEUMANN, G. a kol.: Trénink pod kontrolou. Metody, kontrola a vyhodnocení 
vytrvalostního tréninku. Praha : Grada Publishing, 2005. 

OLŠÁK, S.: Srdce, zdravie, šport. Moravany nad Váhom : Raval, 1997. 

TVRZNÍK, A. a kol.: Běhání. Praha : Grada Publishing, 2004. 

http://www.polar.sk 

http://www.top-trend.sk/new/index.php?section=polar&sec=2 

 
LOAD INTENSITY OF UNIVERSITY STUDENTS DURING PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS SPECIALIZED FOR SPORTS GAMES 
 
Tomáš LAURENČÍK - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, 
European Union, tomaslaurencik@hotmail.com 

Martin KRIŽAN - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical and 
Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, European 
Union, martin.krizan@stuba.sk 
 
 
ABSTRACT 
 
The goal of our paper was to register and evaluate the load intensity of students at Slovak 
technical University during the physical education lessons by movement activities – football, 
floorball. We registered inner load of students during the lessons of sport games by measuring 
heart rate with sporttesters Polar RS 400. After that we evaluated the load intensity into  
5 heart rate zones during movement activity. Load of the students by movement activity 
football was characterized by zone of low intensity (37 %) and submaximal (22,2 %), 
maximal (28 %) load intensity. Load of the students by movement activity florbal was 
characterized by zone of low intensity (38 %) and medium (27,8 %), submaximaximal (19,4 
%) load intensity. 
 
KEYWORDS 
 
Sport games in teaching physical education at a higher education institution. Heart rate of 
sporting university students. Internal loading at a P.E. lesson. 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
61

LITERATÚRA 
 

DÝROVÁ, J. a kol.: Kardiofitness – vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha : Grada,2008. 

HANČÍK, V. a kol.: Teória a didaktika športovej špecializácie a zvoleného športu volejbal. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1994. 

CHOUTKA, M. – DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. 

KAČÁNI, L.: Futbal. Teória a prax hernej prípravy. Bratislava : SPN, 2000. 

KORČEK, F. : Teória a didaktika športu. Bratislava : UK, 1988. 

MORAVEC, R. a kol.: Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004. 

NEUMANN, G. a kol.: Trénink pod kontrolou. Metody, kontrola a vyhodnocení 
vytrvalostního tréninku. Praha : Grada Publishing, 2005. 

OLŠÁK, S.: Srdce, zdravie, šport. Moravany nad Váhom : Raval, 1997. 

TVRZNÍK, A. a kol.: Běhání. Praha : Grada Publishing, 2004. 

http://www.polar.sk 

http://www.top-trend.sk/new/index.php?section=polar&sec=2 

 
LOAD INTENSITY OF UNIVERSITY STUDENTS DURING PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS SPECIALIZED FOR SPORTS GAMES 
 
Tomáš LAURENČÍK - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, 
European Union, tomaslaurencik@hotmail.com 

Martin KRIŽAN - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical and 
Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, European 
Union, martin.krizan@stuba.sk 
 
 
ABSTRACT 
 
The goal of our paper was to register and evaluate the load intensity of students at Slovak 
technical University during the physical education lessons by movement activities – football, 
floorball. We registered inner load of students during the lessons of sport games by measuring 
heart rate with sporttesters Polar RS 400. After that we evaluated the load intensity into  
5 heart rate zones during movement activity. Load of the students by movement activity 
football was characterized by zone of low intensity (37 %) and submaximal (22,2 %), 
maximal (28 %) load intensity. Load of the students by movement activity florbal was 
characterized by zone of low intensity (38 %) and medium (27,8 %), submaximaximal (19,4 
%) load intensity. 
 
KEYWORDS 
 
Sport games in teaching physical education at a higher education institution. Heart rate of 
sporting university students. Internal loading at a P.E. lesson. 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
61

LITERATÚRA 
 

DÝROVÁ, J. a kol.: Kardiofitness – vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha : Grada,2008. 

HANČÍK, V. a kol.: Teória a didaktika športovej špecializácie a zvoleného športu volejbal. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1994. 

CHOUTKA, M. – DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha : Olympia, 1991. 

KAČÁNI, L.: Futbal. Teória a prax hernej prípravy. Bratislava : SPN, 2000. 

KORČEK, F. : Teória a didaktika športu. Bratislava : UK, 1988. 

MORAVEC, R. a kol.: Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004. 

NEUMANN, G. a kol.: Trénink pod kontrolou. Metody, kontrola a vyhodnocení 
vytrvalostního tréninku. Praha : Grada Publishing, 2005. 

OLŠÁK, S.: Srdce, zdravie, šport. Moravany nad Váhom : Raval, 1997. 

TVRZNÍK, A. a kol.: Běhání. Praha : Grada Publishing, 2004. 

http://www.polar.sk 

http://www.top-trend.sk/new/index.php?section=polar&sec=2 

 
LOAD INTENSITY OF UNIVERSITY STUDENTS DURING PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS SPECIALIZED FOR SPORTS GAMES 
 
Tomáš LAURENČÍK - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, 
European Union, tomaslaurencik@hotmail.com 

Martin KRIŽAN - Department of Physical Education and Sport, Faculty of Chemical and 
Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak republik, European 
Union, martin.krizan@stuba.sk 
 
 
ABSTRACT 
 
The goal of our paper was to register and evaluate the load intensity of students at Slovak 
technical University during the physical education lessons by movement activities – football, 
floorball. We registered inner load of students during the lessons of sport games by measuring 
heart rate with sporttesters Polar RS 400. After that we evaluated the load intensity into  
5 heart rate zones during movement activity. Load of the students by movement activity 
football was characterized by zone of low intensity (37 %) and submaximal (22,2 %), 
maximal (28 %) load intensity. Load of the students by movement activity florbal was 
characterized by zone of low intensity (38 %) and medium (27,8 %), submaximaximal (19,4 
%) load intensity. 
 
KEYWORDS 
 
Sport games in teaching physical education at a higher education institution. Heart rate of 
sporting university students. Internal loading at a P.E. lesson. 



Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

62

 

ZÁVISLOSŤ ÚSPEŠNOSŤI BASKETBALOVEJ STREĽBY V ZÁPASE 
OD INTENZITY HERNÉHO ZAŤAŽENIA STRELCA 

 
Peter MAČURA - Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia, macura@fsport.uniba.sk 

Tomáš VRANSKÝ - študent Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia, vranskytomas@azet.sk 
 
ABSTRAKT 
 
Basketbalová streľba je považovaná za rozhodujúcu činnosť na ceste za víťazstvom v zápase. 
Preto sme sa rozhodli zistiť konkrétne hodnoty srdcovej frekvencie hráčov pri úspešnej 
a neúspešnej basketbalovej streľbe v podmienkach súťažných zápasov. Výskumný súbor 
tvorili hráči (n = 8) basketbalového družstva študentov Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave hrajúci v  zápasoch vysokoškolskej ligy bratislavských 
univerzít v školskom roku 2008/2009. Na meranie srdcovej frekvencie sme použili 
telemetrický merací prístroj SUUNTO Team Pack. Skúmali sme streľbu jednou rukou sponad 
hlavy vo výskoku z blízkej a strednej vzdialenosti po odraze obojnož, streľbu za tri 
body, streľbu po dvojtakte a  streľbu trestných hodov. Najvyššie hodnoty srdcovej frekvencie 
sme zistili pri streľbe spod koša z blízkej vzdialenosti (182,29±8,25 SF.min-1) a najnižšie  
pri streľbe zo strednej vzdialenosti (178,50±11,60 SF.min-1). Nepodarilo sa dokázať, že 
existuje všeobecne platný priamo úmerný vzťah alebo podmienenosť medzi úspešnosťou 
streľby a srdcovou frekvenciou v priebehu streleckého pohybu, ako priamej odozvy  
na vnútorné a/alebo vonkajšie zaťaženie strelca v basketbalovom zápase. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Basketbal. Basketbalový zápas. Basketbalová streľba. Srdcová frekvencia basketbalistu. 
Srdcová frekvencia pri streľbe na kôš. 
 
ÚVOD 
 
Basketbalová streľba 
Basketbalovú streľbu považujú viacerí autori za najdôležitejšiu hernú činnosť jednotlivca 
v basketbale (Mavridis et al., 2004; Argaj, 2005a, b; Okazaki – Rodacki, 2005; Katuna, 2008; 
Krause et al., 2008; Pětivlas et al., 2008, Tománek, 2008). 
Basketbalovú streľbu chápeme v dvoch významoch, vo význame výsledku činnosti a priebehu 
činnosti: 
 

• basketbalová streľba je množina striel hráča, družstva alebo inak rozlíšenej skupiny 
hráčov, napr. podľa pohlavia, veku, výkonnosti, hráčskej funkcie, 

• basketbalová streľba je pohybová činnosť strelca, ktorej cieľom je umiestniť, vstreliť 
loptu do obruče basketbalového koša tak, aby prešla obručou zhora dole (Olejár – 
Mačura, 1983; Mačura, 2008). 

 
Basketbalová streľba je jediná herná činnosť jednotlivca, ktorou sa môžu dosiahnuť body  
na ceste za víťazstvom v zápase. Ostatné útočné herné činnosti, či jednotlivca, skupín (herné 
kombinácie) alebo celého družstva (herné systémy) slúžia na to, aby hráči útočiaceho družstva 
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na ceste za víťazstvom v zápase. Ostatné útočné herné činnosti, či jednotlivca, skupín (herné 
kombinácie) alebo celého družstva (herné systémy) slúžia na to, aby hráči útočiaceho družstva 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

62

 

ZÁVISLOSŤ ÚSPEŠNOSŤI BASKETBALOVEJ STREĽBY V ZÁPASE 
OD INTENZITY HERNÉHO ZAŤAŽENIA STRELCA 

 
Peter MAČURA - Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia, macura@fsport.uniba.sk 

Tomáš VRANSKÝ - študent Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia, vranskytomas@azet.sk 
 
ABSTRAKT 
 
Basketbalová streľba je považovaná za rozhodujúcu činnosť na ceste za víťazstvom v zápase. 
Preto sme sa rozhodli zistiť konkrétne hodnoty srdcovej frekvencie hráčov pri úspešnej 
a neúspešnej basketbalovej streľbe v podmienkach súťažných zápasov. Výskumný súbor 
tvorili hráči (n = 8) basketbalového družstva študentov Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave hrajúci v  zápasoch vysokoškolskej ligy bratislavských 
univerzít v školskom roku 2008/2009. Na meranie srdcovej frekvencie sme použili 
telemetrický merací prístroj SUUNTO Team Pack. Skúmali sme streľbu jednou rukou sponad 
hlavy vo výskoku z blízkej a strednej vzdialenosti po odraze obojnož, streľbu za tri 
body, streľbu po dvojtakte a  streľbu trestných hodov. Najvyššie hodnoty srdcovej frekvencie 
sme zistili pri streľbe spod koša z blízkej vzdialenosti (182,29±8,25 SF.min-1) a najnižšie  
pri streľbe zo strednej vzdialenosti (178,50±11,60 SF.min-1). Nepodarilo sa dokázať, že 
existuje všeobecne platný priamo úmerný vzťah alebo podmienenosť medzi úspešnosťou 
streľby a srdcovou frekvenciou v priebehu streleckého pohybu, ako priamej odozvy  
na vnútorné a/alebo vonkajšie zaťaženie strelca v basketbalovom zápase. 
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vytvorili čo najlepšie situačné podmienky pre úspešnú streľbu. Z herných činností jednotlivca 
sem zaraďujeme útočné činnosti prihrávanie, vedenie lopty (driblovanie), útočné 
doskakovanie, clonenie, atď. Z herných kombinácií a systémov by sme mohli uviesť všetky 
možné útočné kombinácie a systémy. 
Okrem herných činností uplatňujúcich sa v basketbalovom zápase vplýva na vykonanie a 
úspešnosť basketbalovej streľby veľa iných činiteľov. Spomenieme aspoň niektoré. 
Jednou z oblastí, ktorej sa venovala pozornosť je ostrosť videnia strelca strieľajúceho  
z miesta. Applegate – Aplegate (1992) zistili, že logicky všeobecne podporovaný predpoklad 
zníženia úspešnosti streľby vplyvom experimentálneho zámerného postupného znižovania 
ostrosti videnia strelcov nevyvolalo adekvátne postupné znižovanie úspešnosti streľby. Preto 
ostrosť videnia považujú za okrajový činiteľ ovplyvňujúci úspešnosť skúmanej streľby 
z miesta zo vzdialenosti 4,75 m od stredu basketbalovej obruče.  
Atribúty videnia basketbalových hráčov v súvislosti so streľbou trestných hodov skúmala 
autorka Vickers (1996). Zistila, že v prvej fáze pohľadu strelca na basketbalovú obruč 
o úspešnosti streľby rozhoduje dĺžka fixácie na obruč. V pretest-posttest experimente  
po šesťtýždňovom období experimentálneho pôsobenia v dvoch alternatívach skupina 
uplatňujúca pred streľbou trestných hodov predstavy streleckého pohybu dosiahla vyšší nárast 
streleckej úspešnosti, ako skupina s určenými činnosťami pred streľbou (Predebon – Docker, 
1992). Tretia kontrolná skupina dosiahla najmenší nárast úspešnosti streľby trestných hodov. 
Činnosti a ich trvanie pred streľbou trestných hodov skúmal aj Mack (2001). Zistil, že 
nariadenie zmeny dĺžky prípravy na streľbu trestného hodu experimentátorom významne 
neovplyvňovalo jej úspešnosť. Na druhej strane, intencionálne menenie pohybových činností 
pred streleckým pokusom trestného hodu štatisticky významne menilo predpoklad jeho 
úspešnosti. 
Wrisberg – Pein (1992) zistili, že stabilita doby prípravy strieľania trestného hodu zvyšuje 
predpoklad jeho úspešnosti. 
Medzi ďalšie činitele vplývajúce na úspešnosť streľby sme v minulosti zaradili (Mačura, 
2008): pohlavie strelca, vek, vzdialenosť od obruče, pozícia strelca na ihrisku voči doske, 
streľba v tréningu a v zápase, rozdielu skóre v zápase a ďalšie. 
 
NASTOLENIE PROBLÉMU 
 
Úspešnosť basketbalovej streľby a zaťaženie strelca 

Zaujímavým problémom súvisiacim so zvýšením úspešnosti streľby v basketbalovom zápase 
je zaťaženie basketbalistov v zápase. 
Skúmali sa zmeny pulzovej frekvencie (SF) počas basketbalovej streľby, ako odozva  
na vonkajšie a vnútorné zaťaženie strelca. SF stúpa pri tých spôsoboch streľby, ktoré si 
vyžadujú zapojenie viacerých a väčších svalových skupín. Pri streľbe z miesta sa zistila 
priemerná SF 108 pulzov.min-1 a pri streľbe vo výskoku 129 pulzov.min-1 (Seliger et al., 
1966). Porovnanie SF pri streľbe trestných hodov v tréningu (138-142 pulzov.min-1) 
a v zápase (142-196 pulzov.min-1) má tiež vzostupný charakter (Mozola, 1975). 
Pravdepodobne je celkové zaťaženie (psychické, telesné) v zápase väčšie, alebo má iný 
charakter, ako v tréningu, čo vyvoláva zvýšenú SF pri streľbe trestných hodov v zápase. 
Zároveň je potrebné brať do úvahy, že zvýšenie pulzovej frekvencie srdca, ako odrazu zmien 
vnútorného prostredia v organizme strelca pri streľbe v laboratórnych podmienkach 
sprevádzalo zníženie úspešnosti streľby (Obrázok 1). 
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Obrázok 1 Vzťah úspešnosti basketbalovej streľby a pulzovej frekvencie strelca (spracované 

podľa Ivojlov et al. 1981) 
 
Zisťovanie zaťaženia v basketbalovom zápase 

V poslednom období sme zaznamenali výrazný pokrok v možnostiach zisťovania zaťažovania 
v basketbale, či už v tréningu pomocou sporttesterov (Argaj 2005c, Hůlka – Tomajko 2006), 
alebo v zápase použitím novšieho zariadenia Hosand TM 2000 (Mačura et al. 2007a, b, 
Tománek – Vencúrik, 2008). 
Sporttestery je možné v zásade používať len v tréningových podmienkach, resp. priateľských, 
tréningových, či modelovaných zápasoch. Záznam SF sa prenáša zo snímacieho pása, ktorý 
slúži ako snímač SF a vysielač, umiestneného na hrudníku testovaného do náramkových 
hodín, ktoré sú prijímačom, a tieto nie je možné používať počas oficiálneho súťažného 
zápasu. Vo viacerých prípadoch si ich hráči položili do vrecka. Odtlmený signál sa dá 
vysielať aj na vzdialenosť 1 km (Štulrajter, 2006). 
Telemetrický prístroj Hosand TM 2000 je použiteľný aj v zápasových podmienkach.  
Pri aplikácii do zápasových podmienok sa v minulosti vyskytovali  problémy záznamu SF 
(Kujaník – Štulrajter 2009). Ak sa hráč pohyboval mimo rozsah prijímacej antény (napríklad 
pri opustení športovej haly v priebehu oddychového času alebo cez polčas), došlo 
k prerušeniu spojenia a nebolo možné ďalej vykonávať záznam a telemetricky hráča sledovať. 
Opätovná synchronizácia snímacej jednotky umiestnená na hráčovi s anténou spojenou 
s počítačom bola neadekvátne dlhá a pre zvyčajný zápasový hluk v jeho priebehu prakticky 
nemožná. 
V súčasnosti sa opäť zlepšuje a spresňuje možnosť získavať informácie o priebehu, veľkosti a 
intenzite hráčskeho zaťaženia. Zisťovanie pohybového zaťaženia v basketbale pomocou 
zariadenia SUUNTO Team Pack sme zaznamenali, aj keď iba v laboratórnych tréningových 
podmienkach, v práci autorov Tománek – Vranský (2009). Výhodou tohto zariadenia je 
jednoduchá inštalácia a rýchla synchronizácia snímacích pásov umiestnených na hrudníku 
a prijímacej antény. Hrudné snímacie pásy majú vnútornú pamäť, do ktorej sa automaticky 
zaznamenávajú údaje. Sú teda snímačom a súčasne aj záznamovým pamäťovým zariadením. 
Keď je signál medzi hrudným pásom a anténou prerušený nevznikne v tom čase žiadna strata 
údajov, ako v prípade zariadenia Hosand TM 2000. Vo chvíli keď sa prerušenie signálu 
skončilo hrudný snímací pás sa dokáže automaticky bez ďalšieho zásahu examinátora 
opätovne a úplne funkčne prihlásiť a sledovanie srdcovej frekvencie na monitore počítača sa 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

64

 

 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

162 171 175

Pulzová frekvencia (PF.min-1)

Ú
sp

eš
no

sť
 s

tr
eľ

by
 (%

)

 
 
Obrázok 1 Vzťah úspešnosti basketbalovej streľby a pulzovej frekvencie strelca (spracované 

podľa Ivojlov et al. 1981) 
 
Zisťovanie zaťaženia v basketbalovom zápase 

V poslednom období sme zaznamenali výrazný pokrok v možnostiach zisťovania zaťažovania 
v basketbale, či už v tréningu pomocou sporttesterov (Argaj 2005c, Hůlka – Tomajko 2006), 
alebo v zápase použitím novšieho zariadenia Hosand TM 2000 (Mačura et al. 2007a, b, 
Tománek – Vencúrik, 2008). 
Sporttestery je možné v zásade používať len v tréningových podmienkach, resp. priateľských, 
tréningových, či modelovaných zápasoch. Záznam SF sa prenáša zo snímacieho pása, ktorý 
slúži ako snímač SF a vysielač, umiestneného na hrudníku testovaného do náramkových 
hodín, ktoré sú prijímačom, a tieto nie je možné používať počas oficiálneho súťažného 
zápasu. Vo viacerých prípadoch si ich hráči položili do vrecka. Odtlmený signál sa dá 
vysielať aj na vzdialenosť 1 km (Štulrajter, 2006). 
Telemetrický prístroj Hosand TM 2000 je použiteľný aj v zápasových podmienkach.  
Pri aplikácii do zápasových podmienok sa v minulosti vyskytovali  problémy záznamu SF 
(Kujaník – Štulrajter 2009). Ak sa hráč pohyboval mimo rozsah prijímacej antény (napríklad 
pri opustení športovej haly v priebehu oddychového času alebo cez polčas), došlo 
k prerušeniu spojenia a nebolo možné ďalej vykonávať záznam a telemetricky hráča sledovať. 
Opätovná synchronizácia snímacej jednotky umiestnená na hráčovi s anténou spojenou 
s počítačom bola neadekvátne dlhá a pre zvyčajný zápasový hluk v jeho priebehu prakticky 
nemožná. 
V súčasnosti sa opäť zlepšuje a spresňuje možnosť získavať informácie o priebehu, veľkosti a 
intenzite hráčskeho zaťaženia. Zisťovanie pohybového zaťaženia v basketbale pomocou 
zariadenia SUUNTO Team Pack sme zaznamenali, aj keď iba v laboratórnych tréningových 
podmienkach, v práci autorov Tománek – Vranský (2009). Výhodou tohto zariadenia je 
jednoduchá inštalácia a rýchla synchronizácia snímacích pásov umiestnených na hrudníku 
a prijímacej antény. Hrudné snímacie pásy majú vnútornú pamäť, do ktorej sa automaticky 
zaznamenávajú údaje. Sú teda snímačom a súčasne aj záznamovým pamäťovým zariadením. 
Keď je signál medzi hrudným pásom a anténou prerušený nevznikne v tom čase žiadna strata 
údajov, ako v prípade zariadenia Hosand TM 2000. Vo chvíli keď sa prerušenie signálu 
skončilo hrudný snímací pás sa dokáže automaticky bez ďalšieho zásahu examinátora 
opätovne a úplne funkčne prihlásiť a sledovanie srdcovej frekvencie na monitore počítača sa 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

64

 

 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

162 171 175

Pulzová frekvencia (PF.min-1)

Ú
sp

eš
no

sť
 s

tr
eľ

by
 (%

)

 
 
Obrázok 1 Vzťah úspešnosti basketbalovej streľby a pulzovej frekvencie strelca (spracované 

podľa Ivojlov et al. 1981) 
 
Zisťovanie zaťaženia v basketbalovom zápase 

V poslednom období sme zaznamenali výrazný pokrok v možnostiach zisťovania zaťažovania 
v basketbale, či už v tréningu pomocou sporttesterov (Argaj 2005c, Hůlka – Tomajko 2006), 
alebo v zápase použitím novšieho zariadenia Hosand TM 2000 (Mačura et al. 2007a, b, 
Tománek – Vencúrik, 2008). 
Sporttestery je možné v zásade používať len v tréningových podmienkach, resp. priateľských, 
tréningových, či modelovaných zápasoch. Záznam SF sa prenáša zo snímacieho pása, ktorý 
slúži ako snímač SF a vysielač, umiestneného na hrudníku testovaného do náramkových 
hodín, ktoré sú prijímačom, a tieto nie je možné používať počas oficiálneho súťažného 
zápasu. Vo viacerých prípadoch si ich hráči položili do vrecka. Odtlmený signál sa dá 
vysielať aj na vzdialenosť 1 km (Štulrajter, 2006). 
Telemetrický prístroj Hosand TM 2000 je použiteľný aj v zápasových podmienkach.  
Pri aplikácii do zápasových podmienok sa v minulosti vyskytovali  problémy záznamu SF 
(Kujaník – Štulrajter 2009). Ak sa hráč pohyboval mimo rozsah prijímacej antény (napríklad 
pri opustení športovej haly v priebehu oddychového času alebo cez polčas), došlo 
k prerušeniu spojenia a nebolo možné ďalej vykonávať záznam a telemetricky hráča sledovať. 
Opätovná synchronizácia snímacej jednotky umiestnená na hráčovi s anténou spojenou 
s počítačom bola neadekvátne dlhá a pre zvyčajný zápasový hluk v jeho priebehu prakticky 
nemožná. 
V súčasnosti sa opäť zlepšuje a spresňuje možnosť získavať informácie o priebehu, veľkosti a 
intenzite hráčskeho zaťaženia. Zisťovanie pohybového zaťaženia v basketbale pomocou 
zariadenia SUUNTO Team Pack sme zaznamenali, aj keď iba v laboratórnych tréningových 
podmienkach, v práci autorov Tománek – Vranský (2009). Výhodou tohto zariadenia je 
jednoduchá inštalácia a rýchla synchronizácia snímacích pásov umiestnených na hrudníku 
a prijímacej antény. Hrudné snímacie pásy majú vnútornú pamäť, do ktorej sa automaticky 
zaznamenávajú údaje. Sú teda snímačom a súčasne aj záznamovým pamäťovým zariadením. 
Keď je signál medzi hrudným pásom a anténou prerušený nevznikne v tom čase žiadna strata 
údajov, ako v prípade zariadenia Hosand TM 2000. Vo chvíli keď sa prerušenie signálu 
skončilo hrudný snímací pás sa dokáže automaticky bez ďalšieho zásahu examinátora 
opätovne a úplne funkčne prihlásiť a sledovanie srdcovej frekvencie na monitore počítača sa 

Katedra hier FTVŠ UK  Zborník vedeckých prác č. 12 

64

 

 

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

162 171 175

Pulzová frekvencia (PF.min-1)

Ú
sp

eš
no

sť
 s

tr
eľ

by
 (%

)

 
 
Obrázok 1 Vzťah úspešnosti basketbalovej streľby a pulzovej frekvencie strelca (spracované 

podľa Ivojlov et al. 1981) 
 
Zisťovanie zaťaženia v basketbalovom zápase 

V poslednom období sme zaznamenali výrazný pokrok v možnostiach zisťovania zaťažovania 
v basketbale, či už v tréningu pomocou sporttesterov (Argaj 2005c, Hůlka – Tomajko 2006), 
alebo v zápase použitím novšieho zariadenia Hosand TM 2000 (Mačura et al. 2007a, b, 
Tománek – Vencúrik, 2008). 
Sporttestery je možné v zásade používať len v tréningových podmienkach, resp. priateľských, 
tréningových, či modelovaných zápasoch. Záznam SF sa prenáša zo snímacieho pása, ktorý 
slúži ako snímač SF a vysielač, umiestneného na hrudníku testovaného do náramkových 
hodín, ktoré sú prijímačom, a tieto nie je možné používať počas oficiálneho súťažného 
zápasu. Vo viacerých prípadoch si ich hráči položili do vrecka. Odtlmený signál sa dá 
vysielať aj na vzdialenosť 1 km (Štulrajter, 2006). 
Telemetrický prístroj Hosand TM 2000 je použiteľný aj v zápasových podmienkach.  
Pri aplikácii do zápasových podmienok sa v minulosti vyskytovali  problémy záznamu SF 
(Kujaník – Štulrajter 2009). Ak sa hráč pohyboval mimo rozsah prijímacej antény (napríklad 
pri opustení športovej haly v priebehu oddychového času alebo cez polčas), došlo 
k prerušeniu spojenia a nebolo možné ďalej vykonávať záznam a telemetricky hráča sledovať. 
Opätovná synchronizácia snímacej jednotky umiestnená na hráčovi s anténou spojenou 
s počítačom bola neadekvátne dlhá a pre zvyčajný zápasový hluk v jeho priebehu prakticky 
nemožná. 
V súčasnosti sa opäť zlepšuje a spresňuje možnosť získavať informácie o priebehu, veľkosti a 
intenzite hráčskeho zaťaženia. Zisťovanie pohybového zaťaženia v basketbale pomocou 
zariadenia SUUNTO Team Pack sme zaznamenali, aj keď iba v laboratórnych tréningových 
podmienkach, v práci autorov Tománek – Vranský (2009). Výhodou tohto zariadenia je 
jednoduchá inštalácia a rýchla synchronizácia snímacích pásov umiestnených na hrudníku 
a prijímacej antény. Hrudné snímacie pásy majú vnútornú pamäť, do ktorej sa automaticky 
zaznamenávajú údaje. Sú teda snímačom a súčasne aj záznamovým pamäťovým zariadením. 
Keď je signál medzi hrudným pásom a anténou prerušený nevznikne v tom čase žiadna strata 
údajov, ako v prípade zariadenia Hosand TM 2000. Vo chvíli keď sa prerušenie signálu 
skončilo hrudný snímací pás sa dokáže automaticky bez ďalšieho zásahu examinátora 
opätovne a úplne funkčne prihlásiť a sledovanie srdcovej frekvencie na monitore počítača sa 



Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
65

obnoví. Ďalšou výhodou je použitie len hrudných pásov bez použitia počítača a antény.  
V tréningovom prostredí mimo telocvične, napr. vo voľnej prírode, je to veľkou výhodou. 
Zjednodušene vyjadrené gradácia výhodnosti používania uvedených meracích zariadení 
zaťaženia v basketbale (sporttester, Hosand TM 2000, SUUNTO Team Pack) spočíva v tom, 
že pôvodne jediná možnosť zisťovania zaťaženia basketbalového hráča v tréningoch 
(sporttetster) sa intenzívnejšie presúva v možnosť zisťovať zaťaženie priamo v zápasoch 
(SUUNTO Team Pack) aj pre potreby okamžitej a dôležitej informácie pre trénera vedúceho 
družstvo v zápase alebo v tréningu (Šulc et al., 2007). 
Správne vedený športový tréning súčasného basketbalu vyžaduje od trénerov a hráčov 
trénovať v okolnostiach, ktoré sa čo najviac približujú k zápasovým podmienkam. Objektívne 
informácie o vnútornom zaťažení basketbalistov vytvárajú podmienky na také uspôsobovanie 
tréningového a súťažného procesu, ktoré lepšie pripraví hráčov nielen na celkový hráčsky 
výkon, ale aj na jednotlivé herné činnosti. 
 
 
CIEĽ VÝSKUMU 
 
Basketbalovú streľbu považujeme za rozhodujúcu činnosť z pohľadu dosahovania víťazstva 
v zápase. 
SF považujeme v súčasnosti za dôležitý a pre odbornú verejnosť pomerne ľahko dostupný 
ukazovateľ odrážajúci vnútornú odozvu organizmu hráča na ako vonkajšie, tak aj vnútorné 
zaťaženie.  
Rozhodli sme sa zistiť konkrétne hodnoty srdcovej frekvencie hráčov pri basketbalovej 
streľbe v podmienkach súťažných zápasov. 
Celkovo sme tak chceli prispieť k poznaniu intenzity zaťaženia strelca v basketbalovom 
zápase. 
 
 
METODIKA 
 
Skúmaný súbor 

Výskumný súbor tvorili hráči (n = 8) basketbalového družstva študentov Fakulty telesnej 
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave hrajúci v  zápasoch vysokoškolskej 
ligy bratislavských univerzít v školskom roku 2008/2009. Výskumné zisťovanie 
individuálneho zápasového zaťaženia sme uskutočnili v troch zápasoch vysokoškolskej 
súťaže v mesiacoch apríl - máj 2009. 
Počas súťažnej sezóny družstvo 2x do týždňa absolvovalo dva 1,5 hodinové tréningy. 
Niektorí hráči absolvovali aj iné druhy pohybovej prípravy v priebehu iných školských 
predmetov vysokoškolského štúdia (plávanie, atletika ...), resp. individuálne trénovali 
s herným a/alebo kondičným obsahom tréningov. Účasť hráčov v zápasoch je uvedená 
v Tabuľke 1. 
 

Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v športových a pohybových hrách 
 

 
65

obnoví. Ďalšou výhodou je použitie len hrudných pásov bez použitia počítača a antény.  
V tréningovom prostredí mimo telocvične, napr. vo voľnej prírode, je to veľkou výhodou. 
Zjednodušene vyjadrené gradácia výhodnosti používania uvedených meracích zariadení 
zaťaženia v basketbale (sporttester, Hosand TM 2000, SUUNTO Team Pack) spočíva v tom, 
že pôvodne jediná možnosť zisťovania zaťaženia basketbalového hráča v tréningoch 
(sporttetster) sa intenzívnejšie presúva v možnosť zisťovať zaťaženie priamo v zápasoch 
(SUUNTO Team Pack) aj pre potreby okamžitej a dôležitej informácie pre trénera vedúceho 
družstvo v zápase alebo v tréningu (Šulc et al., 2007). 
Správne vedený športový tréning súčasného basketbalu vyžaduje od trénerov a hráčov 
trénovať v okolnostiach, ktoré sa čo najviac približujú k zápasovým podmienkam. Objektívne 
informácie o vnútornom zaťažení basketbalistov vytvárajú podmienky na také uspôsobovanie 
tréningového a súťažného procesu, ktoré lepšie pripraví hráčov nielen na celkový hráčsky 
výkon, ale aj na jednotlivé herné činnosti. 
 
 
CIEĽ VÝSKUMU 
 
Basketbalovú streľbu považujeme za rozhodujúcu činnosť z pohľadu dosahovania víťazstva 
v zápase. 
SF považujeme v súčasnosti za dôležitý a pre odbornú verejnosť pomerne ľahko dostupný 
ukazovateľ odrážajúci vnútornú odozvu organizmu hráča na ako vonkajšie, tak aj vnútorné 
zaťaženie.  
Rozhodli sme sa zistiť konkrétne hodnoty srdcovej frekvencie hráčov pri basketbalovej 
streľbe v podmienkach súťažných zápasov. 
Celkovo sme tak chceli prispieť k poznaniu intenzity zaťaženia strelca v basketbalovom 
zápase. 
 
 
METODIKA 
 
Skúmaný súbor 

Výskumný súbor tvorili hráči (n = 8) basketbalového družstva študentov Fakulty telesnej 
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave hrajúci v  zápasoch vysokoškolskej 
ligy bratislavských univerzít v školskom roku 2008/2009. Výskumné zisťovanie 
individuálneho zápasového zaťaženia sme uskutočnili v troch zápasoch vysokoškolskej 
súťaže v mesiacoch apríl - máj 2009. 
Počas súťažnej sezóny družstvo 2x do týždňa absolvovalo dva 1,5 hodinové tréningy. 
Niektorí hráči absolvovali aj iné druhy pohybovej prípravy v priebehu iných školských 
predmetov vysokoškolského štúdia (plávanie, atletika ...), resp. individuálne trénovali 
s herným a/alebo kondičným obsahom tréningov. Účasť hráčov v zápasoch je uvedená 
v Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Počet skúmaných zápasov jednotlivých hráčov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získavanie údajov 

Počas zápasov skúmaní hráči absolvovali sledovanie SF v zápasových podmienkach. Vstupné 
meranie na zistenie zmien pohybovej výkonnosti a diagnostiku maximálnej srdcovej 
frekvencie (SFmax) sme vykonali testom viacstupňový vytrvalostný člnkový beh podľa Brewer 
et al. (1988) 9.2.2009. 
Individuálne stanovenie maximálnej hodnoty SF slúžilo na výpočet piatich pásiem intenzity 
pohybového zaťaženia podľa Karvonena et al. (1957). Vychádzali sme pritom  
z vyhodnocovania intenzity zaťaženia pomocou piatich pásiem realizovaných v prácach 
Moravec – Tománek (2006 a,b), Moravec – Tománek (2007). Použitú metodiku sme 
využívali na zistenie, v ktorých pásmach sa pohybovala SF strelcov počas streleckého 
pohybu. 
Na meranie srdcovej frekvencie sme využili telemetrický merací prístroj SUUNTO Team 
Pack (Obrázok 2). 

 
Obrázok 2 Súčasti telemetrického meracieho prístroja SUUNTO Team Pack (telemetrická 
anténa; laptom so príslušným programom; snímač SF, ktorý sa zakladá na hrudník). 
 
SUUNTO Team Pack, sa skladá zo snímacieho pásu (suunto memory belt), ktorý je 
pripevnený pružným pásom na hrudník hráča nad srdcom a signál v podobe dĺžky R-R 
intervalu EKG, ktorý vysiela je zachytávaný prijímacou anténou. Z antény sa signál cez USB 
port prenáša do PC, kde sa priebeh SF kontinuálne zobrazuje na monitore. Snímací pás 

Hráči Vek (roky) Počet zápasov 
P.D. 25 2 
M.A. 25 2 
C.Z. 24 2 
K.T. 21 3 
K.R. 24 2 
P.D. 24 2 
Š.T. 23 1 
Ch.P. 25 1 
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vykonáva záznam SF každé dve sekundy a má svoju internú pamäť na zabezpečenie proti 
prípadným stratám údajov vplyvom rušenia signálu v priestore medzi anténou a snímačom. 
Výhodou tohto zariadenia je možnosť využiť prístroj aj v zápasových podmienkach, keďže 
neobsahuje časti, ako sú náramkové hodinky, ktoré by pri priebehu hry mohli spôsobiť 
zranenie. Namerané údaje sa ďalej komplexnejšie hodnotia v počítači pomocou softvérového 
programu SUUNTO Training Manager. 
Jednotlivé basketbalové zápasy sme zaznamenávali na DVD kameru Handycam DCR-DVD 
404 E, ktorej aktuálny časový údaj bol zosynchronizovaný so zariadením SUUNTO Team 
Pack so zámerom pokúsiť sa zistiť akú mal hráč SF v určitom časovom okamihu. S ohľadom 
na aktuálnu možnosť synchronizácie dostupných časových údajov telemetrického meracieho 
prístroja SUUNTO Team Pack a použitej kamery sme brali do úvahy čas tri sekundy  
pred streľbou a päť sekúnd po streľbe. Empiricky sme zistili, že v synchronizácii mohlo prísť 
k meniacemu sa časovému posunu o 1 až 2 sekundy. Väčší časový údaj po streľbe (4 
sekundy) sme dali preto, lebo sme predpokladali, že vnútorná odozva hráča  
na predchádzajúce a aktuálne zaťaženie streleckým pohybom, vyjadrené hodnotou SF sa 
prejaví jej zmenou aj o niekoľko sekúnd neskôr. Takto získané hodnoty SF sme spriemernili. 
SF sme pozorovali počas jednotlivých druhov streľby. V Tabuľke 3 sú zobrazené početnosti 
skúmaných druhov streľby v troch zápasov aj s úspešnosťou. 
 
Spracovanie údajov 

Merané údaje s ktorými sme pracovali boli prevažne hodnoty SF zaznamenávané každé 2 
sekundy do pamäte snímacieho zariadenia v hrudnom páse. Po prenesení do programu 
SUUNTO Training Manager v počítači sme ich ďalej spracovávali. 
Na výpočet piatich pásiem intenzity pohybového zaťaženia a triedenie údajov 
pojednávajúcich o srdcovej frekvencii v priebehu jednotlivých druhoch basketbalovej streľby 
sme využívali funkcie počítačového programu Excel. 
Jednotlivé pásma SF je možné vypočítať dvoma postupmi odvodené z rovnice Karvonena et 
al. (1957): 
 

1. ako % z SFreserve=(SFmax – SFrest), 
2. ako % z SFmax  (napr. SF 80 % = 0,8 * SFmax). 

 
Na stanovenie jednotlivých pásiem sme použili druhý spôsob určovania pásiem podľa SFmax, 
pretože tento spôsob určovania je pre nás praktickejší, lebo na vytvorenie jednotlivých pásiem 
stačí poznať SFmax. Pričom pri prvom hore uvedenom spôsobe určovania je potrebné poznať 
aj SFrest, čo je srdcová frekvencia hneď po prebudení. 
V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti podľa Janssena (2001) 
môžeme na základe dosiahnutej SF identifikovať intenzitu pohybového zaťaženia v piatich 
pásmach vypočítaných na základe % SFreserve alebo SFmax (Tabuľka 2). 
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k meniacemu sa časovému posunu o 1 až 2 sekundy. Väčší časový údaj po streľbe (4 
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môžeme na základe dosiahnutej SF identifikovať intenzitu pohybového zaťaženia v piatich 
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Tabuľka 2 Intenzita zápasového, resp. tréningového zaťaženia v piatich pásmach 

vypočítaných na základe % z SFmax alebo % z SF reserve  (Janssen 2001) 

% 
SFmax 

% 
SFreserve Intenzita pohybového zaťaženia Pásmo 

68–72 50–59 
Intenzita pohybovej aktivity postačujúca na 
urýchlenie regenerácie 1 

73–79 60–69 nízka intenzita cvičení - ľahké aeróbne zaťaženie 2 

80–86 70–79 
stredná intenzita pohybovej činnosti - intenzívnejšie 
aeróbne zaťaženie 3 

87–92 8 –89 
Zmiešané aeróbno-anaeróbne, resp. anaeróbno-
laktátové zaťaženie 4 

93–100 90–100 
Zaťaženie maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, 
najčastejšie počas súťaže 5 

 
Pre určenie času kedy hráč strieľal počas spracovania a vyhodnocovania prvotne získaných 
údajov boli video záznamy jednotlivých zápasov, z ktorých sme presne vedeli určiť 
strieľajúceho hráča, o aký druh streľby sa jedná a v akom konkrétnom čase sa udial. Použili 
sme aj záznamové hárky a záznamy herných štatistík zo zápasu na overenie správnosti 
údajov. Osobné údaje o hráčoch sme zisťovali individuálne s hráčmi. 
 
Skúmané druhy streľby 

Do sledovania sme zahrnuli všetky druhy streľby uskutočňované hráčmi v priebehu hry. Išlo 
o streľbu po dvojtakte a vo výskoku z malej, strednej vzdialenosti za dva body, prevažne 
jednou rukou sponad hlavy vo výskoku a proti obrancovi, streľbu z veľkej vzdialenosti za tri 
body najčastejšie vykonávanú vo veľmi podobných okolnostiach ako prechádzajúce streľby 
za dva body. S ohľadom na pohybovú štruktúru sme streľbu trestných hodoch vyhodnocovali 
ako samostatný spôsob streľby. 
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Keďže vnútorná odozva organizmu strelca v basketbale je ovplyvnená nielen aktuálne 
vykonávanou hernou činnosťou, ale aj zaťažením, ktoré absolvoval dovtedy, nemôžeme 
jednoznačne tvrdiť a predpokladať, že hráč pri úspešnej, resp. neúspešnej streľbe bude mať, 
alebo by mal mať, nižšiu alebo vyššiu SF. Navyše emocionálne prežívanie, aj možných 
budúcich herných dejov a následkov, spolupôsobí na hodnoty SF strelca. 
 
Srdcová frekvencia strelca a spôsob streľby 

Zistené hodnoty srdcovej frekvencie strelcov naznačujú niekoľko potenciálnych trendov 
(Tabuľka 3). Streľba spod koša z blízkej vzdialenosti vykázala najvyššie hodnoty SF 
skúmaných basketbalistov. Pravdepodobne najviac platným dôvodom je skutočnosť, že 
strelec strieľajúci z malej vzdialenosti od koša je bránený brániacim družstvom najpozornejšie 
a s najväčším úsilím a to často aj viacerými hráčmi naraz. Streľba spod koša sa vykonáva 
s najväčším telesným kontaktom medzi strelcom a brániacim hráčom/hráčmi. Iným možným 
vysvetlením môže byť skutočnosť, že pri zaznamenávaní streľby sme nerozlišovali streľbu  
v postupnom a rýchlom protiútoku. 
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Najpravdepodobnejším dôvodom prečo sa streľba zo stredných vzdialeností uskutočňovala 
s najnižšou SF (178,50±11,60 pulzov.min-1) je ten, že sa realizovala v postupnom útoku  
po prechode na súperovu polovicu ihriska a po postupnom útoku, ktorý nie je fyzicky náročný 
tak, ako dynamický útok s agresívnym bránením a doskakovaniami. 
Obdobne vysvetľujeme hodnoty SF pri streľbe za tri body, ktoré dosiahli druhú najnižšiu 
priemernú hodnotu 181,52±10,40 pulzov.min-1. V tomto kontexte je priemerná hodnota SF 
strelca pri streľbe po dvojtakte 181,70±10,85 pulzov.min-1, aj keď nie extrémne vyššia, 
pochopiteľná. Tento spôsob streľby vyžaduje od strelca nielen vysoké fyzické nasadenie, časté 
prekonanie veľkých vzdialeností 5-7 m z obvodových pozícií na začiatku pohybu  
do podkošového priestoru v jeho závere, ale aj koordinačné schopnosti. 
Streľba trestných hodov je technikou vykonania streleckého pohybu s oporou strelca 
o podložku. Ide o samostatný druh streľby, ktorý sa vykonáva keď hodiny hry stoja, na strelca 
nie je vyvíjaný tlak zo strany obrancu (obrancov) a preto sme tento druh streľby vyčlenili a 
neporovnali s ostatnými streľbami. 
 
Tabuľka 3 Srdcová frekvencia pri basketbalovej streľbe v zápase (pulzy.min-1) 

Druh streľby Úspešná Neúspešná Spolu 

(n=5) (n=16) (n=21) - spod koša  
185,50±7,39 181,25±8,23 182,29±8,25 

(n=15) (n=15) (n=30) - po dvojtakte 
180,33±8,54 183,07±12,61 181,70±10,85 

(n=7) (n=13) (n=20) - zo stredných 
vzdialeností 181,71±11,62 176,77±11,22 178,50±11,60 

(n=12) (n=17) (n=29) - za tri body 
180,83±12,34 182,00±8,76 181,52±10,40 

(n=20) (n=15) (n=35) - trestné hody 
178,90±11,62 178,93±12,63 178,91±12,06 

(n=59) (n=76) (n=135) Spolu: 
180,56±10,92 180,55±10,98 180,56±10,95 

 
 
Srdcová frekvencia strelca a úspešnosť streľby 

Už prvý pohľad na hodnoty SF počas úspešnej a neúspešnej streľby naznačujú, že s najväčšou 
pravdepodobnosťou neexistuje všeobecne platný priamy vzťah alebo podmienenosť medzi 
úspešnosťou streľby a SF. 
Isté zdôvodniteľné náznaky vidíme napríklad pri streľbe za tri body. Mohli by sme prijať 
hypotézu, že streľba za tri body vykonávaná pri zaťažení prejavujúcom sa nižšou SF 
180,83±12,34 pulzov.min-1 je úspešná v porovnaní s neúspešnou streľbou za tri body 
(182,00±8,76 pulzov.min-1). Prečo potom streľba po dvojtakte vykazuje ten istý trend je 
otázne. Po dvojtakte sa zvyčajne strieľa buď po rýchlom protiútoku alebo proti zvýšenému 
obrannému úsiliu brániaceho súpera často v početnej prevahe. Ak zoberieme do úvahy 
spriemernenie 8 sekundového intervalu (3 sekundy pred a 5 sekúnd po streľbe – pozri 
metodiku práce) môžeme si vysvetliť nižšie hodnoty SF pri úspešných streľbách po dvojtakte 
tým, že sa možno ešte nestihla dostaviť reakcia organizmu strelca na vonkajšie zaťaženie 
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zvyčajne sa prejavujúca zvýšenou SF hlavne po dvojtaktoch vykonaných v rýchlom 
protiútoku. Tento fenomén neskoršej reakcie srdcovocievneho systému sa označuje ako efekt 
statického cvičenia (Kujaník – Štulrajter, 2009). 
Presnejšie vysvetlenie zistených hodnôt srdcovej frekvencie pri streľbe spod koša a streľbe  
zo strednej vzdialenosti by si vyžadovalo vyšší zaznamenaný výskyt úspešných pokusov 
(n=5, resp. n=7), skúmaných strelcov a zápasov. 
 
Srdcová frekvencia počas streľby rozdelená do piatich pásiem zaťaženia strelca 

V Tabuľke 4 sme namerané hodnoty srdcovej frekvencie v priebehu jednotlivých druhov 
streľby rozdelili do piatich pásiem intenzity pohybového zaťaženia. Jednotlivé pásma sú 
vypočítané z rovnice Karvonena et al. (1957), ktorú použili vo svojich prácach aj Moravec – 
Tománek (2006a, 2007). 
 
Tabuľka 4 Percentuálne rozdelenie srdcovej frekvencie do piatich pásiem v priebehu streľby 

v zápase 

Streľba za 2, 3body a po dvojtakte Streľba spod koša 
Úspešná Neúspešná Úspešná Neúspešná Pásmo 

SFmax % 
striel 

počet 
striel 

% 
striel 

počet 
striel 

% 
striel 

počet 
striel 

% 
striel 

počet 
striel 

5 nad 93% 81,3% 26 74,5% 35 100,0% 5 81,3% 13 
4 92-87% 15,6% 5 23,4% 11 0,0% 0 18,7% 3 
3 86-80% 3,1% 1 2,1% 1 0,0% 0 0,0% 0 
2 79-73% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
1 pod 72% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
Spolu 100,0% 32 100,0% 47 100,0% 5 100,0% 16 
 
 
Zistili sme, že viac ako 70% z celkového počtu striel sa SF pohybovala nad 93% SFmax. 
Intenzite pohybového zaťaženia nad 93% z SFmax zodpovedá piatemu pásmu zaťaženia, čo 
podľa Janssena (2001) znamená zaťaženie anaeróbneho charakteru. Rozdelením SF do piatich 
pásiem zaťaženia sme zistili, že pred, počas a tesne po streľbe z blízkej vzdialenosti sme 
zistili najväčšie zaťaženie organizmu strieľajúceho hráča. Počas úspešnej a neúspešnej streľby 
z blízkej vzdialenosti strelci vykonávali strelecký pohyb prevažne v piatom pásme zaťaženia 
strelca (100%, resp. 81,3 %). Zdá sa, že schopnosť znášať extrémne zaťaženie strelca  
pri uvoľňovaní sa strelca v situácii jeden proti jednému, ktorý Garefis et al. (2006) považujú 
za jeden z rozhodujúcich faktorov víťazstva v basketbalovom zápase, vystupňované  
v podkošovom priestore útočením a strieľaním proti viacerým obrancom môže byť 
rozhodujúca pre strelecké uplatnenie sa hráča. 
V Tabuľke 5 sú údaje streľby trestných hodov, z ktorej je na prekvapenie zrejmá vyššia 
úspešnosť streľby pri vyššej intenzite zaťaženia vyjadrenej vyšším percentom zastúpenia 
z celkového počtu striel v štvrtom a piatom pásme ako pri neúspešných trestných hodoch. 
Zároveň treba vziať do úvahy minimálne rozdiely priemerných hodnôt SF v priebehu 
streleckého pohybu trestných hodov uvedených v Tabuľke 3, z ktorých je zrejmé, že hľadať 
vzťah k úspešnosti streľby trestných hodov iba voči SF bude nepostačujúce. 
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protiútoku. Tento fenomén neskoršej reakcie srdcovocievneho systému sa označuje ako efekt 
statického cvičenia (Kujaník – Štulrajter, 2009). 
Presnejšie vysvetlenie zistených hodnôt srdcovej frekvencie pri streľbe spod koša a streľbe  
zo strednej vzdialenosti by si vyžadovalo vyšší zaznamenaný výskyt úspešných pokusov 
(n=5, resp. n=7), skúmaných strelcov a zápasov. 
 
Srdcová frekvencia počas streľby rozdelená do piatich pásiem zaťaženia strelca 

V Tabuľke 4 sme namerané hodnoty srdcovej frekvencie v priebehu jednotlivých druhov 
streľby rozdelili do piatich pásiem intenzity pohybového zaťaženia. Jednotlivé pásma sú 
vypočítané z rovnice Karvonena et al. (1957), ktorú použili vo svojich prácach aj Moravec – 
Tománek (2006a, 2007). 
 
Tabuľka 4 Percentuálne rozdelenie srdcovej frekvencie do piatich pásiem v priebehu streľby 
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Streľba za 2, 3body a po dvojtakte Streľba spod koša 
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5 nad 93% 81,3% 26 74,5% 35 100,0% 5 81,3% 13 
4 92-87% 15,6% 5 23,4% 11 0,0% 0 18,7% 3 
3 86-80% 3,1% 1 2,1% 1 0,0% 0 0,0% 0 
2 79-73% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
1 pod 72% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 
Spolu 100,0% 32 100,0% 47 100,0% 5 100,0% 16 
 
 
Zistili sme, že viac ako 70% z celkového počtu striel sa SF pohybovala nad 93% SFmax. 
Intenzite pohybového zaťaženia nad 93% z SFmax zodpovedá piatemu pásmu zaťaženia, čo 
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pri uvoľňovaní sa strelca v situácii jeden proti jednému, ktorý Garefis et al. (2006) považujú 
za jeden z rozhodujúcich faktorov víťazstva v basketbalovom zápase, vystupňované  
v podkošovom priestore útočením a strieľaním proti viacerým obrancom môže byť 
rozhodujúca pre strelecké uplatnenie sa hráča. 
V Tabuľke 5 sú údaje streľby trestných hodov, z ktorej je na prekvapenie zrejmá vyššia 
úspešnosť streľby pri vyššej intenzite zaťaženia vyjadrenej vyšším percentom zastúpenia 
z celkového počtu striel v štvrtom a piatom pásme ako pri neúspešných trestných hodoch. 
Zároveň treba vziať do úvahy minimálne rozdiely priemerných hodnôt SF v priebehu 
streleckého pohybu trestných hodov uvedených v Tabuľke 3, z ktorých je zrejmé, že hľadať 
vzťah k úspešnosti streľby trestných hodov iba voči SF bude nepostačujúce. 
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Tabuľka 5 Percentuálne rozdelenie SF do piatich pásiem zaťaženia počas streľby trestných  
hodov v zápase 

 
Trestné hody 

Úspešné Neúspešné Pásmo 
SFmax % 

striel 
počet 
striel 

% 
striel 

počet 
striel 

5 nad 93% 80,0% 16 73,3% 11 
4 92-87% 15,0% 3 13,4% 2 
3 86-80% 0,0% 0 13,3% 2 
2 79-73% 5,0% 1 0,0% 0 
1 pod 72% 0,0% 0 0,0% 0 
Spolu 100,0% 20 100,0% 15 

 
Pri úspešnej streľbe trestných hodov bolo 16 z 20 striel vykonaných v piatom pásme 
zaťaženia strelca, čo je 80 % z celkového počtu úspešných striel a pri neúspešnej streľbe je 11 
z 15 striel vykonaných nad 93%, čo zodpovedá 73,3% z celkového počtu neúspešných striel. 
Ak by sme chceli vyvodiť presnejšie závery museli by sme mať určite väčšie množstvo 
získaných údajov a pokúsiť sa brať do úvahy aj trvanie intervalu od zapísknutia osobnej 
chyby na budúceho strelca trestného hodu až po streľbu prvého trestného hodu a skončenia 
posledného streleckého pokusu. 
Posledné výskumy naznačujú Vaquera et al. (2008), že nie menej dôležitou je diferenciácia 
podľa hráčskych funkcií (rozohrávači, krídla a centri) a štvrtiny zápasu (prvá až štvrtá 
štvrtina). Zistilo sa totiž, že ako priemerná, tak aj maximálna srdcová frekvencia 
profesionálnych basketbalistov hrajúcich v španielskej najvyššej basketbalovej súťaži stúpala 
v priebehu zápasu a najvyššie hodnoty dosiahli rozohrávači v štvrtej štvrtine. 
 
ZÁVER 
 
Súčasný basketbal je charakterizovaný vykonaním herných činností pri vysokom telesnom 
i psychickom zaťažení (Hlasica – Jančoková, 2002; Horička, 2004; Matkovič et al., 2005). 
Výskumné možnosti presného zisťovania zaťaženia hráča v basketbalovom zápase sa neustále 
zdokonaľujú. V minulosti sa určovala veľkosť zaťaženia hráča pomocou vonkajších prejavov, 
medzi ktoré sa najčastejšie zaraďovali dýchanie, potenia sa a začervenanie kože hráča  
na jednotlivých častiach tela. Palpačnou metódou, alebo pulzotachometrami rôzneho typu,  
so snímačmi v podobe fotobunky alebo piezokrištáľu (Štulrajter, 2006) sa zisťovala SF 
skúmaného basketbalistu, avšak až po ukončení cvičenia alebo po vystriedaní v zápase. 
Telemetrické zariadenie SUUNTO Team Pack umožnilo získať priebeh hodnôt SF v priebehu 
basketbalových zápasov. 
Vo vzťahu k basketbalovej streľbe sme zistili, že prevažnú väčšinu basketbalovej streľby 
v zápasoch strelci vykonávali pri najvyššom piatom pásme zaťaženia, čo predstavuje 
zaťaženie anaeróbneho charakteru, alebo vo štvrtom pásme zmiešaného aeróbno-
anaeróbneho, resp. anaeróbno-laktátového zaťaženia. 
Z toho usudzujeme, že tréning streľby dospelých basketbalistov by mal v adekvátnej miere 
zohľadňovať tieto zistenia, čím by sa dosiahla ešte väčšia hráčska a divácka atraktivita tejto 
hernej činnosti jednotlivca (Tsamourtzis et al., 2009). 
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basketbalových zápasov. 
Vo vzťahu k basketbalovej streľbe sme zistili, že prevažnú väčšinu basketbalovej streľby 
v zápasoch strelci vykonávali pri najvyššom piatom pásme zaťaženia, čo predstavuje 
zaťaženie anaeróbneho charakteru, alebo vo štvrtom pásme zmiešaného aeróbno-
anaeróbneho, resp. anaeróbno-laktátového zaťaženia. 
Z toho usudzujeme, že tréning streľby dospelých basketbalistov by mal v adekvátnej miere 
zohľadňovať tieto zistenia, čím by sa dosiahla ešte väčšia hráčska a divácka atraktivita tejto 
hernej činnosti jednotlivca (Tsamourtzis et al., 2009). 
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Tabuľka 5 Percentuálne rozdelenie SF do piatich pásiem zaťaženia počas streľby trestných  
hodov v zápase 
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Úspešné Neúspešné Pásmo 
SFmax % 

striel 
počet 
striel 

% 
striel 

počet 
striel 
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3 86-80% 0,0% 0 13,3% 2 
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1 pod 72% 0,0% 0 0,0% 0 
Spolu 100,0% 20 100,0% 15 
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ZÁVER 
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ABSTRACT 
 
Basketball shooting is considered to be a crucial and decisive activity enroute to victory  
in a basketball match. This is why we have decided to measure the particular values  
of players’ heart rate (HR) in successful and unsuccessful basketball shots during a basketball 
match. Our sample set consisted of players (n=8) in the Faculty of Physical Education and 
Sports, Comenius University in Bratislava student team playing the Inter College League  
in the 2008/2009 school year. To measure the HR, we used the SUUNTO Team Pod 
telemetry measuring device. We analyzed one hand jump shots from a close and medium 
distance, three point shots, lay-ups and free-throws. The highest HR values were measured 
when shooting from under the basket at a close distance (182,29±8,25 HR.min-1) from the 
basket, the lowest values were measured at a medium distance (178,50±11,60 HR.min-1) from 
the basket. We failed to prove a general correlation or dependence between a successfulness 
of shooting and the HR during the shots as a direct effect of internal or external player’s load 
in a basketball match. 
 
KEYWORDS 
 
Basketball. Basketball match. Basketball shooting. Heart rate of basketball player. Basketball 
shooter’s heart rate. 
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INTENZITA ZÁPASOVÉHO ZAŤAŽENIA HRÁČOV VO FUTSALE 
 

Zsolt PAKUSZA – Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika; Európska Únia, pakusza@fsport.uniba.sk 
 
ABSTRAKT 
 
Z dostupných prameňov nám nie sú známe empiricky zistené výsledky vnútorného zaťaženie 
hráčov vo futsale Cieľom práce bolo zaznamenať a vyhodnotiť intenzitu vnútorného 
zaťaženia hráčov futsalu v prípravnom zápase na základe srdcovej frekvencie. Na meranie 
srdcovej frekvencie sme využili telemetrický merací prístroj SUUNTO Team Pack. Intenzitu 
zápasového zaťaženia sme percentuálne vyhodnotili pre sledovaných hráčov a v priemere  
pre celé družstvo podľa 5 – ich zón srdcovej frekvencie. Zistili sme, že zaťaženie hráča  
vo futsale pri hre družstva na 6 hráčov má intervalový charakter a pohybuje na úrovni 87 až 
100% max. SF. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Vytrvalostný člnkový beh. Srdcová frekvencia vo futsalovom zápase. Fyziologická krivka 
futsalistu. Vnútorné zaťaženie futsalistu. 
 
 
ROZBOR PROBLÉMU 
 
Vzhľadom na charakter a obsah hry (veľkosť ihriska, počet hráčov, čas a priestor) aj  
vo futsale, podobne ako v iných halových športoch, pôsobí na hráčov opakovane špecifické 
pohybové zaťaženie. Táto špecifickosť je ovplyvnená aj inými faktormi, ktoré vyplývajú 
z taktických prostriedkov hry (spôsob striedania, obranný a útočný herný systém a pod.) 
(Riveiro, 2000; Sampedro, 1997; Huděc, 2002; Pakusza, 2004). Vzhľadom na pomerne mladé 
športové odvetvie sme z dostupných prameňov nezistili empiricky zistené výsledky 
vnútorného zaťaženie hráčov vo futsale. Intenzita zápasového zaťaženia vo futsale môže byť 
ovplyvnená: 

 taktikou hry v obrannej a útočnej fáze hry vlastného družstva, 
 taktikou hry súpera, 
 úrovňou zvládnutia herných činností jednotlivca, 
 taktickým myslením a anticipáciou, 
 participáciou hráčov na hernom výkone družstva, 
 frekvenciou striedania jednotlivých fáz hry, 
 frekvenciou prerušení vyplývajúcich z pravidiel hry, 
 spôsobom striedania hráčov, skupín hráčov resp. formácií (striedanie 5 – ich, 6 – ich, 7 

– ich hráčov, striedanie 2 formácií (dvoch štvoríc), prípadne striedanie viacerých 
hráčov). 

 
Podľa viacerých autorov (Moravec a kol, 2004, 2005) je potreba presnej identifikácie 
zápasového zaťaženia jedným z predpokladov úspešnosti v zápase a samozrejme optimálneho 
dávkovania tréningového zaťaženia. 
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Identifikácia vnútornej odozvy organizmu na zápasové zaťaženie (Mačura a kol., 2007) 
prostredníctvom snímania srdcovej frekvencie patrí medzi primárne možnosti hodnotenia 
účinnosti športovej prípravy. 
Podľa Moravca – Tománka (2005) aj v športových hrách možno na základe určenia podielu 
srdcovej frekvencie (SF) v piatich bioenergetických pásmach do určitej miery zvýšiť často 
diskutovanú objektívnosť hodnotenia intenzity značne špecifického tréningového 
a zápasového zaťaženia. 
 

CIEĽ 
 
Cieľom práce je zistiť vnútorné zaťaženie hráčov futsalu v prípravnom zápase na základe 
srdcovej frekvencie. 
 
ÚLOHY 
 
1. Pomocou vytrvalostného člnkového behu určiť maximálnu SF sledovaných hráčov futsalu. 
2. Na základe maximálnej SF určiť pre každého hráča 5 individuálnych pásiem intenzity 

zaťaženia. 
3. Realizovať meranie SF hráčov futsalu v prípravnom zápase. 
4. Individuálne vyhodnotiť intenzitu zápasového zaťaženia hráčov v piatich pásmach podľa 

percentuálneho podielu SF. 
 
METODIKA 
 
Výskumný súbor tvorilo hráči futsalového družstva ŠK Slovan UK Bratislava – futsal  
(„A“ družstvo je účastníkom najvyššej slovenskej a „B“ družstvo druhej najvyššej súťaže  
vo futsale). Priemerný kalendárny vek testovaných hráčov, ako vidieť v tabuľke 1, bol 26,8 
rokov, v priemere boli hráči zapojení do aktívnej športovej činnosti 17,6 rokov a  
do špecializovanej futsalovej prípravy 6,1 roka (najviac 13 rokov). 
 
Tabuľka 1 Vybrané ukazovatele výskumného súboru ŠK Slovan UK Bratislava – futsal 
 

P.č. Meno Vek Akt. šport Akt. futsal 
1 MN 27 19 6 
2 DB 25 17 5 
3 MM 26 7 5 
4 MČ 27 20 6 
5 IR 25 18 6 
6 AB 21 18 2 
7 ZP 33 20 13 
8 RO 30 22 6 

priemer 26,8 17,6 6,1 
 
Pomocou stupňovaného vytrvalostného člnkového behu, ktorý sa realizoval v športovej hale 
FTVŠ UK v Bratislave sme zistili maximálnu pulzovú frekvenciu sledovaných hráčov. 
V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti podľa Janssena (2001) 
môžeme na základe dosiahnutej SF identifikovať intenzitu pohybového zaťaženia v piatich 
pásmach vypočítaných na základe SFmax (tabuľka 2). 
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Na spracovanie a vyhodnocovanie zistených údajov použijeme základné matematicko - 
štatistické operácie. 
 
Tabuľka 2 Intenzita zápasového, resp. tréningového zaťaženia v piatich pásmach 

vypočítaných na základe % z SFmax (Janssen, 2001) 

%    
SFmax 

Intenzita pohybového zaťaženia Pásmo

68–72 Intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie regenerácie 1 
73–79 Nízka intenzita cvičení - ľahké aeróbne zaťaženie 2 
80–86 Stredná intenzita pohybovej činnosti - intenzívnejšie aeróbne zaťaženie 3 
87–92 Zmiešané aeróbno-anaeróbne, resp. anaeróbno-laktátové zaťaženie 4 

93–100 Zaťaženie maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, najčastejšie počas súťaže 5 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Samotného testovania sa zúčastnilo 12 hráčov družstva. V tab. 3 uvádzame výsledky len tých 
hráčov, ktorí sa zúčastnili aj 2. časti výskumu. Priemerný vek sledovaných hráčov bol 26,8 
rokov ale súbor malo pomerne široké variačné rozpätie – 13 rokov (21 až 33 rokov), podobne 
ako aj trénovanosť hráčov na základe výkonu vo VČB (81 až 144 prebehnutých úsekov)  
(tab. 3). 
 
Tabuľka 3 Maximálna srdcová frekvencia sledovaných hráčov na základe VČB 

P.č Meno Počet úsekov 
VČB SFmax

1 MN 144 196 
2 DB 100 188 
3 MM 83 194 
4 MČ 123 195 
5 IR 119 190 
6 AB 130 196 
7 ZP 81 193 
8 RO 110 192 

priemer 111,25 193 
 
Intenzitu zápasového zaťaženia futsalistov sme sledovali počas modelovanej vlastnej hry 
sledovaného družstva. Hralo sa podľa platných pravidiel futsalu. Každé družstvo malo 
k dispozícii 6 – ich hráčov do poľa, ktorí sa striedali podľa ich vzájomnej dohody 
v nepravidelných intervaloch (jedna z možných variant striedania a hry na 6 hráčov počas 
zápasu). Polčasová prestávka trvala 5 minút. Hráči neboli viazaní špecifickými taktickými 
úlohami. 
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Obrázok 1 Príklad fyziologickej krivky zápasového zaťaženie futsalistu – D.B. 
 

 
 
Obrázok 2 Príklad fyziologickej krivky zápasového zaťaženie futsalistu – R.O. 
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Pri hracom čase 2 x 20 minút čistého hracieho času činil sledovaný časový úsek cca 64 minút 
hrubého času. Pomer intervalu zaťaženia a intervalu odpočinku vzhľadom na spôsob 
striedania nebol rovnomerný. Interval zaťaženie hráča sa pohyboval od 3 do 8 minút podľa 
priebehu zápasu. 
 
V priebehu intervalu zaťaženie sa SF pohybovala najčastejšie v 2 pásmach,  v pásmach 4-5 aj 
podľa hernej aktivity hráčov. Najmenšie zaťaženie sme zaznamenali u hráčov AB a ZP, ktorí 
ale plnili hráčsku funkciu libera svojich družstiev a ich aktivita počas intervalu zaťaženia 
v útočnej fáze bola najmenšia spomedzi ich spoluhráčov. Najväčšiu záťaž sme zaznamenali 
u hráča MN, ktorý sa až 30 % pohyboval v pásme 5 (tab. 4). 
 
Celkové priemerné zaťaženie hráčov podľa percentuálneho podielu v jednotlivých pásmach 
v priebehu zápasu znázorňuje obr. 3. Pomerne veľké percentuálne zastúpenie v pásme 1  
(až 39 %) vyplýva z intervalu zaťaženia a odpočinku (striedanie hráčov), pretože práve 
v intervale odpočinku sa SF hráčov pohybovala v tejto zóne. 
 
Tabuľka 4 Výsledky zaťaženia futsalistov v zápase 
 

P.č Meno Pásmo 1 
(%) 

Pásmo 2 
(%) 

Pásmo 3 
(%) 

Pásmo 4 
(%) 

Pásmo 5 
(%) 

1 MN 23,7 10,9 21,3 28,3 15,8 

2 DB 34,7 9 14,9 26,4 15 

3 MM 25,3 8,2 11,1 25,5 30 

4 MČ 29,6 9,8 31,8 22,1 6,8 

5 IR 19,1 8,3 21,6 30,2 20,9 

6 AB 53,8 18,4 22 4,7 1 

7 ZP 81 14,8 3,1 1,3 0 

8 RO 36,6 10,9 29,2 21,6 1,7 

aritm.priem. 37,98 11,29 19,38 20,01 11,40 

smer.odch. 21,996 3,850 9,215 11,776 10,912 

median 29,60 9,80 21,30 25,50 15,00 

Min. 19,10 8,20 3,10 1,30 0,00 

Max. 81,00 18,40 31,80 30,20 30,00 

var.rozp. 61,90 10,20 28,70 28,90 30,00 
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Pri hracom čase 2 x 20 minút čistého hracieho času činil sledovaný časový úsek cca 64 minút 
hrubého času. Pomer intervalu zaťaženia a intervalu odpočinku vzhľadom na spôsob 
striedania nebol rovnomerný. Interval zaťaženie hráča sa pohyboval od 3 do 8 minút podľa 
priebehu zápasu. 
 
V priebehu intervalu zaťaženie sa SF pohybovala najčastejšie v 2 pásmach,  v pásmach 4-5 aj 
podľa hernej aktivity hráčov. Najmenšie zaťaženie sme zaznamenali u hráčov AB a ZP, ktorí 
ale plnili hráčsku funkciu libera svojich družstiev a ich aktivita počas intervalu zaťaženia 
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Celkové priemerné zaťaženie hráčov podľa percentuálneho podielu v jednotlivých pásmach 
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Obrázok 3 Priemerné hodnoty zaťaženia hráča v zápase vo futsale podľa jednotlivých zón 

v percentách 
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pohybuje v pásme  4 – 5, t.z. 87 až 100 % max. SF. 
Vzhľadom na rôzne taktické varianty striedania hráčov a ich úloh odporúčame realizovať 
sledovanie intenzity zápasového zaťaženie aj pri iných variantoch hry. 
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ABSTRACT 
 
From the sources available we are not aware of any empirial measurements of internal 
loading condition of futsal players. The aim of the work was to record and evaluate the 
intensity of internal loading condition of futsal players in a friendly match on basic  
of heart-rate frequency. To measure the heart-rate frequency we used a telemetric 
meansurement device SUUNTO Team Pack. The intensity of match loading condition was 
evaluated percentually for ovserved players and on average for the whole team according 
to 5 zones of heart-rate frequency. We found out that the loading condition of a player  
in futsal in a 6-a-side game has an interval character and variates between 87 and 100%  
of max. heart-rate frequency level. 

 

KEY WORDS 
 
Endurance shuttle run. Heart rate frequency in a futsal match. Physiological curve of a futsal 
players. Internal loading condition of a futsal player. 
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Optimálna tréningová metóda trénovanosti (OTMV) je kombinácia intervalovej a súvislej 
metódy pohybu (aktivity), s prípadným uplatnením striedavej „fartlekovej“ metódy, ktorá ich 
môže substituovať. Intervalová metóda, ako prvá časť OTMV je prerušovaná činnosť 
v rôznych formách, ako je beh, plávanie, veslovanie, bicyklovanie a pod., ktoré si zvolíme 
v tréningu v rôznych druhoch športu. V športových hrách charakter intervalovej aktivity má aj 
herný tréning, lebo v ňom sa pohyb veľmi často prerušuje. Fyziologická adaptačná odozva 
organizmu spočíva v prerušovaní činnosti – intervale, pri ktorom nastane zvýšenie krvného 
tlaku, ktoré spôsobuje fyziologické zväčšenie srdca a minútového vývrhového objemu, čím 
stúpa dodávka kyslíka a živín. Intenzita v intervalovej fáze musí byť najmenej 1/3 času 
submaximálna až maximálna. Súvislá metóda –  je beh alebo iný druh pohybu na hranici 
trvalého výkonu, ktorý je neprerušovaný - v rovnovážnom stave (steady state). Fyziologická 
adaptačná odozva organizmu sa prejavuje adaptačnými zmenami v  kostrových svaloch: 
zvýšenie počtu kapilár – zlepšuje prekrvenie svalov, transformácia II A svalových vlákien – 
bielych oxidatívnych na I – SO -  pomalé oxidatívne – vytrvalostné – červené svalové vlákna, 
zmnoženie mitochondrií na dvojnásobok, zvýšenie enzýmovej aktivity, zvýšenie množstva 
valového farbiva myoglobínu, zvýšenie oxidatívnej kapacity o 25 %, protoplazmatické 
zhrubnutie. Týmto sa zlepší veľmi významne schopnosť svalu utilizovať kyslík, ktorý 
v zvýšenej miere dodáva fyziologicky zväčšené srdce. Najmä v športových hrách chýba druhá 
zložka OTMV– dostatočný súvislý pohyb  – vytrvalostný tréning. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
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metóda trénovanosti. 
 
ÚVOD 
 
Organizmus potrebuje na prácu energiu. Tá sa čerpá pri spaľovaním živín. Aj spaľovanie 
v organizme si vyžaduje kyslík. Hoci bezprostredným zdrojom energie pre svalovú prácu sú 
makroergné fosfáty – ATP a kreatínfosfát, označované aj ako fosfátové zásobníky, v ktorých 
sa energia uvoľňuje anaeróbnym odštiepením fosfátovej molekuly, na ich resyntézu 
potrebujeme O2. Pre praktické potreby intenzity a celkového objemu spaľovania, je 
najvhodnejšie určovať množstvo O2, ktoré bolo potrebné na resyntézu množstva živiny, ktorá 
sa vykonala pri danej práci. Aby sme poznali jej medznú hranicu, určujeme maximum práce, 
ktoré sme schopní vykonať práve množstvom spotrebovaného kyslíka pri takejto maximálnej 
práci. Celkový spotrebovaný – spálený kyslík sa označuje ako maximálny objem kyslíka – 
VO2 max. VO2 max potom predstavuje maximálne množstvo kyslíka, ktoré pľúca extrahujú 
z vdychovaného vzduchu a transportný systém krvou dopraví k pracujúcim orgánom, najmä 
kostrovým svalom. Udávame ho v absolútnych hodnotách - v litroch za minútu VO2 max. 
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l.min-1, alebo relatívnych hodnotách - v ml na kg hmotnosti za min – VO2 max.ml.kg.min-1. 
Určuje sa pri spiroergometrickom vyšetrení. Má vysokú genetickú podmienenosť a tréningom 
sa dá zvýšiť o 5 až 30 %. Závisí od veku (asi do 22 rokov sa zvyšuje a potom klesá) 
a pohlavia (ženy majú o 15 – 20 % nižšie hodnoty ako muži). Hodnoty pre obe pohlavia, vek 
a jednotlivé športy sú uvedené v obr. 1. 
 
OPTIMÁLNA TRÉNINGOVÁ METÓDA TRÉNOVANOSTI 

je kombinácia intervalovej (A) a súvislej metódy (B) pohybu (aktivity), s prípadným 
uplatnením striedavej „fartlekovej“ metódy, ktorá môže na istý čas substituovať jednu, alebo 
druhú. 
 

 
Obr. 1. Vrchná časť: VO2 max v závislosti od veku a pohlavia. Dolná časť: VO2 max 
v závislosti od druhu športu, v ľavej časti v litroch za min, v pravej v litroch na kg hmotnosti 
(dolná časť podľa Hamara). 
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A. Intervalová metóda. Intervalová metóda je zároveň aj intervalovou – jednou fázou 
optimálnej tréningovej metódy (OTM). Jedná sa o prerušovanú činnosť v rôznych formách 
pohybovej aktivity, ako je najprirodzenejšia a „najdostupnejšia“ forma – beh, ďalej 
plávanie, veslovanie, bicyklo-vanie a pod., ktoré si zvolíme v tréningu v rôznych druhoch 
športových aktivít. V športových hrách charakter intervalovej aktivity má aj herný 
tréning, lebo v ňom sa pohyb veľmi často prerušuje.  
Rozdiel medzi spomínanými dvoma formami je len v tom, že v prvom prípade máme dĺžku 
prestávok – intervalov vopred naplánovanú, kým v druhom prípade herného tréningu sú rôzne 
dlhé prestávky spontánne a neplánované tak, ako si to vynucuje herná situácia alebo cvičenie. 
 
Intenzita v intervalovej fáze musí byť najmenej 1/3 času submaximálna (čiže na úrovni 
behov na stredné trate) až maximálna (na úrovni šprintov). 
 
Fyziologická adaptačná odozva organizmu: pri každom prerušení činnosti – intervale, 
nastane ako dôsledok nového začiatku zvýšenie krvného tlaku, ktoré spôsobuje fyziologické 
zväčšenie srdca a minútového vývrhového objemu. Tým stúpa dodávka kyslíka a živín. 
 
B. Súvislá metóda – pohyb (beh alebo niektorý z hore spomenutých druhov pohybu)  
na hranici trvalého výkonu. Jedná sa o neprerušovaný pohyb v rovnovážnom stave (steady 
state), v priebehu ktorého sa spotreba O2 nemení (obr.2). 

  
Obr.2. Spôsob čerpania energie 
v rovnovážnom stave (steady 
state), pri ktorom sa energia čerpá 
aeróbnym spôsobom, Len  
na začiatku takéhoto behu 
vznikne kyslíkový deficit, ktorý 
sa po skončení spláca ako 
kyslíkový dlh. Aj takýto beh musí 
začať veľmi pomaly – nestresovo, 
bez prudkého vylučovania 
noradrenalínu, lebo len vtedy sa 
pootvárajú kapiláry vo svaloch. 
 
 

• Intenzita v súvislej fáze: Hore spomenutým charakterom behu je určená aj jeho 
intenzita. Dodajme však, že najmenej 1/3 musí prebehnúť submaximálne. 

• Trvanie najmenej 30 -40 min. Takúto dĺžku majú mať všetky pohybové podnety – 
teda aj podnety pri intervalovom tréningu, môžu však byť v priebehu dňa časovo 
rozdelené na dve časti. 

• Začiatok pomalý nestresorový, aby sa vytvorili metabolity - adenozín, CO2, ióny 
H+, kyselina mliečna a K+., ktoré navodia vazodilatáciu – rozšírenie ciev 
v kostrových svaloch a zlepšené prekrvenie zabezpečí adaptačnú odozvu svalov 
(Kujaník – Štulrajter, 2009). V opačnom prípade by pri stresorovej sympatikovo-
mimetikovej adrenergnej reakcii vylúčený noradrenalín spôsoboval zužovanie ciev 
v nezahriatej svalovine a svalovina by sa v dostatočnej miere neprekrvovala, adaptácia 
by sa nedostavila, resp. nebola by optimálna. 
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Fyziologická adaptačná odozva organizmu sa prejavuje adaptačnými zmenami 
v priečnepruhovaných kostrových svaloch: 

• Zvýšenie počtu kapilár – zlepšuje prekrvenie svalov (Markworth, 1988). 
• Transformácia II A svalových vlákien – bielych oxidatívnych, na I – SO - čiže 

pomalé oxidatívne – vytrvalostné – červené svalové vlákna. 
• Zmnoženie mitochondrií („elektrární“ buniek, v ktorých prebieha Krebsov cyklus) – 

na dvojnásobok. 
• Zvýšenie enzýmovej aktivity.   
• Zvýšenie množstva valového farbiva myoglobínu. Uvedené dva faktory zvyšujú 

oxidatívnu kapacitu o 25 %. 
• Protoplazmatické zhrubnutie nahromadením bielkovín a iných energetických látok, 

ktoré má potom svalstvo k dispozícii na veľmi promptné využitie. 
 
Takáto adaptácia svalových vlákien zlepší veľmi významne schopnosť utilizovať kyslík, ktorý 
v zvýšenej miere dodáva fyziologicky zväčšené srdce (Neuman, 2001). 
 
Treba poukázať na známy, ale ustavične zanedbávaný fakt, že najmä v športových hrách 
chýba druhá zložka optimálnej tréningovej metódy vytrvalosti – dostatočný súvislý pohyb, 
beh, alebo iná potrebná aktivita. 
 
Dôležitá je aj ďalšia zákonitosť – potreba takých činností v tréningovom procese, ktoré 
zamestnávajú aj horné, nie len dolné končatiny. Týka sa to najmä tých aktivít, ktoré majú 
rozvíjať adaptáciu svalov. Nejestvuje totiž transfer kondičných schopností. To znamená, že ak 
behom rozvíjame vytrvalostné schopnosti dolných končatín, nestanú sa vytrvalými aj horné 
končatiny. Dobrý príklad sa dá nájsť v modernom päťboji, kde sa dá zistiť, že výborní bežci 
môžu byť len priemernými plavcami, a naopak. Preto napr. basketbalisti alebo hádzanári, 
ktorí potrebujú vytrvalé obe časti tela, mali by do kondičného vytrvalostného tréningu zapájať 
nohy aj ruky, napr. behom a plávaním, ako sme to absolvovali s basketbalistami Interu 
v spolupráci s trénerom Rehákom. 
 
C. Striedavá (fartleková) metóda. Táto švédska metóda sa vo voľnom  preklade volá „hra 
s rýchlosťou“ a pôvodne bola vymyslená na beh. Dá sa uplatniť aj pri iných pohybových 
činnostiach, napr. pri behu na lyžiach, bicyklovaní, plávaní, veslovaní alebo pádlovaní a pod. 
Pohybujeme sa niekoľko desiatok minút a takto môžeme absolvovať časť alebo celú 
tréningovú jednotku. Zvyčajne pri tréningu buď vopred dohodneme úseky (kedy, koľko a aké 
dlhé) pri ktorých sa budeme pohybovať rýchlejšie, alebo príkaz na absolvovanie 
„fartlekového“ úseku dá účastník, prípadne osoba, ktoré sa pohybuje na inom dopravnom 
prostriedku (pri behu napr. na bicykli, na vode na motorovom člne  a pod.). Fartlekové úseky 
sa potom absolvujú v dohodnutom tempe, ktoré spravidla udáva vopred, alebo „ad hoc“ 
určená osoba. 

 
Intenzita, trvanie a začiatok pri striedavej metóde je taký, ako pri súvislej metóde. 
 
Striedavá metóda spravidla nahrádza alebo doplňuje súvislú metódu. Aj jej pôsobenie 
 na priečnepruhované kostrové svalstvo je totožné. Pri „hre s rýchlosťou“ stúpne 
intenzívnejšie  
aj krvný tlak a viac namáhané srdce v dlhodobejšom zaťažovaní reaguje zväčšovaním sa. 
Z hľadiska pôsobenia na organizmus môžeme teda striedavú metódu pokladať za kombináciu 
intervalovej a súvislej metódy. 
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intenzívnejšie  
aj krvný tlak a viac namáhané srdce v dlhodobejšom zaťažovaní reaguje zväčšovaním sa. 
Z hľadiska pôsobenia na organizmus môžeme teda striedavú metódu pokladať za kombináciu 
intervalovej a súvislej metódy. 
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Fyziologická adaptačná odozva organizmu sa prejavuje adaptačnými zmenami 
v priečnepruhovaných kostrových svaloch: 
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pomalé oxidatívne – vytrvalostné – červené svalové vlákna. 
• Zmnoženie mitochondrií („elektrární“ buniek, v ktorých prebieha Krebsov cyklus) – 

na dvojnásobok. 
• Zvýšenie enzýmovej aktivity.   
• Zvýšenie množstva valového farbiva myoglobínu. Uvedené dva faktory zvyšujú 

oxidatívnu kapacitu o 25 %. 
• Protoplazmatické zhrubnutie nahromadením bielkovín a iných energetických látok, 

ktoré má potom svalstvo k dispozícii na veľmi promptné využitie. 
 
Takáto adaptácia svalových vlákien zlepší veľmi významne schopnosť utilizovať kyslík, ktorý 
v zvýšenej miere dodáva fyziologicky zväčšené srdce (Neuman, 2001). 
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Záverom konštatujeme, že uvedené adaptačné  zmeny v srdcovocievnom systéme  
a v kostrových svaloch nastávajú v akejkoľvek systematickej pohybovej činnosti, ak je 
dostatočne intenzívna, dlhá a systematická, len ich vznik a priebeh nemusí byť optimálny. 
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ABSTRACT 
 
Optimum endurance training method (OTMV) is a combination of interval and continuous 
method of movement (activity), with a potential application of alternative method of „fartlek“, 
which can substitute them. Interval method, as the first part of OTMV is an interrupted 
method in various forms, such as running, swimming, rowing, cycling, etc., which we choose 
in a training in various kinds of sport. In sport games, game training has also a character  
of interval activity, since movement is often interrupted in it. Physiological adaptation 
response of an organism rests in an interruption of the activity – an interval, upon which there 
comes to an increase in blood pressure, which causes physiological growth of heart 
and minute cardiac output, thus increasing the delivery of oxigen and nutrients. Intensity  
in the interval phase must be at least during 1/3 of time submaximum to maximum. 
Continuous method – such as running or other kind of movement on the level of a permanent 
performance, which is uninterrupted – in a steady state. Physiological adaptation response  
of an organism is manifested by adaptation changes in skeletal muscles: increase in the 
number of capillaries – improves congestion of muscles, transformation II A of muscle fibres 
– white oxidative to I – SO -  slow-twitch oxidative – endurance – red muscle fibres, 
reduplication of mitochondria to a double, increase in enyyme activity, increase in the amount 
of muscle colouring of myoglobin, increase in oxidative capacity by 25 %, protoplasmatic 
thickening. The ability of a muscle to utilize oxigen, which is delivered by physiologically 
thickened heart is thus increases very significantly. Mainly in sport games misses the other 
component - OTMV– satisfactory continuous movement  – endurance training. 
 

KEY WORDS 
 
Maximal oxygen consumption. Interval training nethod. Continuous training method. Optimal 
training method. 
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