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............... ------------------------------
Abstrakt 

Cílem diplomové práce je objasnit charakteristiku zatížení hráčů ragby a tyto 

výsledky srovnat s obdobnou kolektivní míčovou hrou - kopanou. Zatížení bylo 

hodnoceno pomocí analýzy srdeční frekvence během jednoho ragbyového zápasu. 

Vybraní hráči byli dále hodnoceni pomocí zátěžového testu na běžeckém trenažéru 

v laboratoři sportovní motoriky FTVS UK a výsledky tohoto testu byly korelovány 

s výsledky získanými během zápasu. 

Práce prokázala intervalové zatížení hráčů ragby během zápasu, výsledky 

zátěžového testu na běžeckém trenažéru jsou rozdílné podle postu hráče a jeho 

antropometrických parametrů, souvislosti jsou diskutovány. 

Název: 

Zatížení hráčů ragby v utkání 

Klíčová slova: 

ragby, srdeční frekvence, kardiorespirační systém, RAMP test 
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............................... ______________ _ 

Abstract 

The objective of the Study Final Work is to clarify a rugby players loading 

charactiristic and compare these results with analogical team ball game- soccer. The 

players loading was evaluated by analysis of the heart rate during a rugby match. 

Selected players we~e also assessed through an exercise test on a running simulator at 

The Sport Laboratory of the Charles University FTVS (Faculty of Sports and Physical 

Education) and the results of the test were correlated with results gained during the 

match. 

The Final Work approved the interval loading of the rugby players during the 

match. The results received on the running simulator have been different according to a 

position of the player and his antropometrical parameters, relationship has been 

discussed. 

Title: 

Rugby players' loading in match 

Keywords: 

rugby, heart rate, cardiorespiratory system, RAMP test 

4 



Obsah 

Úvod 

1. Charakteristika ragby 

1.2. Herní posty a jejich charakteristika z hlediska zatížení 

1.3 .Rozdělení hráčů v ragby 

1.4. Jednotlivé herní posty z hlediska fyzického zatíž~ní 

1.5. Charakteristika ragbyového utkání 

1.6. Světový trend ve vývoji ragby 

2. Zatížení hráčů v kopané 

3. Struktura sportovního výkonu 

3 .1. Somatické faktory 

3.2. Technické faktory 

3.3. Taktické faktory 

3.4. Psychické faktory 

3.5. Kondiční faktory 

3.5.1. Silové schopnosti 

3.5.2. Rychlostní schopnosti 

3.5.3. Vytrvalostní schopnosti 

3.5.4. Koordinační pohybové schopnosti 

4. Funkční zátěžová diagnostika 

4.1. Kardiovaskulární systém 

4.1.1. Reaktivní změny při zátěži 

4.1.2. Srdeční frekvence a faktory, které ji ovlivňují 

4.1.3. Adaptační změny při zátěži 

4.2. Diagnostika aerobních schopností 

4.2.1. Testy a jejich aplikace 

4.2.2. Anaerobní práh 

4.3. Diagnostika anaerobních schopností 

5. Cíl práce a úkoly 

5.1. Úkoly práce 

5.2. Hypotézy 

7 

8 

9 

10 

10 

12 

13 

15 

17 

18 

19 

20 

20 

22 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

29 

31 

32 

33 

35 

36 

37 

37 

37 

5 



6. Metodologie 38 

6.1. Charakter výzkumu 38 

6.2. Charakter sledovaného souboru 38 

6.3. Použité metody 38 

6.3.1. Měření výšky 38 

6.3.2. Stanovení hmotnosti 38 

6.3.3. Maximální zátěžový RAMP test na běžeckém trenažéru 38 

6.3.4. Měření maximální srdeční frekvence 39 

6.3 .5. Měření SF při ragbyovém utkání 40 

6.3.6. Technické parametry sportesteru RS 400 40 

6.3.6.1. Nastavitelné parametry sportesteru RS 400 40 

6.3.6.2. Přesnost měření SF 40 

6.3.7. Určení limitních údajů SF 41 

7. Výsledky 42 

8. Diskuse 55 

9. Závěr 58 

10. Seznam použité literatury 59 

11.Přilohy 61 

11.1. Seznam příloh 61 

12. Seznam tabulek a grafů 67 

13. Seznam zkratek 70 

6 



Úvod 

Moderní ragby, jak ho známe dnes, se začalo utvářet po prvním mistrovství 

světa v roce 1987 na Novém Zélandu a stále se vyvíjí. Po celou dobu jeho moderní 

existence přicházejí odborníci s novými a efektivnějšími metodami tréninku, pomocí 

nichž dosahují stále lepších výkonů. S tím souvisí i vzrůstající míra zatížení, která 

působí na hráče. Cílem diplomové práce je analyzovat hodnoty srdeční frekvence hráčů 

ragbyového klubu RC Sparta Praha během extraligového utkání. Zjistit míru jejich 

zatížení a porovnat je s jinou kolektivní míčovou hrou, totiž kopanou. Tento sport byl 

vybrán ke komparaci vzhledem k velmi obdobné struktuře zátěže během utkání a 

z literatury je patrné, že je sledovanému sportu nejpodobnější. 
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1. Charakteristika Ragby 

Ragby je sportovní branková hra, která vznikla v anglickém městě Rugby, kdy 

v roce 1823 na tamní univerzitě došlo při fotbalové hře ke spontánnímu nošení míče. 

Spojení kopání, nošení a házení míče se zalíbilo a v roce 1841 se hrálo první oficiální 

utkání v (tzv. Rugby Football). V roce 1848 byla domluvena první standardizace 

pravidel a v roce 1871 byla v Anglii založena organizace Rugby Football Union a 

v roce 1886 vzniká v irském Dublinu Mezinárodní ragbyový výbor (IRB, Intemational 

Rugby Board) (Táborský, 2004). 

Hřiště má tvar obdélníku (viz. příloha č.1), které má na délku 95 až 100m, na 

šířk~ 66 až 70 m. Za brankovými čarami jsou ve vzdálenosti až do 22 m ještě čáry 

koncové. Celkem tedy může mít herní prostor až 144m délky. Ve vzdálenosti 10m od 

středové čáry jsou rovnoběžně s ní vedeny na každé polovině přerušované čáry a ve 

vzdálenosti 22 m od brankových čar jsou vyznačeny čáry plné. Další přerušované čáry 

napříč i podél hřiště mají význam pro kontrolu postavení hráčů při různých standardních 

situací. Družstvo tvoří osm hráčů roje, dvě spojky, pět útočníků a dalších sedm 

náhradníků. Během zápasu je povoleno střídat neomezeně všech sedm náhradníků. 

Pravidla dovolují vystřídat hráče s krvavým zraněním a po ošetření se do 15 min stejný 

hráč může vrátit na hřiště a opětovně se vyměnit se stejným hráčem. Hrací doba 

v seniorské kategorii jsou dva poločasy o délce (2x40 min) s nejvýše patnácti 

minutovou přestávkou. 

Branky připomínají svým tvarem písmeno H. Dvě tyče dlouhé 6,4 m JSOU 

spojeny břevnem dlouhým 5,6 m. Horní okraj břevna je 3 m nad zemí. Vlastní prostor 

branky je nad břevnem mezi oběma tyčemi a výš. 

Míč má ovoidní tvar (viz. příloha č.2). Jeho délka je 28 až 30 cm, obvod po 

délce 74 až 77 cm, obvod po šířce 58 až 62 cm a hmotnost 410 až 460 g (Táborský, 

2004). 

Základním herním principem je snaha o zisk soupeřova území s cílem dostat 

hráče svého týmu za pomoci zpětných přihrávek s míčem nebo kopem, do prostoru za 

soupeřovou brankovou čárou. Položením míče v tomto území útočícím týmem je 

ohodnoceno Sti body. Po položení "pětky" má skórující mužstvo možnost získat body 
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kopem po pětce (tzv. "konverzí"- 2 body), který se provádí ze země v kolmici na místo 

položení, vzdálenost od brány a tím i úhel kopu si určuje sám "kopáč" specialista. Další 

možnost, jak získat body, je kopem ze hry (tzv. "dropgoal" - 3 body) nebo přinutit svojí 

hrou soupeře k chybě porušující pravidla a tím získat možnost trestného kopu na bránu 

- 3 body. 

Soupeřící tým se dá překonat několika způsoby, jejichž výběr záleží na taktice 

útočícího týmu a na hráčích samotných. Jako nejsnazší způsob je považován kop pro 

zisk území, který však zároveň zbavuje útočící mužstvo držení míče s rizikem rychlého 

protiútoku při jeho špatném provedení. Mezi další způsoby patří překonání soupeře při 

hře jeden na jednoho? či přečíslením soupeřovy obrany za pomoci zpětných přihrávek 

v nacvičených situacích. Pokud některý hráč poruší pravidla vhozením míče dopředu, 

nastává statická situace nazývaná mlýn, kdy se určení hráči obou mužstev snaží přetlačit 

soupeřovo mlýnové uskupení za účelem zisku míče a další možné hry s míčem pod 

vlastní kontrolou dopředu. Pokud se míč dostane za autovou čáru, nastává tzv. autové 

vhazování, kdy se specialisté z každého týmu snaží získat míč vhozený do metrové 

uličky mezi nimi a jejíž čelo je za podélnou přerušovanou čárou (5 m od autové čáry). 

Vhazující hráč z družstva, které nezavinilo aut, vhazuje podle předem známého signálu 

míč nad střed uličky. Hráči obou mužstev se ho snaží ve výskoku získat na svojí stranu 

a pokračovat v útočení (Vacek, 2001 ). 

1.2. Herní posty a jejich charakteristika z hlediska zatížení 

Ragby je branková hra specifická svými rozdílnými nároky na hráče na 

jednotlivých postech, což na profesionální úrovni omezuje univerzálnost jejich použití. 

Hráči jsou proto vybíráni již od žákovských kategorií podle svých fyzických a 

psychických předpokladů. Mezi fyzické předpoklady řadíme: rychlost, sílu, vytrvalost a 

obratnost. Hráči na jednotlivých postech se liší nejen specifickými pohybovými 

schopnostmi, ale také somatotypem postavy. 
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1.3. Rozdělení hráčů v ragby 

ROJNÍCI: 

SPOJKY: 

Hráči 1. řady: č.l (pilíř), č.2 (mlynář), č.3 (pilíř) 

Hráči 2. řady: č. 4 a č. 5 

Hráči 3. řady: č. 6 (rváček), č. 7 (rváček), č. 8 (v8:zač) 

Hráč č. 9 (mlýnová spojka) 

Hráč č. 10 (útoková spojka) 

ÚTOČNÍCI: 

Hráč č. ll a 14 (křídla) 

Hráči č. 12 a 13 (tříčtvrtky) 

Hráč č. 15 (zadák) 

1.4 Jednotlivé herní posty z hlediska fyzického zatížení 

První řada: 

Hráči se většinu hrací doby pohybují v rojových uskupeních (mlýn, maul, aut), 

kdy je jejich úkolem překonat soupeře v přímém fyzickém kontaktu, v maulech s cílem 

uchovat míč v držení, případně ho získat nebo přetlačit soupeře a získat tak cenné 

území(viz. příloha č.4 a č.5). Pokud má míč soupeř a speciálně v mlýnech, dochází ke 

kombinaci tlaků ze předu - soupeřovo mlýnové uskupení a ze zadu - tlačícími 

spoluhráči. Na tento post jsou vybíráni hráči spíše endomorfního typu s požadavkem na 

vysokou hmotnost a s nároky na silný svalový korzet. Tito hráči jsou v utkání vystavěni 

největšímu fyzickému zatížení, a proto jsou také většinou první, kdo v průběhu zápasu 

střídá. 
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Druhá řada: 

Jsou to hráči, kteří jako první řada tráví většinu část hry ve fyzickém kontaktu 

se soupeřem a statických situacích. V mlýnu se vyrovnávají podobnému zatížení jako 

hráči první řady. Při autovém vhazování jsou tito hráči jako specialisté na tuto fázi hry 

zvedáni svými spoluhráči do výšky za účelem získání míče vhozeného do uličky nad 

ně(viz. příloha č6 a č.7). Na tento post jsou proto vybíráni sportovci ektomorfně

mezomorfního typu a vysokého vzrůstu, který jim umožňuje být v autu vyzvednut 

svými spoluhráči a dosáhnout co nejvýše. 

Třetí řada: 

Hráči na tomto postu jsou hybnou a velmi podstatnou silou každého týmu, 

vzhledem na komplexní nároky, kdy mimo hry v mlýnovém uskupení a maulech, což je 

spíše otázka statického charakteru, se významně uplatňují v autech jako skákači, či 

zvedači (dynamická složka). Další významná role je podpora hry útočné řady, ať už při 

obraně, nebo v útoku, kdy zejména tito hráči přečíslují soupeře hrou okolo maulů a 

prakticky celý zápas sledují míč po celém hřišti. Tyto úkoly předpokládají nejen 

všestrannou silovou přípravu, ale i schopnost se převážnou část zápasu pohybovat okolo 

anaerobního prahu. Typově se jedná o mezomorfy s výškou okolo 185 - 190 cm a 

komplexně rozvinutým svalovým systémem. 

Spojky: 

Hráči, kteří svými technicko-taktickými dovednostmi ovlivňují hru celého 

mužstva nejvíce. Fungují jako mezičlánky mezi rojem a útokem, přičemž mlýnová 

spojka ovlivňuje hru roje a útoková spojka hru zadních řad. Vysoké nároky na techniku 

a obratnost předurčují pro tyto posty spíše sportovce menšího vzrůstu ektomorfního 

typu. Při obranných i útočných fázích hry dochází k častému kontaktu s hráči roje a 

vzhledem ke značnému váhovému rozdílu je nutné dbát na dostatečně rozvinutý svalový 

korzet těla. Tito hráči utvářejí hru týmu. Jejich zatížení během utkání se vyznačuje 

neustálým pohybem, při kterém vytvářejí prostor pro útočení hráčů roje a útoku . 
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útocDíci: 

Centři, křídla a zadák, tito hráči pracují na velmi velkém prostoru, kde se snaží 

zejména díky své rychlosti a technice běhu využít získaných míčů a připravených akcí 

rojem k zisku bodů. Hráči jsou rychlostní typy u kterých je nutno rozvinout výbušnou 

sílu dolních končetin, umožňující maximální zrychlení a prudké změny směru. 

z důvodu kontaktů se soupeřem v maximálních nebo submaximálních rychlostech je 

nutný pevný svalový korzet. Typově se řadí k ektomorfně-mezomorfním typům. 

Zatížení těchto hráčů během utkání se vyznačuje krátkými a dlouhými sprinty s fázemi 

chůze a klusu. Centři jsou z hráčů zadních řad nejvíce ve fyzickém kontaktu se 

soupeřem a jejich hra se vyznačuje vyšší náročností na vytrvalost, techniku běhu a 

maximálnímu zrychlení než hra křídel, což jsou koncoví hráči využívající maximální 

rychlosti běhu na delší úseky. Zadák je nejkomplexnější hráč. zadních řad, který v sobě 

spojuje všechny uvedené dovednosti spolu s perfektní obrannou fází a kopy. 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty výšky a hmotnosti hráčů ragby (Vacek, 2001) 

Herní post Výška Hmotnost 

První řada 185 cm 110 kg 

Druhá řada 196,5 cm 107,5 kg 

Třetí řada 189,4 cm 108,3 kg 

Mlýnová spojka 178,25 cm 89 kg 

Útoková spojka 179 cm 92,25 kg 

Útok 185 cm 95 kg 

1.5. Charakteristika ragbyového utkání 

Při samotné hře se střídají fáze běžeckého typu s fázemi zápasnickými 

v závislosti na postu hráče a jeho stylu hry, vzdálenost překonána během utkání se 

pohybuje průměrně mezi 6 až 8 km. Sprinterské úseky rojníků jsou relativně krátké, ale 

často opakované a to vždy s maximálním úsilím. Sprinterské úseky hráčů zadních řad 

jsou přirozeně delší a také musí probíhat s maximálním úsilím. Průměrná vzdálenost, 

kterou hráči překonají sprintem je přibližně 15 ma celková vzdálenost sprintů během 

utkání je od 100 m (rojníci) do 350 m (útočníci). Hráči naběhají v submaximálním 
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tempu přibližně 370 m (rojníci) a 550 m (útočníci) (Gore, 2000). Rojníci se navíc 

účastní průměrně 40ti soubojů, kdy se přetlačují o míč v mlýnových seskupení a někteří 

specialisté 50ti výskoků v boji o míč v autu. Mimo to je tu ještě množství mlýnů ze hry 

(maul), které je odvislé od herního systému a používání tohoto taktického prvku daným 

mužstvem. I když doba trvání utkání je 80 min., čas, ve které je míč skutečně ve hře, je 

kratší než 40 minut. Přitom se střídají aktivní a pasivní. činnosti s odpočinkem asi 

v poměru 1 : 2 (20 : 40s). Aktivity hráčů trvající 5 - 20s jsou při hře nejčastější (tvoří 

kolem 90%), délka pauzy je interval do 30s (Havlíčková, 1998). 

Výsledky telemetrických měření SF (srdeční frekvence) při hře ukazují, že 

nejnižší hodnota SF při hře byla 140 tepů/min, přičemž 50-80 % hodnot SF se 

pohybovalo v rozmezí 150- 160 tepů/min. Maximální naměřené hodnoty u útočníků 

byly 182 tepů/min, u zadáků dokonce 189 tepů/min. To souvisí i s tím, že akce útočníků 

jsou kratší a trvají v průměru asi jen 7,3 s, zatímco u zadáků trvají akce až 33 s 

(Melichna a kol., 1995). 

Ragby tedy patří k energeticky dosti narocnym hrám. Energetický výdej 

dosahuje 3270 kJ.h-1
, což odpovídá 1200 %hodnoty náležitého bazálního metabolizmu 

(nál. BM je tabulková hodnota stanovená podle velikosti těla, věku a pohlaví sledované 

osoby. Odpovídá hodnotám průměrné zdravé populace. 100 % nál. BM) (Bartůňková, 

2006). Blíží se tedy svými hodnotami energetickému výdeji jako v kopané (3350 kJ.h-1
). 

Mezi energeticky nejnáročnější patří hra na tzv. třetí čáře, kde jsou udávány hodnoty 

laktacidémie (LA - z anglického lactic acid, zkráceně laktát, tj. sůl kyseliny mléčné 

jako konečného produktu anaerobní glykolýzy, jehož fyziologická hodnota v klidu je do 

2 mmol.r1
) až 9,4 mmol.r1

• Hodnoty laktátu (LA) bývají po utkání u hráčů obvykle 

poměrně vysoké, kolísající od 6 do 12 mmol.r1
, i když existují i údaje o tom, že hladina 

LA po utkání byla nízká (2,8 mmol.r1
) (Melichna a kol., 1995; Dovalil a kol., 2007). 

Z fyziologického hlediska je v současné době ragby zařazeno do skupin disciplín 

se střídavým využíváním převážně aerobní a nebo anaerobní metabolické kapacity 

organismu. Hráči stráví přibližně 85% času ze hry zatížením nízké intenzity (chůzí, 

resp. během), ze 6% sprintem a 9% z času stráví souboji o míč, tj. zatížením vysoce 

intenzivním. (Havlíčková, 1998) 
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1.6. Světový trend ve vývoji ragby 

V poslední době došlo k značným změnám a vývoji v mnoha segmentech hry, 

zejména v době trvání tzv. čisté hry, což je doba, kdy je míč skutečně ve hře. Hlavním 

důvodem je maximální zatraktivnění hry pro diváka. Rozhodčí se snaží v průběhu hry 

vést rozhovor s hráči obou družstev a předcházet tak porušení pravidel, to je pro 

kolektivní hry velmi netypické. Další výraznou změnou v pravidlech byla možnost 

rychlého autového vhazování a zvedání autových specialistů (hráči druhé a třetí řady), 

což vedlo k taktice kopat do volného prostoru hřiště a nikoliv do zázemí. Dále je zde 

patrný vliv ragby z jižní polokoule (Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afrika), kde je snaha 

o neustálou kontrolu míče, jež je upřednostňována před taktickými kopy, které jsou 

používány spíše v nouzi. Hra je mnohem rychlejší a dynamičtější, logickým následkem 

je tedy vývoj nových tréninkových a taktických metod. 

Hráči jsou daleko lépe fyzicky i psychicky připraveni, než tomu bylo dříve a 

s tím souvisí i daleko nižší počet nevynucených chyb v průběhu utkání. Samotní hráči 

mají mnohem lepší silové a rychlostně-vytrvalostní schopnosti z důvodu změny herního 

systému, kdy je snaha pomocí postupně následujícího množství kontaktů se soupeřem 

navázat do maulového uskupení více hráčů soupeře a poté toho pomocí zpětných 

přihrávek využít k přečíslení a překonat tak soupeřovu obranu. Stejně tak se pomalu 

smazávají rozdíly mezi hrou útoku a roje, kdy jsou hráči schopni kromě 

specializovaných činností zvládnout cokoliv v průběhu hry (např. rojníci útočí ve velké 

rychlosti, kopou a předvádějí nápaditou hru, zatímco útočníci dokáží vytvořit maulové 

seskupení a "čistit" míče). 
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2. Zatížení hráčů v kopané 

Během utkání v kopané hráči více než 50% času stráví vyčkáváním nebo v 

chůzi. Přes 35% času (kolem 30 min.), se hráči pohybují mírnou rychlostí běhu. Jenom 

7 - 8% času (kolem 7 min), se hráči nacházejí v absolutní rychlosti. Množství krátkých 

maximálních sprinterských úseků (2 - 4 s) v profesionálním fotbale se za posledních 1 O 

let zvýšilo z průměrných 80 - 90ti na 110 - 120 sprintů za zápas. Navíc se hráči 

zapojují v průměru do 10- 12 soubojů (Ekstrand, Karlson a Hodson, 2003). 

V kopané se během utkání zvyšuje metabolismus nejméně na 1110% nál. BM, 

což představuje 0,8 .kJ.min-1.kg-1
. Celková energetická náročnost utkání činí 3 300- 6 

300 kJ. 

Řada akcí v kopané má anaerobní charakter: jsou to krátké maximální intenzitou 

provedené úseky v trvání 6- 8 s, zrychlení, změny směru, sprinty, hra hlavou a střelba. 

Jsou energeticky kryty téměř výhradně makroergními fosfáty adenosintrifosfátem a 

kreatinfosfátem (ATP a CP). Odpočinky při volnějším tempu jsou důležité pro obnovu 

energetických rezerv. 

Pro hráče kopané Je proto v popředí rovněž obecná aerobní vytrvalost 

s maximálním anaerobním prahem. Současné výsledky měření hodnot SF při utkání 

v kopané pomocí telemetrického systému ukazuje, že při driblinku dosahují hodnoty SF 

skoro maxima hráče, tj. 180-200 tepů/min, zatímco při přihrávkách, obranné činnosti a 

trestných kopech je hodnota SF 150 - 160 tepů/min, čemuž odpovídá pochopitelně i 

vyšší, resp. nižší energetický výdej (Havlíčková a kol., 1993). 
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Graf 1: SF a LA v krvi hráče kopané ve švédské Premier league (Ekstrand a kol., 2003) 
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3. Struktura sportovního výkonu 

Sportovrú výkon rozumíme jako projev specializovaných schopností jedince 

v uvědomělé činnosti, zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly 

daného sportovního odvětví nebo disciplíny (Choutka a Dovalil, 1991 ). 

Sportovrú výkon je vlastně komplex navzájem propojených prvků. Tyto prvky 

mají svůj systém a jsou uspořádány v propojených sítích vzájemných vztahů. Podle 

Dovalila (Dovalil a kol., 2007) strukturu sportovního výkonu z hlediska hypotetického 

modelu můžeme rozdělit do pěti faktorů: a) somatických, b) kondičních, c) technických, 

d) taktických a e) psychických. Tyto faktory chápeme jako relativně samostatné 

součásti, které se navzájem prolínají a na výkonu se podílejí velmi různorodě, variabilně 

a do jisté míry se mohou i zastupovat. V některých sportech může převažovat jen jeden 

faktor (monofaktoriálrú sportovní výkon) a v některých zase využijeme faktorů více 

(multifaktoriálrú sportovrú výkon). Do multifaktoriálního sportovního výkonu můžeme 

zařadit ragby. 

3.1. Somatické faktory 

Somatické faktory se týkají opěrného systému těla (kostry, svalů, šlach a vazů) a 

jsou geneticky podmíněny. Pro některé sporty hrají významnou až dokonce limitující 

roli. Mezi hlavrú somatické faktory patří: tělesná hmotnost a výška, délkové rozměry a 

poměry, složerú těla a tělesný typ. Obecně platí pravidlo, že s výškou roste hmotnost 

těla. Složení těla můžeme rozdělit na aktivní tělesnou hmotu, která je tvořena svalstvem 

a na neaktivrú část, která je tvořena tukem. Důležitá je taky stavba svalu podle 

zastouperú svalových vláken. Svalová vlákna morfologicky i funkčně rozdělujeme na: 

rychlá, pomalá a smíšená a jejich poměr je geneticky určen. 

• rychlá glykolytická vlákna (FG- fast glycolytic) jsou bílá svalová vlákna, která 

se rychle stahují, ale jsou více unavitelná. 

• pomalá oxidativní vlákna (SO - slow oxidative) jsou červená vlákna, která se 

stahují pomaleji, ale jsou velmi odolná vůči únavě. 

17 



• rychlá oxidativně glykolytická vlákna (FOG - fast oxidative glycolytic) jsou 

přechodná svalová vlákna, která mají vlastnost spíše rychlých vláken a jsou 

méně unavitelná (Havlíčková a kol., 2003) 

Tabulka 2: Charakteristika druhů vláken kosterního svalu (Bartůňková, 2006) 

Označení FG (lib) FOG (IIa) so (1.) 

Barva bílá červená červená 

ATP hodně středně málo 

Myoglogin málo středně hodně 

Mitochondrie málo středně hodně 

Počet jader méně středně více 

Myofibrily více středně méně 

Kontrakce 
Rychlá (fázické 

střední 
pomalá (tonocké 

svaly) svaly) 

Unavitelnost velká střední malá 

Převaha enzymů glykolytických 
oxidativně 

oxidativních 
glykolytických 

Tělesný typ můžeme nejlépe vyjádřit podle tzv. somatotypů (Sheldon, 1954 a 

Heath-Carter, 1967 in Dovalil, 2007). Somatotyp se vyjadřuje pomocí tří čísel 

(sedmibodové stupnice, podrobněji Dovalil a kol., 2007). První číslo značí endomorfní, 

druhé mezomorfní a třetí ektomorfní komponenty. Zjednodušeně řečeno určují: 

endomorfie (množství podkožního tuku), mezomorfie (rozvoj svalstva a kostry) a 

ektomorfie (rozložení tělesné hmoty). V praxi to tedy znamená, že endomorfovou 

snahou je snížení přebytečného tuku, který mu snižuje rychlostní, vytrvalostní i 

obratnostní schopnosti. Mezomorf vhodně rozvíjí své geneticky vrozené parametry a 

tréninkem směřuje k vysoce vyvinutému svalovému korzetu při nízké hladině tuku. 

Cílem hráče s ektomorfním somatotypem je snaha získat dostatečný svalový korzet 

společně s aktivní tělesnou hmotou, což mu umožní společně se zlepšením silových 

schopností lépe pronikat přes soupeře v kontaktu a snížit možnost zranění (Vacek, 

2001). 

Ragby je hra se širokou variací fyzické charakteristiky mezi hráči. S tím souvisí 

i větší hmotnostní rozpětí hráčů, které se pohybuje od 70 do ll O kg (Gore, 2000). 

Průměrná tělesná výška ragbistů se pohybuje okolo 183 cm, obvod hrudníku dosahuje 
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96 cm. Jako skupina jsou hráči ragby charakterizováni výraznou endomorfní a 

mezomorfní složkou somatotypu: 3,5-5,5-2 (Dovalil a kol., 2007; Vacek, 2001). 

Proporcionální index u ragbistů nelze považovat za selektivní a determinující, vzhledem 

k velmi nehomogennímu souboru z hlediska antropometrických ukazatelů. Hráči, kteří 

ve hře uplatňují hlavně silové schopnosti - rojníci, mají vedle vyšších hodnot tělesné 

hmotnosti i vyšší podíl tělesného tuku (13,6%) než hráči- útočníci (10,4%). Hodnoty 

jsou podobné i u hráčů jiných sportovních her, tj. u basketbalistů, fotbalistů nebo 

hokejistů. Nejnižší hodnoty tuku jsou na konci přípravného období, kdy jsou zároveň i 

vysoké hodnoty maximálního aerobního výkonu (V02max, viz níže). Hodnoty 

V02max/kg u ragbistů se pohybují v rozmezí 46-62 ml.min-1 (se sezónními rozdíly 

kolem 5 ml.min-1 
, s nejvyšší hodnotou na vrcholu přípravného období), což jsou 

hodnoty vyšší než pozorujeme v některých jiných kolektivních hrách, např. v odbíjené 

či košíkové. Hodnoty maximální tepové frekvence (SFMAX) dosahují 182 až 189 

tepů/min, minutové ventilace při maximálním úsilí ll 0-17 6 1/min (Melichna a kol., 

1995). 

3.2. Technické faktory 

Technické faktory jsou ve sportovním výkonu rozuměny jako účelný způsob 

řešení pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými 

zákonitostmi pohybu a uskutečňují se na základě neurofyziologických mechanismů 

řízení pohybu. K řešení pohybového úkolu přispívají i další předpoklady sportovce, 

především kondiční, somatické a psychické (Dovalil a kol., 2007). Učením získaný 

předpoklad, jak správně rychle a ekonomicky řešit daný pohybový úkol, nazýváme 

dovednost. Pomocí cíleného sportovního tréninku se snažíme dovednosti stabilizovat a 

následně (pokud to daný sport vyžaduje) dosáhnout variabilní tvořivosti, díky které jsou 

dovednosti uplatněny ve složitých proměnlivých podmínkách. Upevnění dovedností je 

podmíněno vysokou úrovní dynamických komplexů nervových spojení 

(neurofyziologických struktur a vzorců) a jejich znakem je trvalost a stabilita 

příslušných struktur. 
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3.3. Taktické faktory 

Taktické faktory jsou úzce spjaty s technickými dovednostmi sportovce, tzn. že 

pokud hráč není schopen zvládnout určitou technickou dovednost správně, tak ji ani 

nemůže dostatečně takticky využít. Taktiku můžeme chápat jako realizování 

strategických cílů pomocí širších a dílčích úkolů, které jsou vykonávány v souladu 

s pravidly daného sportu. V některých sportech (např. v gymnastice, plavání, skoků do 

vody, lyžování atd.) se taktika na výkonech podílí minimální částí. Naopak v jiných 

sportech jako jsou sportovní hry je taktika v dnešní době naprosto nezbytná a 

nepostradatelná součást sportovm'ho výkonu. Předpoklady k využití taktiky jsou určité 

soubory vědomostí (znalosti pravidel příslušného sportu, poznatky o náčiní, základní 

principy a postupy taktického boje, poznatky o přednostech a slabinách soupeře atd.) a 

intelektové schopnosti (pohotová reakce, rychlé rozhodnutí řešení situace, orientace ve 

složitých situacích, schopnost kombinovat, motorická herní inteligence atd.). Tyto 

předpoklady umožňují taktické myšlení, které se člení na vnímání (zajišťuje interakci 

sportovce s vnějším prostředím) a výběr optimálního řešení. Procesy taktického myšlení 

se postupně formují v konkrétní představy správně provedených situací a ty se fixují 

v podobě určitých celků a vzorců do paměti. Ty se dále zdokonalují a navzájem 

prolínají v složitější struktury. Vytvářejí řetězce a celé sítě, které jsou v podstatě 

neurofyziologickými základy taktických dovedností (Dovalil a kol., 2007). 

3.4. Psychické faktory 

Psychické faktory se zásadně podílí na všech typech sportovního výkonu. 

V nejširším slova smyslu závisí výkon na centrálních (mentálních) schopnostech, 

lokálních schopnostech (smyslových orgánů a motoriky), instrumentálních strukturách 

(získaných dovednostech) a neintelektuálních faktorech (motivace, emoce, únava), 

(Cattel in Dovalil a kol., 2007). V užším pohledu z hlediska psychologie je výkon 

závislý na schopnostech (senzorických, pohybových a intelektuálních) a motivaci. 

Vzhledem k tomu, že schopnosti a motivace ovlivňují sportovní výkon, můžeme je 

nazvat psychické faktory sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2007). 
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Schopnosti senzorické vystihují úroveň čití a vnímání. Pro některé sporty jsou 

tyto schopnosti nezbytné a mnohdy jejich analytická přesnost poukazuje na aktuální 

stav formy. Do intelektuálních schopností spadá pohybová inteligence (učenlivost 

pohybů), předvídání, rychlost myšlení, aj. 

Podle Hoška (Hošek, 2006), je obecně výkon funkcí schopností a motivace, 

chybí-li jedna podmiňující složka, k výkonu nedojde. To znamená, že motivace se 

vysvětluje jako podněcující příčina chování. Rozhoduje tedy o vzniku, směru a intenzitě 

jednání, což má i význam energetizující (Dovalil a kol., 2007). Zatímco schopnosti se 

mění celkem pomalu a poměrně dobře se sledují a mezi schopnostmi a výkonem je 

zhruba lineární vztah přímé úměrnosti, motivace má jen málo konstantních znaků a ve 

vztahu s výkonem u ní linearita neplatí. Z hlediska sportovního výkonu je zajímavé, že 

ani vysoká a ani nízká motivace nevedou k optimálnímu výkonu. To vysvětluje tzv. 

aspirační úroveň (úroveň "nabuzení"), kterou bychom mohli považovat za kvantitativní 

znak motivace. Aspirační úroveň je měřena psychofyziologickými metodami 

(elektroencefalografie, elektromyografie aj.). Stav velmi vysoké aktivační úrovně je 

doprovázen celkovým zvýšením svalového napětí a tím je vynakládáno plno souhybů, 

které jsou "toporné", "křečovité" a hlavně se zapojuje mnohem více motorických 

jednotek, tzn. že tyto pohyby jsou energeticky neúsporné. Hyperaktivace se může 

projevovat buď emocemi posilujícími (např. radost), nebo zeslabujícími (např. strach). 

Pro maximální výkon je nejlepší optimální aktivační úroveň. Rozpoznání optima a 

navození této úrovně je umění psychologické přípravy sportovce. Kromě schopností a 

motivace jsou tu také osobní předpoklady. Sem patří zaměřenost osobnosti 

(hyperaspirativnost- neustálé zvyšování aspirační úrovně), vlastnosti charakteru (určitá 

stálost charakteru, např. sebedůvěra, vytrvalost, bojovnost, píle atd.), temperament 

(sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik) a sociální role (různé vlastnosti, jež záleží 

pravděpodobně na druhu sportu a výkonnostní úrovni). Z hlediska psychologické 

typologie sportů můžeme jednotlivé sportovní disciplíny rozdělit (viz. tabulka 3). 

Uvedená typologie je pouze orientačního významu (Vaněk a kol., 1983 in Dovalil a 

kol., 2007). 
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Tabulka 3: Sportovní disciplíny z hlediska psychologické typologie 

Psyhologická typologie sportu Sportovní disciplíny 

Senzomotorické střelba, golf, šipky atd. 
krátkodobé povahy- skoky, hody sprinty 

Funkčně mobilizační dlouhodobé povahy - běh, plavání, 
cyklistika 

individuální výkon - tenis, box, karate 
Hc;luristické skupinové výkony - ragby, košíková, 

fotbal 
Rizikové skoky, lezení, potápění 

3.5. Kondiční faktory 

Kondiční faktory sportovního výkonu jsou mnohdy považovány za pohybové 

schopnosti. Každý sportovní výkon spojen s pohybovou činností v sobě obsahuje projev 

síly, vytrvalosti, rychlosti aj., jejich poměr se liší a závisí na charakteristice pohybu 

(délka trvání, překonávaný odpor, rychlost atd.). Výsledkem jsou složité vazby a 

součinnost různých systémů (např. kardiorespiračních, termoregulačních, svalového aj.) 

v organismu. Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na koordinační schopnosti, které se 

dále člení na silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti (Dovalil a kol., 2007). 

3.5.1 Silové schopnosti 

Silové schopnosti jsou pohybové schopnosti, které překonávají, udržují nebo 

brzdí určitý odpor a u některých sportů nepochybně patří k hlavním faktorům 

sportovru'ho výkonu (vrhy, vzpírání, gymnastika aj.). Silové schopnosti se podle 

Dovalila (Dovalil a kol., 2007) dělí na sílu absolutní (maximální), sílu vytrvalostní a 

sílu rychlou a výbušnou. Silové schopnosti jsou asi z 65% geneticky předurčeny a u 

výbušné síly až z 75% (Pavliš a kol., 2003). Síla absolutní znamená schopnost výkonu 

s největším možným odporem při činnosti dynamické nebo statické. Síla rychlá a 

výbušná znamená schopnost výkonu s překonáváním submaximálního odporu velmi 

vysokou až maximální rychlostí při činnosti dynamické. Síla vytrvalostní znamená 
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schopnost překonávat submaximální odpor po relativně delší dobu při činnosti 

dynamické nebo statické. Trénink silových schopností je rozmanitý a záleží na 

sportovní disciplíně a z ní vyplívajících faktech o zatížení: velikost odporu, rychlost 

pohybu a trvání pohybu a jeho opakování (Dovalil a kol., 2007). 

3.5.2. Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti jsou zpravidla činnosti prováděné s maximální intenzitou 

a s maximálním volním úsilím po dobu energetického zabezpečení makroergními 

fosfáty (ATP, CP), tzn. maximálně 10-15 s. Jedná se o pohyby bez odporu či s malým 

odporem (nepočítaje odpor gravitace a prostředí) s vysokou až maximální rychlostí 

pohybu. Rychlostní schopnosti jsou ve vysoké míře geneticky předurčeny a v některých 

úvahách se objevují pochyby, zdali je lze tréninkem vůbec ovlivnit (Dovalil a kol., 

2007). Nejvýraznější složkou ovlivňující rychlostní schopnosti jsou děje v CNS (vysoká 

rychlost vedení nervových vzruchů), které odpovídají kontrakční a relaxační rychlosti 

svalů a z hlediska morfologického je to zastoupení rychlých svalových vláken (FG). Dle 

Dovalila (Dovalil a kol., 2007) rychlostní schopnosti můžeme rozdělit na rychlost 

reakční (spojena se zahájením pohybu), rychlost acyklickou (tj. nejvyšší rychlost 

jednotlivých pohybů), rychlost cyklickou (vysoká frekvence opakujících se stejných 

pohybů) a rychlost komplexní (kombinace cyklických a acyklických pohybů- rychlost 

lokomoce). V uvedeném členění se první tři druhy rychlostí chápou jako rychlostní 

schopnosti elementární, komplexní rychlost je povahy smíšené. U mnoha sportovních 

odvětví patří rychlostní schopnosti k rozhodujícím faktorům. Vzhledem k podmínkám 

prováděného výkonu mohou být standardní (skoky, sprinty) či proměnlivé (sportovní 

hry). Tendencí posledních let je vyšší uplatňování rychlostní schopností v mnoha 

sportovních odvětví (Dovalil a kol., 2007). 
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3.5.3. Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti jsou výkony uskutečňující se po delší dobu (od několika 

minut až po hodiny) s možnou změnou intenzity v závislosti na požadované trase. 

Vytrvalost je zhruba na 70% geneticky podmíněna (Pavliš a kol., 2003). Vytrvalostní 

schopnosti jsou nejvíce tréninkem ovlivnitelné schopnosti z kondičních faktorů. 

Adaptabilita systému je větší než u ostatních kondičních schopností a změny lze 

sledovat již za několik týdnů. Vytrvalostní schopnosti ve sportu se zakládají na hlubší 

znalosti anaerobních a aerobních procesů (Dovalil a kol., 2007). 

Vzhledem k energetickému zajištění pohybové činnosti rozlišuje Dovalil 

(Dovalil a kol., 2007) vytrvalostní schopnosti na: 

• Dlouhodobou vytrvalost, což je schopnost vykonávat pohybovou činnost 

odpovídající intenzitě déle než 10 min. Dominantním způsobem energetického krytí je 

přítomna aerobní úhrada energie (02 systém). Hlavní příčinou únavy je vyčerpání zdrojů 

energie. 

• Středně dobou vytrvalost, což je schopnost vykonávat pohybovou činnost 

intenzitou odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku tj. zhruba po dobu 8-10 min. 

Limitující je přitom doba využití individuálně nejvyšších aerobních možností a 

průběžně je projev tohoto typu zajišťován i aktivací LA systému. Energetickým zdrojem 

je glykogen a jeho vyčerpání je v tomto případě hlavní příčinou únavy. 

• Krátkodobou vytrvalost, což je schopnost vykonávat činnost nejvyšší 

možnou intenzitou po dobu 2-3 min. Dominantním energetickým systémem je 

anaerobní glykolýza (LA systém). Za hlavní příčiny únavy se považuje kumulace 

kyseliny mléčné v krvi (laktátu) 

• Rychlostní vytrvalost, což znamená schopnost vykonávat pohybovou 

činnost absolutně nejvyšší možnou intenzitou, co možná nejdéle po dobu do 20-30 s. 

Energeticky je zajišťována ATP-CP systémem a kromě energetických limitů omezuje 

dobu činnosti nervová únava (Dovalil a kol., 2007). 
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3.5.4. Koordinační pohybové schopnosti 

Na výkonu se vedle kondičních schopností podílejí právě koordinační pohybové 

schopnosti, které svým způsobem vykonávají řízení a regulaci pohybu. Zjednodušeně 

řečeno pohybové schopnosti jsou rázu "informačního". U těchto schopností je primární 

funkcí centrální nervový systém a nižší řídící centra. Rozvoj koordinačních schopností 

patří k důležitým předpokladům rychlého a kvalitního osvojování techniky (Dovalil a 

kol., 2007). 

Součástí koordinačních schopností je pohyblivost. Pohyblivost vystihuje 

schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech určitého rozsahu vzhledem 

k požadavkům jednotlivých odvětví. U některých sportů patří pohyblivost k limitujícím 

faktorům výkonu (gymnastika aj.). Kloubní rozsah určuje především tvar a druh kloubu, 

konkrétně je to tvar styčných ploch kostí kloubu, plošný rozsah kloubní hlavice a jamky 

kloubu, napětí kloubního pouzdra a vazů, rozložení vazů v okolí kloubu a kostní 

výstupky (Dylevský, 1996). Významnou roli v pohyblivosti je pružnost tkání. Tuhost 

svalů je dána především jejich elasticitou, a pokud jsou svaly tuhé a neelastické, potom 

brání pohybům v kloubech. Pohyblivost je také dána reflexní aktivitou svalů 

příslušného kloubu, která se uplatňuje při pohybu a udržování určitých poloh. 

pohyblivost je nepříznivě ovlivňována únavou. Dále také závisí na momentálním 

psychickém stavu (např. emoce a nervozita jsou příčinou zvýšení svalového tonu), na 

teplotě (teplejší prostředí- větší rozsah pohybu) a nebo i na denní době (po probuzení a 

v ranních hodinách bývá pohyblivost nižší) (Dovalil a kol., 2007). U běžné populace se 

pohyblivost zhruba do věku 19 let zvyšuje, u sportovců do 23 let a následně se 

stárnutím se kloubní rozsah zhoršuje (Semerjev, 1970 a Kos, 1971 in Dovalil a kol., 

2007). 
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4. Funkční zátěžová diagnostika 

Zátěžová diagnostika se věnuje hodnocení funkčního stavu, výkonnosti různých 

fyziologických systémů (kardiovaskulární, respirační aj.), ale i organismu jako celku. 

Hodnocení probíhají jak v průběhu zatížení, tak i po jeho ukončení tzn. ve fázi zotavení. 

Cílem testů je diagnostikovat obecnou zdatnost a kondici jedince (využívá se zatížení 

velkých svalových skupin a nepotřebujeme speciální dovednosti či techniku), a nebo 

trénovanost a speciální výkonnost (využívá se zatížení svalových skupin typických pro 

daný sport a práce by měla vyžadovat určitou techniku či dovednost). Mnohdy právě 

záleží na specifičnosti testu vzhledem k danému sportu, jelikož odlišné pohyby mohou 

mít zkreslené výsledky (např. lyžař nereaguje na bicyklovém testu optimálně a řada 

fyziologických funkcí je horší než při výkonu samotného běhu na lyžích) (Heller, 

1997). 

Funkční zátěžové zkoušky (testy), tedy můžeme rozdělit na testy specifické a 

nespecifické. Ideálními specifickými testy je sledování při výkonu (utkání). Tyto terénní 

testy jsou specifičtější nežli v laboratoři, ale mají na rozdíl od laboratorních testů 

nevýhodu v tom, že Je velmi obtížné standardizovat podmínky měření 

(reprodukovatelnost testu). V praxi se využívají jak testy laboratorní, které se vztahují 

k hodnotám laboratorním a měří se především jednoduché veličiny jako srdeční 

frekvence či laktát. Pro testy se volí dle účelu intenzita, doba trvání a způsob zvyšování 

zátěže. Podle toho můžeme dále rozdělit na: testy maximální (stupňované do vita 

maxima), testy submaximální (cca do 75% V02max), testy konstantní (např. na úrovni 

anaerobního prahu) a testy střídavé intenzity. Testování probíhá ve všech fázích (v 

klidu, zatížení a zotavení) a sledují se funkce oběhového a dýchacího systému (Heller, 

1997). 

4.1. Kardiovaskulární systém 

Kardiovaskulární (oběhový) systém zajišťuje řadu velmi důležitých funkcí. 

Kardiovaskulární systém tvoří srdce, soustava cév a krev. Srdce je dutý sval, který 

26 



funguje na způsob čerpadla, vhání krev do tepen (přetlak) a nasává krev z žil (podtlak). 

Zdroje energie pro srdce jsou kyselina mléčná, která je při zátěži využívána až z 60%, 

mastné kyseliny, glukóza a další štěpné produkty (Bartůňková, 2006). 

Krevní oběh dělíme podle rozsahu na malý (plicní) oběh a velký (tělní) oběh. 

Malý oběh vede okysličenou krev žilami z plic do levé síně a odkysličená krev je 

přiváděna z pravé komory do plic. Malý oběh využívá 20% krve z celkového tělního 

řečiště a doba oběhli trvá 4- 5 s. Velký oběh vede odkysličenou krev tepnami z levé 

komory do periférie a odkysličená krev proudí žilami do pravé síně. Doba velkého 

oběhu je zde delší kolem 25 s, krevní tlak je 5x vyšší nežli u malého oběhu a kapacita je 

zde zbylých 80% krevního řečiště. Cévy představují periferní oběh, který se skládá 

z části: distribuční (tepny- artérie), difúzní (vlásečnice- kapiláry) a sběrné. Distribuční 

část zajišťuje plynulý rozvod krve ke tkáním a ve směru krevního proudu se celkový 

průřez cév zvyšuje a rychlost s krevním tlakem se snižuje. Difúzní část zajišťuje 

výměnu látek mezi krví a tkáněmi. V této části je průtok nejpomalejší, tlak je nižší a je 

pokrývána velká plocha. Sběrná část zajišťuje návrat odkysličené krve do srdce. Ve 

směru krevního proudu se celkový průřez snižuje, rychlost proudění se zvyšuje a krevní 

tlak stále klesá. V lidském těle se nachází asi 5-6 1 krve. Funkce krve jsou transportní 

(přenos dýchacích plynů, rozvod živin, vody, hormonů, vitamínů, minerálů, odpadních 

metabolitů, tepla), obranné (srážení krve, imunitní reakce) a regulativní (homeostatické 

mechanismy). Krev se skládá z plazmy (55%), která obsahuje 91,5% vody, 7% bílkovin 

(albuminy, globuliny aj.) a 1,5% ostatních látek (organické a anorganické látky) a 

z krvinek (45%), které obsahují leukocyty (bíle krvinky), trombocyty (krevní destičky) 

a erytrocyty (červené krvinky). Zásobárnami krve jsou plíce, játra slezina a podkožní 

plexy. Změny distribuce krve nastávají při zvýšené potřebě některých systémů (trávéní, 

termoregulace, fyzické zatížení) (Bartůňková, 2006). 

4.1.1. Reaktivní změny při zátěži 

Reaktivní změny při zátěži představují dvě složky periferní a centrální. Periferní 

složku představují již zmíněné cévy. Nejvýraznější změny jsou pozorovány přímo 

v tkáních v kapilárním řečišti, protože toto řečiště nejrychleji reaguje na požadavky 
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metabolismu. Nároky na zvýšený přívod kyslíku uplatňují nejvíce činné orgány a svaly. 

Na začátku práce proto dochází k redistribuci v cévním řečišti na podkladě 

kompenzační vasokonstrikce (Havlíčková a kol., 2003). Změny distribuce krve při 

zatížení závisí na intenzitě činnosti (viz. tabulka 4). 

Tabulka 4: Změny distribuce krve při zatížení (ml) (Bartůňková, 2006) 

ZATÍŽENÍ klid lehká těžká maximální 

útroby (ml.min"1
) 1400 1100 600 300 

ledviny (ml.min-1
) 1100 900 600 250 

kůže (ml.min-1
) 500 1500 1900 600 

srdce (ml.min-1
) 250 350 750 1000 

CNS (ml.min-1
) 750 750 750 750 

svaly (ml.min-1
) 1200 4500 12500 22500 

ostatní (ml.min-1
) 600 400 400 100 

MSV (ml.min-1
) 5.8 9.5 17.5 25.0 

Krevní tlak (TK) je parametrem krevního oběhu. Tento složitý ukazatel a 

mechanismy jeho řízení jsou závislé na odporu periférie, na intenzitě srdeční činnosti a 

na množství krve. Jeho klidové hodnoty u jedinců středního věku se pohybují kolem 

120/80 torrů. Se zvyšující se intenzitou se zvyšuje především systolický tlak, diastolický 

se mění jen mírně. Při střední intenzitě systolický tlak stoupá na 130 - 170 torrů. 

zatímco diastolický tlak se nemění nebo dokonce klesá. Někdy, při velké únavě, může 

dojít k poklesu systolického tlaku a vzestupu diastolického tlaku. V tomto případě hrozí 

oběhové selhání. Po skončení výkonu se tlak nejdříve rychle a později poněkud 

pomaleji navrací ke klidovým hodnotám. Tento proces trvá do 30 min, ale po velmi 

namáhavých výkonech může tlak zůstat zvýšený až po dobu 1 - 2 dnů. Při 

submaximální intenzitě jsou vzhledem k dilataci periferních cév dosahovány nejvyšší 

hodnoty krevního systolického tlaku 180 - 240 torrů a k dosažení klidových hodnot 

dochází mezi 30.-60. min. Při maximálním krátkodobém zatížení krevní tlak dosahuje 

190/11 O torrů a vrací se k výchozím hodnotám do 15 min (Bartůňková, 2006 a 

Havlíčková a kol., 2003). 
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Tabulka 5: Hodnoty krevního tlaku při různých zatíženích (torry) (Bartůňková, 2006) 

ZATÍŽENÍ 

systolický tlak 

diastolický tlak 

Klid 

120 

80 

lehká 

120- 140 

50-80 

těžká 

130- 170 

50-80 

submaximální maximální 

180-240 150- 190 

30-100 80-110 

Centrální složkou krevm'ho oběhu je srdeční sval. Ukazatele srdeční činností 

jsou SF, systolický o~jem srdeční a minutový objem srdeční. 

Systolický objem srdeční (Os) je přečerpaný objem krve za jeden stah. Při 

zatížení stoupá z klidové hodnoty 60 - 80 ml na 120 - 150 ml (dosahuje i více 

v závislosti na velikosti srdce a trénovanosti), kterých dosahuje při srdeční frekvenci 

llO - 120 tepů/min. Při zvyšující se SF zůstává konstantní až do hodnoty 180- 190 

tepů/min, kdy se začíná hodnota Os snižovat a může se snížit i minutový srdeční objem. 

Minutový srdeční objem (0) je výslednicí součinu SF a Os· S intenzitou zatížení 

se zvyšuje a citlivě tak reaguje na poptávku tkání po kyslíku. V klidu se pohybuje 

kolem 4 - 5 l.min-1 a při zatížení dosahuje 25 l.min-1 a u vysoce trénovaných jedinců až 

35 l.min-1
• 

Tepový kyslík slouží k posouzení ekonomiky srdeční činnosti a vyjadřuje 

množství kyslíku přeneseného krví s jednou srdeční kontrakcí do periferie (V02/SF). 

Klidové hodnoty jsou kolem 5 ml 0 2 a při submaximální zátěži 15 ml 0 2 i více. 

Pracovní kapacita W 170 vyjadřuje výkon odpovídající SF 170 tepů/min. 

Vychází z lineární závislosti SF na intenzitě zatížení a získává se z oběhové opovědi na 

2- 3 intenzity stupňovaného zatížení při dosažení setrvalého stavu (Havlíčková a kol., 

2003). 

4.1.2. Srdeční frekvence a faktory, které ji ovlivňují 

SF je reprezentativní veličinou pro posouzení zatížení kardiovaskulárního 

systému. SF reaguje velmi rychle na změny při zatížení organismu, zejména svalstva, 

přičemž nejcitlivěji reaguje na zvýšení intenzity zatížení a odporu cévního řečiště. SF je 

spolehlivou veličinou pro posuzování intenzity zatížení (Neumann, Pfiitzner a 

Hottenrott, 2005). 
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V praxi měříme SF buď palpační metodou (hmatem na vřetení či jiné tepně) 

nebo pomocí sportesteru (Formánek a Horčic, 2003). Nevýhodou palpační metody je, že 

měření zjišťujeme frekvencí tepovou, nikoliv srdeční. Sportester je přístroj, který 

registruje SF pomocí R kmitu (bod EKG křivky) (Bartůňková, 2006). Sportester je 

složený z hrudru'ho pásu, který obsahuje elektrody a upevňuje se na tělo, aniž by 

překážel v provádění pohybové činnosti a hodinek, které přijímají data z hrudního pásu 

a ukazují jednotlivé hodnoty SF a dalších údajů (podle funkcí sportesteru). Jeho 

výhodou je rychlá aktuální informace o SF a možnost zaznamenávat SF v paměti během 

celé pohybové činnosti. Podle typu sportesteru dále můžeme komunikovat se softwarem 

a vyhodnocovat výsledky. 

Zvyšování SF můžeme pozorovat již v předstartovním období. Děje se tak 

vlivem emocí a podmíněných reflexů, které úzce souvisejí s předstartovními stavy 

(aspirační úroveň). Následuje vlastní výkon, ve kterém SF nejdříve prudce stoupá a je 

přímo úměrná intenzitě zatížení až do dosažení anaerobního prahu a potom se 

zpomaluje. Po ukončení výkonu SF klesá strmě, potom pozvolně. Ke klidovým 

hodnotám se vrací v závislosti na trénovanosti jedince, intenzitě předešlého zatížení a 

s ní související rychlé odplavování katabolitů a doplnění energetických zdrojů. Čím 

strmější je návrat SF ke klidovým hodnotám, tím je pravděpodobnější, že jedinec je 

adaptován a lze usuzovat na jeho vyšší zdatnost (Havlíčková a kol., 2003). 

Rozdílné reakce můžeme pozorovat u vagotonika a sympatikotonika. V agotonik 

má nižší klidovou, zátěžovou i pozátěžovou SF a u sympatikotonika je tomu naopak. 

Podobné změny můžeme pozorovat ve vztahu trénovaného k netrénovanému 

(Bartůňková, 2006). 

Maximální SF se orientačně vypočítá ze vzorce SFMAX = 220- věk. V praxi se 

ale běžně vyskytuje odchylka o +- 15 tepů/min. Přesná SFMAX se dá zjistit z testu při 

kterém se stupňuje intenzita zatížení až do maximálního vyčerpání, kdy organismus 

nemůže dál a odmítne pokračovat. Nejčastějším testem tohoto typu je stupňovaný 

zátěžový test do vita maxima a testuje se nejčastěji na běhátkovém či bicyklovém 

ergometru. Při různých typech zatížení (plavání, cyklistika, běh) nemusí být SF shodná 

a s věkem hodnota SF MAX klesá (Neumann, Pfiitzner a Hottenrott, 2005). 

Klidová SF dosahuje nejnižších hodnot během spánku. Klidová SF je velmi 

citlivý údaj a záleží na stavu vegetativního nervového systému, na trénovanosti jedince 
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(především trénink vytrvalostního charakteru vykazuje největší ovlivnění) a na mnoha 

dalších faktorech (věk, teplota, psychika aj.), které jsou popsány níže. 

Faktory ovlivňující SF 

Podle Bartůňkové (Bartůňková, 2006) vedle intenzity zatížení ovlivňuje SF i 

řada faktorů jako: 

• genetická dispozice (vrozená vagotonie, sympatikotonie) 

• trénovanost (především vytrvalostního tréninku) 

• teplota tělesného jádra (vzestup teploty o 1 stupeň= zvýšení SF o 1 O tepů/min) 

• klimatické podmínky (v horském prostředí stoupá v chladném klesá) 

• poloha těla (vleže nižší ve stoji vyšší) 

• intenzita a typy fyzické zátěže (nejvyšší SF je u submaximální intenzity zatěže) 

• psychická zátěž Gezdci Fl dosahují před startem až 170 tepů/min) 

• trávení (při trávení se SF zvyšuje) 

• únava (při únavě se může SF zvyšovat i při stejném zatížení) 

• reflexní dráždění (např. stimulace z baroreceptorů, chemoreceptorů ovlivňují 

SF) 

• látkové vlivy (hormony - adrenalin) 

• doplňkové stimulanty (efedrin, kofein aj.). 

4.1.3. Adaptační změny při zátěži 

Největší adaptační změny, jak již bylo zmíněno se projevují vlivem 

vytrvalostního tréninku. Projevované změny jsou strukturální a funkční povahy. 

Strukturální změny se týkají srdce a cév. Vzniká hypertrofie srdce koncentrická 

a excentrická. Koncentrická hypertrofie se projevuje u silových sportů (vzpěrači, 

koulaři atd.), nejedná se o hypertrofii celkovou, ale má výraznější konturu levé komory 

a na výkonnost jedince to nemá vliv. Hypertrofie excentrická (vytrvalci) bývá spojena 

s regulativní dilatací a rozšířením srdečních komor (převážně levé). Celkově je 

projevem lepší ekonomie srdeční práce. U netrénovaného muže je hmotnost srdce asi 
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310 g zatímco u vytrvalce až 550 g. Mezi strukturální změny patří také vaskularizace, 

což znamená, že vlivem tréninku se zvyšuje prokrvení srdečního i kosterního svalu a 

zvyšuje se množství kapilár. 

Celkově se projevuje u trénovaného jedince lepší ekonomika. Trénovaný jedinec 

má na rozdíl od netrénovaného jedince nižší SF, vyšší systolický objem, vyšší minutový 

objem srdeční a vyšší hodnoty tepového kyslíku. SF u některých sportovců dosahuje 

klidových hodnot kolem 35 tepů/min (sportovní potápění, střelba aj.) a dokonce i méně. 

Systolický objem srdeční je v klidu u trénovaného 80 - 100 ml, u netrénovaného 60 -

80 ml. Se zatížením se tento objem zvětšuje a u trénovaného dosahuje o 50 ml více za 

jeden stah, kolem 150 - 200 ml. Minutový objem srdeční je v klidu u trénovaného i 

netrénovaného stejný, avšak u maximálního zatížení dosahuje trénovaný jedinec o 1 O 1 

více než netrénovaný (netrénovaný 25 1). Krevní tlak bývá . u trénovaných vyšší, ale 

nejsou zpozorovány nikterak výraznější rozdíly (Havlíčková a kol., 2003). 

4.2. Diagnostika aerobních schopností 

Diagnostika aerobních schopností testuje míru rozvoje aerobních procesů, které 

vypovídají o výkonnosti oběhového systému, dýchacího systému a aerobní kapacitě 

kosterního svalstva. Musíme ale rozlišovat maximální aerobní výkon, který znamená 

uvolnění maximální energie oxidativním způsobem za jednotku času a vyjadřuje 

aktuální V02max a aerobní kapacitu, která je charakterizována časem a vyjadřuje 

schopnost udržet co nejvyšší hodnotu V02. Nejlépe můžeme tuto schopnost vyjádřit 

pomocí anaerobního prahu, což znamená nejvyšší možnou úroveň rovnovážného stavu 

(Heller, 1997). 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů aerobních schopností, ale nikoliv jediný, je 

maximální spotřeba kyslíku (V02max- vyjadřuje maximální aerobní výkon jedince). 

V02max se považuje za komplexní ukazatel oxidativně metabolických schopností 

organismu a výkonnosti transportního systému, jelikož zahrnuje funkce jako: výměnu 

vzduchu v plicích, plicní cirkulace, přenos kyslíku oběhovým systémem k perifériím, 

výměny kyslíku na buněčné úrovni aj. V02max se v praxi vyjadřuje pomocí ventilačně

respiračních parametrů, a to jako součin minutové ventilace a procentuálního využití 

32 



kyslíku z ventilovaného vzduchu, za využití dalších korekcí vzhledem k měřenému 

prostředí (teplota a vlhkost vzduchu, barometrický tlak). V02max je do jisté míry 

určena geneticky a u špičkových sportovců se příliš nemění, ale anaerobní práh se 

pohybuje v závislosti na objemu a intenzitě přípravy, což mnohdy rozhoduje a stavu 

trénovanosti a o závodním výsledku (Heller, 1997). 

Další hodnocené parametry, které zjišťujeme u aerobních schopností jsou: 

maximální srdeční frekvence, tepový kyslík (ukazatel výkonnosti a ekonomiky 

oběhového systému), maximální ventilace, dechová frekvence, dechový objem, 

ventilační ekvivalent kyslíku a respirační kvocient. Z biochemických parametrů 

zjišťujeme v závěru testu maximální koncentraci laktátu v krvi. 

4.2.1. Testy a jejich aplikace 

Nejčastějším testem aerobních schopností bývá stupňovaný zátěžový test do vita 

maxima (test V02max) a je nejčastěji měřen na bicyklovém ergometru či běžeckém 

trenažéru. V testu na běžeckém trenažéru jsou obvykle hodnoty o 5-10% vyšší než na 

bicyklu vzhledem k zapojení větší svalové hmoty. Tento test stanovuje maximální 

hodnoty oběhových a dechových parametrů. 

Dalším testem je tzv. step-test, což je vystupování určitou frekvencí na schůdek 

o velikosti mezi 30-50 cm po dobu tří až šesti minut. Tento test má mnoho modifikací, 

mezi něž patří například Brouhův test. Brouhův test je technicky nenáročný a 

nedosahuje se v něm maxima SF. Z hodnot srdeční frekvence naměřených ve fázi 

zotavení se vypočítává skóre zdatnosti. 

Orientačním laboratorním testem submaximální zátěže je test W170. Tento test 

stanovuje teoretickou hodnotu výkonu při 170ti tepech/min, z něhož lze podle tabulek 

stanovit hodnotu V02max. Zjišťuje se na bicyklovém ergometru pomocí hodnot srdeční 

frekvence ve dvou či třech měřených zatíženích (obvykle 1,5, 2,0 a 2,5 W.kg-1
). 

Kromě stupňovaného testu do vita maxima jsou všechny tyto zkoušky nevhodné 

pro vrcholové sportovce, jelikož vztah mezi SF a V02 je vysoce individuální a u 

některých sportovců převážně u vytrvalců se vyskytuje bradykardie (nižší SF). Existuje 
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mnoho dalších testů jako Cooperův test (12 minut) a Legerův test (člunkový běh) 

s predikcí V 02max aj .. 

Popíšeme, jak se postupuje u testu stupňované zátěže do vita maxima (test 

V02max) na bicyklovém ergometru. Testu mnohdy předchází orientační zdravotní 

prohlídka a zjištění některých antropometrických hodnot jako výška, váha, procento 

tuku v těle a aktivní hmota. první hodnoty kardiorespiračních ukazatelů se měří před 

testem v klidu a následně v závěru (poslední minutu) každého ze dvou až tří rozcvičení 

trvajících 4-5 min. Zatížení rozcvičení dle trénovanosti (např. 1.5 a 2.5 W.kg-1
). Po 

rozcvičení následuje vlastní test do maxima. Jako výchozí hodnotu bereme W170 a od 

této úrovně zvyšujeme každou minutu o 20W až do maxima (subjektivní vyčerpání). 

Průběžně jsou v počítači zaznamenávány (po 30s) hodnoty kardiorespiračních ukazatelů 

jako srdeční frekvence, dechová frekvence, minutová ventilace, spotřeba kyslíku a 

respirační poměr (R) a registruje se nárůst těchto hodnot. Po ukončení testu se mnohdy 

odebírá krev za účelem zjištění hladiny laktátu v krvi a posuzujeme, zda-li jedinec splnil 

kritéria pro dosažení maximální spotřeby kyslíku, a to: pokud po zvýšení zatížení se již 

nezvyšují "hraniční" hodnoty vo2 (plató), dále pak zda-li bylo dosaženo maximálních 

hodnot SF (posuzováno teoreticky nebo dle norem) a zda-li respirační kvocient dosáhl 

hodnoty 1,0 nebo vyšší. Po ukončení testu se stanovují některé ukazatele jako: relativní 

hodnoty V02max na kg tělesné a aktivní hmoty, tepový kyslík, ventilační ekvivalent 

kyslíku a provedou se korekce vzhledem k měřenému prostředí (Heller, 1997). 

Výsledky se hodnotí vzhledem k věku, pohlaví a trénovanosti a můžeme je 

srovnávat vzhledem k morfofunkčním standardům pro dané sportovní disciplíny či dle 

národních populačních norem profesora Seligera (ze sedmdesátých let). 

Příkladem hodnocení může být podle Hellera (Heller, 1997) následující schéma: 

• Vysoká V02max, vysoký výkon= dobrá trénovanost; 

• Nízká V02max, vysoký výkon = testovaný pracuje ekonomicky, má dobrou 

techniku pohybu, ale v jeho případě jsou ještě rezervy; 

• Vysoká V02max, nízký výkon = nízká ekonomika, "malý zisk s velkými 

náklady"; 

• Nízká V02max, nízký výkon= chybná tréninková příprava, přetrénování, nemoc 

či naprostá nepřipravenost k výkonu. 
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4.2.2. Anaerobní práh 

Anaerobní práh (ANP) má několik definic. Podle Bartůňkové (Bartůňková, 

2006) je definován jako maximální intenzita konstantního zatížení, kdy je ještě 

v rovnováze tvorba a utilizace laktátu, či jako intenzita maximálně dosažitelného 

rovnovážného stavu hodnocená pomocí laktátu a funkčních ukazatelů, a nebo jako 

okamžik ještě neporušené dynamické rovnováhy. 

Anaerobní práh je velice důležitá hodnota, pokud trénujeme na hranici 

anaerobního prahu, optimálně rozvíjíme kardiorespirační funkce. Hodnota ANP se 

pohybuje mezi 85-90% SF a obvykle ji také vystihuje hladina laktátu v krvi kolem 4 

mmor1
. Tréninkem se hodnoty SF na úrovni ANP prakticky nemění, ale vzhledem 

k adaptaci kardiorespiračních funkcí se intenzita zvyšuje. 

Anaerobní práh stanovujeme metodami invazními nebo neinvazními. Metoda 

invazní stanovuje ANP (v tomto případě můžeme nazvat laktátový práh) pomocí laktátu 

v krvi a následné laktátové křivky, z níž vyplyne bod zlomu (ANP). Metodou neinvazní 

je stanoven ANP z ventilačně-respiračních ukazatelů při "VOzmax testu" nebo 

Conconiho testem. U "VOzmax testu" se ANP práh zjistí z minutové ventilace, výdeje 

COz a respiračního kvocientu, který je vázán na vzestup VOz (spotřeba kyslíku). Tyto 

ukazatele reagují na zvyšující se intenzitu lineárně až k bodu zlomu, kde všechny tři 

parametry vzrůstají rychleji nežli VOz. Právě tento bod zlomu vystihuje ANP. 

Conconiho test se využívá především v terénních podmínkách. Tento test zjišťuje ANP 

pomocí SF. Je to stupňovaný test do vita maxima a vždy na konci úseku zjistíme SF 

(počet hodnot alespoň 12), kterou vkládáme do grafu. V pásmu asi od 120 do 170 tepů 

můžeme pozorovat lineární zvyšování SF vzhledem k zatížení. Po ukončení testu se 

zjistí z křivky odklon SF od linearity, což nám zhruba prozradí hodnotu ANP (Heller, 

1997). 
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4.3. Diagnostika anaerobních schopností 

Diagnostika anaerobních schopností zjišťuje předpoklady pro práci s převažující 

neoxidativní energetickou úhradou. Uplatňuje se především u sportovních disciplín 

krátkého trvání a maximálního zatížení, ale i u vytrvalostních aktivit (start, cíl, 

zrychlení). Většina anaerobních testů měří mechanický výkon nebo práci. 

Z bioenergetického hlediska můžeme testy dělit na alaktátové (neoxidativní) a 

laktátové. Neoxidativní testy hodnotí maximální anaerobní výkon a stanovují úroveň 

pohotovostních zdrojů energie ve svalu. Tyto testy trvají maximálně 1 O s. Mezi tyto 

testy patří Quebecký 10ti sekundový test (laboratorní na bicyklovém ergometru), 

Margariův (terénní- nejrychlejší překonání 9 schodů, měřeno fotobuňkou), motorické 

testy (50m běh, výskok) aj. Testy laktátové hodnotí kapacitu anaerobní glykolýzy 

s dobou trvání mezi 30 až 60 s. Tyto testy se dají rozdělit na testy konstantního zatížení 

a testy all-out (s nejvyšší možnou intenzitou od začátku do konce). Testy konstantm'ho 

zatížení jsou např.: test De Bruyna-Prévosta (měří se doba šlapání v určité frekvenci 

udávána metronomem), test Cunninghama a Faulknera, Kindermannův jednofázový test 

aJ. 

Hlavní výhodou all-out testů je možnost stanovení maximálního neoxidativního 

(anaerobního) výkonu tak i neoxidativní anaerobní kapacity. Můžeme zde využít 

požadavek individualizace zátěže, která je závislá především na rychlosti pohybu. 

Nejčastěji je využíván 30ti s Wingate test na bicyklovém ergometru. Existují i 

modifikace tohoto testu jako např. Boscův test (opakované výskoky) nebo motorické 

testy (běh 400m). All-out testy sledují změny výkonu v závislosti na době trvání práce a 

lze stanovit maximální (vrcholový) anaerobní výkon. Sportovci dosahují výkonu 1 O -

14 W.kg-1 a sportovci explozivně silový až 16 W.kg-1
. Dalšími zjištěnými parametry 

můžou být průměrný výkon či práce (práce = výkon za čas), index únavy (pokles 

výkonu v testu) a laktát (měřený po zátěži). Spolehlivost Wingate testů je vysoká, ale 

v delších testech se může výrazněji projevit strategie rozložení sil a tím snížení hodnot 

maximálního výkonu. Hodnocení by mělo být charakteru intraindividuálního nežli 

interindividuálního (Heller, 1997). 
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5. Cíl práce a úkoly 

Cílem práce bude zjistit na základě funkčních testů v laboratoři úroveň kondiční 

připravenosti hráčů ragby. Na základě výsledků stanovit limity SF pro hodnocení 

zatížení hráčů ragby v utkání. 

5.1. Úkoly práce: 

1. Provést literární rešerši odborné literatury. 

2. Vybrat sledovanou skupinu hráčů. 

3. Vybrat na základě rešerší z literatury funkční testy. 

4. Provést testování s vybranou skupinou. 

5. Zpracovat výsledky a stanovit limity pro zatížení. 

6. Provést monitorování SF v průběhu utkání. 

7. Vyhodnotit zjištěné výsledky a formulovat je do závěrů. 

5.2. Hypotézy: 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že zatížení v utkání v ragby má intervalový 

charakter. 

Hypotéza 2: Předpokládáme, že zatížení hráčů je srovnatelné se zatížením hráčů 
fotbalu. 
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6. Metodologie 

6.1. Charakter výzkumu 

Jedná se o případovou studii popisného charakteru na základě testování vybrané 

skupiny hráčů ragby. 

6.2. Charakter sledovaného souboru 

Pro tuto diplomovou práci byl vybrán extraligový tým RC Sparta Praha. Hráči 

byli zvoleni záměrným výběrem tak, aby každý hráč působil na odlišném hracím postu 

(viz. charakteristika herních postů). 

6.3. Použité metody 

6.3.1 Měření výšky 

Měření výšky proběhlo v biomedicínské laboratoři FTVS UK bez obuvi. 

6.3.2 Stanovení hmotnosti 

Stanovení tělesné hmotnosti proběhlo v biomedicínské laboratoři FTVS UK bez 

bot, ve sportovním oblečení. 

6.3.3. Maximální zátěžový RAMP test na běžeckém trenažéru : 

Zpočátku se používá submaximální pracovní intenzita trvající čtyři minuty. Tato 

submaximální intenzita se postupně zvyšuje. Je rozdělena do dvou částí. Začíná se na 

rychlosti ll kmih a po dvou minutách se rychlost zvyšuje na hodnotu 13 kmih. Celé 

měření probíhá při vodorovném nastavení běžecké plochy. Následuje testování 

maximální intenzity zátěže, kdy výchozí rychlost běžecké roviny je 13 kmih ovšem se 

sklonem 5°. Rychlost se po dvanácti vteřinách zvyšuje až do maxima a to o 0,2 kmih. 

Přístroj během celé doby testování snímá hodnoty testovaného sportovce (Kozelský, 

2002). 
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Přístroj nám umožní zjistit: 

• "odpor těla" BIO (Ohmy) 

• kvalitu svalové hmoty ECMIBCM 

• celkové množství vody v organismu TBW (1) 

• množství vnitrobuněčné "vody" ICW (1) 

• množství mimobuněčné "vody" ECW (1) 

• klidový metabolismus (kcal) 

• % tuku (% tělesné hmotnosti) 

• tukuprostou hmotnost (kg) 

• absolutní hodnotu spotřeby kyslíku V02 (1/min) 

• spotřebu kyslíku vztaženou na kg hmotnosti V02/kg (ml) 

• minutovou plicní ventilaci V (1/min) 

• srdeční frekvenci SF (min -1) 

• respirační koeficient R 

• spotřebu kyslíku na úrovni ventilačního "anaerobního prahu" V02 (1/min) 

• %maximální spotřeby kyslíku na úrovni "anaerobního prahu" %V02max 

• rychlost běhu na úrovni "anaerobního prahu" (sklon roviny 5°) 

• srdeční frekvenci na úrovni "anaerobního prahu" SF (min -1
) 

• hodnotu srdeční frekvence na úrovni "anaerobního prahu" v % maximální SF 

(%SFmax) 

• hodnotu SF na úrovni "aerobního pásma" zatížení SFae (min -1) 

• hodnotu SF na úrovni "anaerobního pásma" SFan (min -1) 

• čas na lkm běhu (min) 

• srdeční frekvenci při zátěži 

6.3.4. Měření maximální srdeční frekvence 

Pro zjištění maximální srdeční frekvence bylo využito běhacího koberce 

v biomedicínské laboratoři na FTVS UK. Všichni testovaní hráči na něm absolvovali 

maximální zátěžový test. 
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6.3.5. Měření SF při ragbyovém utkání 

Toto měření proběhlo v průběhu zápasu RC luridika vs RC Sparta Praha. Hrací 

doba byla 2 x 40 min čistého času s 15 min přestávkou mezi poločasy. SF byla 

zjišťována pomocí sportesterů Polar RS 400, které byly připevněny na 6ti vybraných 

hráčích RC Sparta Praha. 

6.3.6. Technické parametry sportesteru RS 400 

Hlavním posláním přístroje je měření a ukládání hodnot tepové frekvence a od 

nich se odvíjejících dalších parametrů. Údaje snímá vysílač přímo ze srdce a vysílá je 

do 1 metru kolem sebe - tam musí být umístěn přijímač (na ruce), aby byl přenos 

úspěšný. Sportestery POLAR RS 400 (viz. příloha č.8) jsou uzpůsobeny ke znázornění 

úrovně fyziologického zatížení a intenzity kladené na organismus v průběhu pohybové 

aktivity či pracovní činnosti resp. ke sledování klidových hodnot. SF je zobrazena 

v podobě číselného údaje vyjadřujícího počet tepů za minutu (tepy/min) (Uživatelská 

příručka POLAR, RS 400, 2007). 

6.3.6.1. Nastavitelné parametry sportesteru RS 400: 

• Stopky= možná doba měření 99hod.59min.59vt . 

• Limity SF 15-240 tepů I min 

• Datum narození 1921-2020 

• Celková doba záznamu 9 999 hodin 

• Celkový energetický výdej 999 999 kCal 

• Celkový počet záznamů 9 999 

• Celková naběhaná kilometráž 999 999 km 

6.3.6.2. Přesnost měření SF 

± 1 % nebo 1 tep/min. Vyšší přesnost je dosažitelná při zachování stálosti 

podmínek. 
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6.3.7. Určení limitních údajů SF 

Všech 6 hráčů bylo podrobeno zátěžovému vyšetření v laboratoři sportovní 

motoriky na UK FTVS. Probandům bylo změřeny antropometrické hodnoty (viz výše). 

Dále proběhlo vyšetření na běžeckém trenažéru. Testový protokol se skládal 

z rozklusání na rychlosti ll a 13 kmih po dobu 4 min. Po té se probandi individuálně 

rozcvičili a mohli nastoupit k vlastnímu zátěžovému testu do vita maxima. Rychlost 

byla nastavena na 13 kmih, sklon běhací plošiny na 5°. Každou minutu se rychlost 

zvyšovala o 1 kmih až do doby, kdy proband dosáhl svého vlastního maxima. Během 

testu byly sledovány parametry srdeční frekvence a respiračně-ventilační koeficienty 

(minutová ventilace, spotřeba kyslíku, respirační kvocient a další). 
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7. Výsledky 

42 



První řada 

Tabulka 6: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Jan Benda 

Datum narození 1.8.1980 

Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 28 

Aktivní hráč (roky) 13 

Hmotnost (kg) 107,5 

Výška (cm) 174,5 

Bioimpedance 

BIO (ohmy) 355 

ECMIBCM 0,63 

TBW (I) 59,8 

ICW (1) 34,1 

ECW (I) 25,7 

BMR(kcal) 2200 

%tuku 25,9 

TPH (kg) 80 

Tabulka 7: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 47 

SF MAX(tepů/min) 190 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 151 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 171 

Hodnota vo2MAX (l.min-1
) 4,64 

Hodnota vo2MAX/kg (ml) 43,2 

Tabulka 8: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

čas měření (min) 30 

počáteční SF (tepy/min) 73 

maximální SF (tepy/min) 173 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 9: Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF 

čas v zónách SF (min) 

v 

44 
37 

střední 

26 
19 

1. poločas 

vysoká 

47 

35 

40 

106 

188 

141 

3566 

2. poločas 

40 

134 

181 

43 



Z výsledků výše uvedených je patrné, že hráči první řady jsou během utkání 

vystavěni enormní fyzické zátěži, která vyplývá z neustálých fyzických kontaktů. Tyto 

kontakty jsou nejčastější v rojových uskupeních, kdy se hráči obou mužstev snaží 

vzájemně přetlačit. Zde se uplatňují hráči první řady, kteří svou endomorfní 

komponentou (množství podkožního tuku) dokáží tyto souboje podstupovat. Hráč 

Benda má 25, 9% tuku v těle, což odpovídá danému předpokladu. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 141 tep/min, přičemž naměřená nejnižší SF 

byla 106 tepů/min a nejvyšší 188 tepů/min. Celkový energetický výdej hráče Bendy byl 

3566 kJ/h, což odpovídá energetickému výdeji v kopané. 

Hráč Benda se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 114 - 132 tepů/min 

(chůze, lehký klus) 23% času, střední intenzity 133 - 151 tepů/min (běhy na kratší 

vzdálenosti) 19% času, vysoké intenzity 152 - 170 tepů/min (submaximalní zatížení) 

35% času a maximální intenzity 171 - 190 tepů/min (boje o míč, tlaky, krátké sprinty, 

obranná činnost) 13% času. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Bendy potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č.2), kdy se SF pohybovala v rozmezí 106 - 188 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Bendy také potvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 3566 kJ!h, což odpovídá zatížení v kopané 3350 kJ/h (Melichna 

a kol., 1995). 
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Graf 2: Křivka SF během zápasu 
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Graf 3: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 4: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 5: Křivka SF během 2. poločasu 
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Graf 6: Čas v zónách SF 
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Druhá řada 

Tabulka 10: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Vojtěch Tlapák 

Datum narození 3.4.1985 

Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 23 

Aktivní hráč (roky) 17 

Hmotnost (kg) 109 

Výška (cm) 189 

Bioimpedance 

BIO (ohmy) 425 

ECMIBCM 0,65 

TBW (I) 58,1 

ICW (I) 32,9 

ECW (I) 25,2 

BMR(kcal) 2130 

%tuku 19,9 

TPH (kg) 89,1 

Tabulka ll: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 50 

SF MAX(tepů/min) 190 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 152 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 172 

Hodnota vo2MAX (l.min"1
) 5,02 

Hodnota vo2MAX/kg (ml) 48,2 

Tabulka 12: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

čas měření (min) 

počáteční SF (tepy/min) 

maximální SF (tepy/min) 

30 

100 

169 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 13: Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF 

čas v zónách SF (min) 10 
střednf 

28 

21 

1. poločas 

vysoká 

45 

33 

40 

135 

191 

160 

4911 

2. poločas 

40 

148 

192 

45 



Z výsledků výše uvedených je patrné, že hráči druhé řady podstupují podobné 

fyzické zatížení (tlaky v mlýnech) jako první řada. Rozdíly můžeme hledat ve stavbě 

těla hráčů, kde převažuje ektomorfně - mezomorfní komponenta (rozložení tělesné 

hmotnosti - rozvoj svalstva a kostry) s podmínkou vysokého vzrůstu kolem 198 cm a 

menším množstvím podkožního tuku (Tlapák 19,9% tuku). Podmínka výšky je dána 

specializací těchto hráču při autových vhazováních, kdy jsou svými spoluhráči 

vysazováni do výšky a chytají vhozený míč. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 160 tep/min, přičemž naměřená nejnižší SF 

byla 135 tepů/min a nejvyšší 192 tepů/min. Hráč se tedy nacházel2 tepy/min nad svým 

maximem. Celkový energetický výdej hráče Tlapáka byl 4911 kJ/h, což převyšuje 

standart v ragby 3270 kJ/h (Melichna a kol.,1995). Odpovídá tak zvýšenému 

energetickému výdeji v kopané. 

Hráč Tlapák se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 114 - 132 tepů/min 

(chůze, lehký klus) 8% času, střední intenzity 133 - 151 tepů/min (běhy na kratší 

vzdálenosti) 21% času, vysoké intenzity 152 - 170 tepů/min (submaximalní zatížení) 

33% času a maximální intenzity 171 - 190 tepů/min (boje o míč, tlaky, kratké sprinty, 

obranná činnost) 37% času. Fakt, že hráč Tlapák byl37% času vystavěn enormní zátěži, 

ukazuje na špatný stav trénovanosti tohoto hráče. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Tlapáka potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č.7), kdy se SF pohybovala v rozmezí 135 - 192 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Tlapky také potvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 4911 kJ/h, což odpovídá zvýšenému zatížení v kopané, které 

činí 3350 kJ/h (Melichna a kol., 1995). 
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Graf 7: Křivka SF během zápasu 
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Graf 8: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 9: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 10: Křivka SF během 2. poločasu 
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Graf ll: Čas v zónách SF 
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Třetí řada 

Tabulka 14: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Michal Mak 

Datum narození 27.6.1985 

Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 23 

Aktivní hráč (roky) 9 

Hmotnost (kg) 97 

Výška(cm) 186,7 

Bioimpedance 

BIO (ohmy) 382 

ECMIBCM 0,81 

TBW (1) 59,8 

ICW (1) 33,2 

ECW (1) 26,6 

BMR(kcal) 2040 

%tuku 17,4 

TPH (kg) 80,2 

Tabulka 15: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 50 

SF MAX(tepůlmin) 181 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 146 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 164 

Hodnota vo2MAX(l.min-1
) 5,29 

Hodnota vo2MAX/kg (ml) 54,5 

Tabulka 16: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

čas měření (min) 26 

počáteční SF (tepy/min) 88 

maximální SF (tepy/min) 158 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 17: Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF nízká 
čas v zónách SF (min) 

v 

třední 

25 

19 

1. poločas 

vysoká 

44 

35 

40 

105 

171 

136 
3896 

2. poločas 

40 

121 

167 

47 



Z výsledků výše uvedených je patrné, že hráči třetí řady jsou komplexní hráči, 

kteří v sobě spojují silové a dynamické složky, podstupují časté fyzické kontakty, boj o 

míč a navíc dokáží podporovat útočnou fázy hry. Tomu odpovídá i doba, kterou stráví 

v hodnotách anaerobního prahu, u hráče Maka celých 9% času. Třetí řada se vyznačuje 

mezomorfní komponentou (rozvoj svalsta a kostry) s menším procentem tuku než hráči 

první a druhé řady. Hráči Makoví bylo naměřeno 17,4% tuku v těle. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 136 tep/min, přičemž naměřená nejnižší SF 

byla 105 tepů/min a nejvyšší 171 tepů/min, což není hráčovo maximum, ale důvodem 

může být nenáročný průběh zápasu s lehčím soupeřem. Celkový energetický výdej 

hráče Maka činil3896 kJ/h, což odpovídá jeho herní pozici. 

Hráč Mak se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 1 09 - 126 tepů/min (chůze, 

lehký klus) 36% času, střední intenzity 127- 144 tepů/min (běhy na kratší vzdálenosti) 

19% času, vysoké intenzity 145 - 162 tepů/min (submaximalní zatížení) 35% času a 

maximální intenzity 163 - 181 tepů/min (boje o míč, tlaky, kratké sprinty, obranná 

činnost) 9% času. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Maka potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č.12), kdy se SF pohybovala od 105 tepů/min do 171 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Maka také potvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 3896 kJ/h, což odpovídá zvýšenému zatížení v kopané, které 

činí 3350 kJ/h (Melichna a kol., 1995). 
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Graf 12: Křivka SF během zápasu 
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Graf 13: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 14: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 15: Křivka SF během 2. poločasu 

tepy/min tepy/min 
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Graf 16: Čas v zónách SF 
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Mlýnová spojka 

Tabulka 18: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Michal Ouředník 

Datum narození 7.6.1987 

Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 21 

Aktivní hráč (roky) 10 

Hmotnost (kg) 82,1 

Výška (cm) 176,5 

Bioimpedance 

BIO (ohmy) 439 

ECMIBCM 0,69 

TBW (1) 48,9 

ICW (1) 29 

ECW (1) 19,9 

BMR(kcal) 1860 

%tuku 15 

TPH (kg) 69,7 

Tabulka 19: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 59 

SF MAX (tepů/min) 202 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 160 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 180 

Hodnota vo2MAX (l.min-1
) 4,4 7 

Hodnota V02MAX/kg (ml) 54,5 

Tabulka 20: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

čas měření (min) 30 

počáteční SF (tepy/min) 140 

maximální SF (tepy/min) 192 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 21 : Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF 

čas v zónách SF (min) 

v 

nízká 

29 

23 

střední 

53 

39 

1. poločas 

vysoká 

36 

27 

40 

148 

198 

156 

3027 

2. poločas 

30- střídán 

148 

195 

49 



Z výsledků výše uvedených je patrné, že hráči na pozici mlýnové spojky mají 

funkci distribuce míče mezi rojem a útokem, nedostávají se často do fyzického 

kontaktu, ale spolu s útokovou spojkou utvářejí hru týmu. Tito hráči jsou technicky, 

takticky velmi nadaní a svojí rychlostí vytvářejí prostor pro ostatní hráče. Tomu také 

odpovídá somatotyp ektomorfa malého vzrůstu (rozložení tělesné hmotnosti) s malým 

množstvým tuku. Hráčovi Ouředníkovi bylo naměřeno 15% tuku v těle. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 156 tepů/min přičemž neměřená 

nejnižší SF byla 148 tepů/min a nejvyšší 198 tepů/min. Celkový energetický výdej 

hráče Ouředm'k:a činil 3027 kJ/h, což je méně než by se dalo očekávat na tomto postu. 

Průměrně se celkový energetický výdej pohybuje na této pozici okolo 3500 kJ/h 

(Melichna a kol., 1995), ale tento fakt ovlivňuje hráčovo střídání v druhém poločase. 

Hráč Ouředník se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 121 - 140 tepů/min 

(chůze, lehký klus) 23% času, střední intenzity 141 - 161 tepů/min (běhy na kratší 

vzdálenosti) 39% času, vysoké intenzity 162 - 181 tepů/min (submaximalní zatížení) 

27% času a maximální intenzity 182- 202 tepů/min (boje o míč, tlaky, kratké sprinty, 

obranná činnost) ll% času. Tyto výsledky dokazují, že tito hráči jsou v neustálém 

pohybu a jejich zatížení dosahuje maxima. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Oředníka potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č. 17), kdy se SF pohybovala od 148 tepů/min do 198 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Ouředníka nepotvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 3027 kJ/h, což je méně než v kopané, v které činí energetický 

výdej 3350 kJ/h (Melichna a kol., 1995), výsledek je ovlivněn hráčovým střídáním 

v druhém poločase. 
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Graf 17: Křivka SF během zápasu 
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Graf 18: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 19: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 20: Křivka SF během 2. poločasu 
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Graf21: Čas v zónách SF 
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Centr 

Tabulka 22: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Pavel V okrouhlík 
Datum narození 17.6.1982 
Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 26 

Aktivní hráč (roky) 19 

Hmotnost (kg) 96,8 

Výška (cm) 183,2 

Bioim )edance 

BIO (ohmy) 408 

ECM/BCM 0,72 

TBW(l) 56 

ICW (I) 32 

ECW (I) 24 

BMR(kcal) 2020 

%tuku 19,1 

TPH (kg) 78,5 

Tabulka 23: Vybrané fYziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 55 

SF MAX(tepů/min) 192 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 153 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 173 

Hodnota vo2MAX (l.min-1
) 4,82 

Hodnota vo2MAX/kg (ml) 49,8 

Tabulka 24: Vybrané fYziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

Čas měření (min) 25 

počáteční SF (tepy/min) 97 

maximální SF (tepy/min) 181 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 25: Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF 

čas v zónách SF (min) 

nízká 
Jz 
24 

střední 

39 
29 

1. poločas 

vysoká 

40 

29 

40 

116 
191 

147 

3801 

2. poločas 

40 

122 

189 

51 



Z výsledků uvedených výše je patrné, že hráč na pozici centra musí být vybaven 

vytrvalostně, rychlostně, dynamicky, ale i silově, protože při bránění podstupuje velké 

množství osobních kontaktů, které jsou velmi fyzicky náročné a naopak při útočení 

musí uplatnit svojí rychlost a výbušnost. Z těchto podmínek vyplývá i tělesné složení 

těchto hráčů, které se skládá z ektomorfně - mezomorfní komponenty (rozložení tělesné 

hmotnosti - rozvoj svalstva a kostry). Tito hráči jsou vyššího vzrůstu s větším 

množstvín podkožního tuku, které u hráče Vokrouhlika činí 19,1 %. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 14 7 tepů/min přičemž neměřená 

nejnižší SF byla 116 tepů/min a nejvyšší 191 tepů/min což je jeho maximum. Celkový 

energetický výdej hráče Vokrouhlika činil 3801 kJ/h, z kterého se dá usoudit, že během 

utkání tento hráč dokázal útočit a po ztrátě míče následně bránit. 

Hráč Vokrouhlik se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 115- 133 tepů/min 

(chůze, lehký klus) 24% času, střední intenzity 134 - 153 tepů/min (běhy na kratší 

vzdálenosti) 29% času, vysoké intenzity 154 - 172 tepů/min (submaximalní zatížení) 

29% času a maximální intenzity 173 - 192 tepů/min (boje o míč, tlaky, kratké sprinty, 

obranná činnost) 17% času. Tyto výsledky dokazují, že tito hráči jsou v neustálém 

osobním kontaktu při bránění a bleskurychle dokáží zaútočit. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Vokrouhlika potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č.22), kdy se SF pohybovala od 116 tepů/min do 191 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Vokrouhlika také potvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 3801 kJ/h, což odpovídá zvýšenému zatížení v kopané, které 

činí 3350 kJ/h (Melichna a kol., 1995). 
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Graf 22: Křivka SF během zápasu 

tepy/min tepy/min 

200 200 

180 180 

160 160 

140 140 

120 120 

100 100 

80 80 

60 60 

40 _, 40 

20-

O j 1 1 1 • • 1 t4 7 lepx~mlll • , , , , 1 ll 
čas 

0:00 :00 0:30 :00 1:00 :00 1:30:00 2:00 :00 
A k tu á In í hod n o ly : 
Čas : 2 :13 :10 
TF: 109 \epy/m in 
M í ra e n e rg . v ý d e je : s o 8 k c a 1/6 o m in 

Osoba Datum ti.4.:lUUt! TF prum ěr 1.41 tepy 1m fn 

Záz11a m Free čas 16':12 :1 ~ TF max 191 tepy lm ln 

Druh ak tivity Běh lwárll 2 16:24 .7 

Poz11ám k a Výběr 0;00 :00 . 2:16c: 25 (2:16 ;.2 5'.0} 



tepy/min 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

Graf 23: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 24: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 25: Křivka SF během 2. poločasu 
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Graf 26: Čas v zónách SF 
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Zadák 

Tabulka 26: Charakteristika sledovaného hráče 

Jméno a Příjmení Václav Jursík 

Datum narození 12.10.1983 

Datum vyšetření 21.1.2008 

Věk 25 

Aktivní hráč (roky) 13 

Hmotnost (kg) 83 

Výška(cm) 176,4 

Bi o impedance 

BIO (ohmy) 397 

ECM/BCM 0,75 

TBW (1) 51,7 

ICW (1) 30,1 

ECW (1) 21,7 

BMR(kcal) 1890 

%tuku 15,3 

TPH (kg) 70,3 

Tabulka 27: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče 

SF KLID (tepů/min) 46 

SF MAX(tepů/min) 190 

Hodnota SF aerobního prahu (tepů/min) 152 

Hodnota SF anaerobního prahu (tepů/min) 172 

Hodnota vo2MAX (l.min-1
) 4,75 

Hodnota vo2MAX/kg (ml) 57,3 

Tabulka 28: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

před zápasová aktivace 

čas měření (min) 30 

počáteční SF (tepy/min) 107 

maximální SF (tepy/min) 180 

celková průměrná SF (tepy/min) 

míra energetického výdeje kJ/h 

Tabulka 29: Čas v zónách SF v průběhu měření 

zóny SF 

čas v zónách SF (min) 

v 

střední 

46 
35 

1. poločas 

vysoká 

45 

34 

40 

130 

182 

148 

3689 

2. poločas 

40 

117 

184 
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Z výsledků uvedených výše Je patrné, že hráč na pozici zadáka je 

nejkomplexnější hráč zadní řady (křídlo - zadák - křídlo). Musí být vybaven 

vytrvalostně, rychlostně a dynamicky s maximálním zrychlením. Navíc by měl dokázat 

svoje rychlostní schopnosti využít na delší vzdálenosti, protože operuje na velkém 

území k tomu ještě dobré obranné a kopací schopnosti. Zadák je ektomorfně -

mezomorfní (rozložení tělesné hmotnosti - rozvoj svalstva a kostry) s malým 

množstvím podožního tuku, hráč Jursík 15,3%. 

V průběhu zápasu byla SF průměrně 148 tepů/min přičemž neměřená 

nejnižší SF byla 117 tepů/min a nejvyšší 184 tepů/min, což není jeho maximum. 

Celkový energetický výdej hráče Jursíka činil3689 kJ/h. 

Hráč Jursík se pohyboval v zónach SF nízké intenzity 114 - 132 tepů/min 

(chůze, lehký klus) 18% času, střední intenzity 133 - 151 tepů/min (běhy na kratší 

vzdálenosti) 3 5% času, vysoké intenzity 152 - 170 tepů/min ( submaximalní zatížení) 

34% času a maximální intenzity 171- 190 tepů/min (boje o míč, tlaky, kratké sprinty, 

obranná činnost) 13% času. 

Hypotéza 1 se v tomto utkání u hráče Jursíka potvrdila. Zatížení mělo 

intervalový charakter (viz. graf č.27), kdy se SF pohybovala od 117 tepů/min do 184 

tepů/min. 

Hypotéza 2 se v tomto utkání u hráče Jursíka také potvrdila. Celkový 

energetický výdej činil 3689 kJ/h, což odpovídá zvýšenému zatížením v kopané, které 

činí 3350 kJ/h (Melichna a kol., 1995). 
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Graf 27: Křivka SF během zápasu 

tepy/min tepy/min 

190-

170 j 

- 190 

. ' 
--.- 1=170 : 

-
150-

M ~ 
-

-
- 150 

130-

-
- 130 

90 - -90 

70- -70 

50 -
148 te tm ln 

, I I I I f I I I I I I I 1 r ČaS 

0:00 :00 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 
A k \u á In i hod n o ty : 
Čas : 2:11:05 
TF: 107 \epy/m in 
M ira energ .výdeje: 527 kcal/60m in 

Osoba Vilclav J urs lk Datum 6.A . .2.008 TF pr~měr I 14~ tepy /min 

tas ' 16 :15:38 TF max 184 lepy /inJn Záznam Free 

Druh aklivity Běh Trvá ni 2 '14:23 .1 

Poznámka Výběr 0:00 :00 -2 :14 :20 {2: 14 :20 .0) 



Graf 28: Křivka SF během před zápasové aktivace 
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Graf 29: Křivka SF během 1. poločasu 
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Graf 30: Křivka SF během 2. poločasu 

tepy/min tepy/min 

190- 190 

170- -170 

-150 

90 - -90 

70 - - 70 

50 -
t48 te /min 

") I I I I I I I I f"" ČaS 
1:27:00 1:37:00 1:4 7:00 1:57:00 2:07:00 

Aktuální hodnoty: 
Cas:2:11:05 
TF: 107 tepy/min 
M i ra e n e rg . v ý d e je : 5 2 7 k c a 1/6 O m in 

Osoba Vác.la v J u rs' lk Datum 6.4.2008 lFprOměr 
-~ 

i 
148 tepy /m in ' 

Záznam Ftee čas 16 '15 .38 TF max 184 tepy /min 

Druh akUvity Bě h Trvání 2'14.:23 1 

PoZA·ámka Výběr 0:00 :00-2 :14 :20 (2 :1 4:20 .0) 
~. -- -----~ ~--~ ---. -- ----- - -~-~ ~- --- -- --- --· ·-- ~ ~-



Graf31: Čas v zónách SF 
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8. Diskuse 

Pro stanovení základních porovnávaných hodnot (SFMAX, V02max, aerobní a 

anaerobní práh), které byly nezbytné pro porovnání s hodnotami naměřenými během 

ragbyového zápasu se jako nejvhodnější jevilo využití běžeckého trenažéru. Vzhledem 

k tomu, že pohyb na běžeckém trenažéru je pro hráče ragby přirozenější než pohyb na 

trenažéru bicyklovém, zvolili jsme prvně jmenovaný. 

V průběhu sběru dat jsem se potýkal s problémy souvisejícími s použitím 

sportesterů RS 400. Ragby je kontaktní hra a sportestery, které byly použity, nebyly k 

tomuto druhu aktivity přizpůsobeny. V první řadě bylo nutné definovat standartní 

umístění, kam by mohl být sportester upevněn, aniž by překážel v činnosti nebo 

dokonce ohrožoval hráče na hřišti. Jako nejbezpečnější místo se zdálo upevnit sportester 

na kotník testovaného hráče, kde by ho chránila vrstva pásky a ponožky. Bohužel tento 

způsob se na konec ukázal nevhodný z důvodu většího obvodu kotníků, než mohly 

sportestery obejmout. Z mnoha důvodů byla tato původně plánovaná lokalizace 

opuštěna a zvolena jiná, tedy umístění na zápěstí, což je standardní umístění doporučené 

výrobcem. K ochraně před poškozením sportesteru bylo použito "potítko" jako měkká 

ochrana před nárazy a dále fixační páska. Dalším problematickým bodem bylo umístění 

hrudního pásu, který snímá vlastní SF a telemetricky komunikuje s výše zmíněnou 

základnou na zápěstí. Z výše uvedených důvodů a technických problémů s vlastním 

měřením a zajištěním validity naměřených dat, byla analýza zkoumaných parametrů 

provedena v několika zápasech. Možným řešením pro příští měření tohoto typu by bylo 

použít POLAR TEAM SYSTEM, který umožňuje velice efektivní současné měření a 

ukládání záznamů celé skupiny či družstva, aniž by měřené osoby musely disponovat 

přijímačem (hodinkami). 

V této práci byl sledován parametr SF, který ukazuje na míru zatížení. Ukazatel 

SF je vhodným parametrem, který umožňuje velmi jednoduše hodnotit vlastní míru 

zatížení jednotlivých hráčů, odhadnout energetickou náročnost jejich sportovního 

výkonu a následně ji korelovat s hodnotami získanými na zátěžovém testu RAMP 

(běžecký trenažér). V neposlední řadě pak může potvrdit anebo vyvrátit stanovenou 

hypotézu o intervalovém průběhu zatížení hráčů ragby s přihlédnutím na jejich různou 

herní pozici. 
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Zajímavé by bylo sledovat i jiné parametry (např. respirační, množství kyseliny mléčná 

v krvi, rychlost návratu energetických ztrát atd.), které by rozšířily poznání o 

energetické náročnosti této kolektivní míčové hry a mohly pak být v praxi aplikovány 

např. při tréninku. 

Naměřené výsledky umožnily objasnit energetickou náročnost ragbyového 

zápasu v porovnání s obdobnou hrou - kopanou. Z literárních zdrojů vyplývá, že 

energetická přeměna u hráčů kopané je přibližně 3 350kJ/hod. (Melichna a kol., 1995), 

což je srovnatelné s našimi výsledky. Průměrná spotřeba energie hráče ragby během 

jednoho zápasu byla 3 801kJ/hod. 

Sledované parametry byly u jednotlivých hráčů poměrně variabilní. Největší 

rozdíly byly v hodnotách SFMAX a opětovného návratu do zón s nižší SF. Tento 

výsledek může být dán mnoha faktory. Hráči se věnují tomuto sportu na amatérské 

úrovni, trénuje pouze dvakrát týdně a při tak fyzicky náročném sportu jako ragby je, 

výsledky odpovídají míře adaptace na sportovní zatížení. Dalším neméně podstatným 

faktorem mohou být velké interindividuální rozdíly mezi jednotlivými hráči. Tato práce 

je případovou studií a k dokonalé korelaci se skutečným energetickým zatížením by 

bylo třeba většího statistického vzorku.nejlůepších výsledků dosáhli hráči Benda, Jursík 

a V okrouhlík, kteří jsou členové národního mužstva a trénují tak intenzivněji než ostatní 

sledovaní hráči. Jak už bylo řečeno, každý hráč se lišil podle toho, jakou herní pozici 

zastával. To má za následek i různé výsledky. Porovnáme-li rojníky a útočníky, 

vychází, že hráči roje strávili dohromady 59% času v zóně maximální intenzity a hráči 

útoku necelých 41%, což ukazuje, že hráči roje jsou více fyzicky namáháni než hráči 

útoku. 

Nejvetší hodnota SFMAX byla naměřena u hráče Ouředníka, která činila 

198tepů!min, důvodem je možná menší adaptabilita organismu na velikost fyzické 

zátěže spojená s průběhem utkání. Tomuto hráči je 21 rok a na seniorské úrovni hraje 

krátkou dobu. Dalším možným vysvětlením je jeho herní pozice, kdy jako mlýnová 

spojka je v neustálém pohybu a má méně času na obnovu energetických rezerv ATP -

CP. 

Nejmenší hodnata SF byla naměřena u hráče Maka, která činila 105 tepů/min. 

Důvodem je značná adaptabilita organismu, kdy se SF vrací ke klidovým hodnotám. 
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Má více času na obnovu energetických zdrojů ATP- CP. Dalším možným vysvětlením 

je menší náročnost zápasu, kdy mají hráči více času na odpočinek. 

V podobné studii bych rád pokračoval, neboť validní data k této míčové hře 

v literatuře chybí. Bylo by vhodné do studie zapojit větší statistický vzorek hráčů, 

nejlépe herní tým v celém rozsahu (30 hráčů). Jako nejvadnější kandidát se jeví národní 

tým ČR, který hraje na vysoké úrovni v Evropě a mnoho hráčů z národního týmu hraje 

v kvalitních evropských soutěžích. 
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9. Závěr 

Tato diplomová práce je vedena jako případová studie a platnost se vztahuje 

pouze na testované hráče. 

Diplomová práce vyvozuje výsledky: 

Hypotéza 1 byla potvrzena. Všichni hráči dosahovali během zápasu zatížení 

intervalového chara.ld;eru, protože se střídaly fáze aktivní a pasivní činnosti. 

Hypotéza 2 byla potvrzena. Všichni hráči dosahovali stejného nebo podobného 

zatížení jako v kopané, neboť kopaná má podobné herní parametry jako ragby. 
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Příloha č.l: Popis ragbyového hřiště 
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Příloha č.2: Ragbyový míč 

Příloha č.3: Postavení hráčů na hřišti 

1. Loosel)ead pr-Qp 
2.Hooker 
3 . Tigllttread prop 
4. Seco1;1d row 
5. Secohd row 
6. D1indside flanker 
7. Ope,nside flanket" 
8 . to:lumber 8 
9 . Scrum- hralf 
I O. Fl~-half 
11. Left wrng 
t2. ln!iide cent-re 
13. Outside centre 
14. ltlght wfng 
15& Full -back 
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Příloha č.4: PÓstavení hráčů roje 

Příloha č.5: Mlýn 
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Příloha č.6: Autové vhazování 
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Příloha č.8: Sportester RS 400 Příloha č.9: Hrudní pás 

RS400 
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Příloha č.lO: Výsledky stupňovaného zátěžového testu do vita maxima na běžeckém trenažéu 

0
-l. ...... &I'DRllJ~~1-~~ Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK Praha 

.~~ ~~ 
> ..<. 
'" .. 
~ FTVS UK ~ 

'i qr·· o i.)> . ... 

"'.s. "' '<>'~>t _ml>'t-
\fJ. :nr 

Datum vyšetření : 21 .2.2008 
Rugby 

Jméno 

ECM/ 
věk I vý~ka I hmot I I %tuku 

/BCM 



12. Seznam tabulek a grafů 

Tabulky: 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty výšky a hmotnosti hráčů ragby (Vacek, 2001) 

Tabulka 2: Charakteristika druhů vláken kosterního svalu (Bartůňková, 2006) 

Tabulka 3: Sportovní disciplíny z hlediska psychologické typologie (Vaněk a 

kol., 1983) 

Tabulka 4: Změny distribuce krve při zatížení (ml) (Bartůňková, 2006) 

Tabulka 5: Hodnoty krevního tlaku při různých zatíženích (torry) (Bartůňková, 

2006) 

Tabulka 6: Charakteristika sledovaného hráče (Benda) 

Tabulka 7: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (Benda) 

Tabulka 8: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu měření 

(Benda) 

Tabulka 9: Čas v zónách SF v průběhu měření (Tlapák) 

Tabulka 10: Charakteristika sledovaného hráče (Tlapák) 

Tabulka ll: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (Tlapák) 

Tabulka 12: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu 

měření (Tlapák) 

Tabulka 13: Čas v zónách SF v průběhu měření (Mak) 

Tabulka 14: Charakteristika sledovaného hráče (Mak) 

Tabulka 15: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (Mak) 

Tabulka 16: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu 

měření (Mak) 

Tabulka 17: Čas v zónách SF v průběhu měření (Mak) 

Tabulka 18: Charakteristika sledovaného hráče (Ouředník) 

Tabulka 19: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (Ouředník) 

Tabulka 20: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu 

měření (Ouředník) 

Tabulka 21: Čas v zónách SF v průběhu měření (Ouředm'k) 

Tabulka 22: Charakteristika sledovaného hráče (V okrouhlík) 

67 



Tabulka 23: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (V okrouhlík) 

Tabulka 24: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu 

měření (V okrouhlík) 

Tabulka 25: Čas v zónách SF v průběhu měření (V okrouhlík) 

Tabulka 26: Charakteristika sledovaného hráče (Jursík) 

Tabulka 27: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče (Jursík) 

Tabulka 28: Vybrané fyziologické hodnoty u testovaného hráče v průběhu 

měření (Jursík) 

Tabulka 29: Čas v zónách SF v průběhu měření (Jursík) 

Grafy: 

Graf 1: SF a LA v krvi hráče kopané ve švédské Premier league (Ekstrand a kol., 

2003) 

Graf2: Křivka SF během zápasu (Benda) 

Graf3: Křivka SF během před zápasové aktivace (Benda) 

Graf 4: Křivka SF během 1. poločasu (Benda) 

Graf 5: Křivka SF během 2. poločasu (Benda) 

Graf 6: Čas v zónách SF (Benda) 

Graf7: Křivka SF během zápasu (Tlapák) 

Graf 8: Křivka SF během před zápasové aktivace (Tlapák) 

Graf 9: Křivka SF během 1. poločasu (Tlapák) 

Graf 10: Křivka SF během 2. poločasu (Tlapák) 

Graf ll: Čas v zónách SF (Tlapák) 

Graf 12: Křivka SF během zápasu (Mak) 

Graf 13: Křivka SF během před zápasové aktivace (Mak) 

Graf 14: Křivka SF během 1. poločasu (Mak) 

Graf 15: Křivka SF během 2. poločasu (Mak) 

Graf 16: Čas v zónách SF (Mak) 

Graf 17: Křivka SF během zápasu (Ouředník) 

Graf 18: Křivka SF během před zápasové aktivace (Ouředník) 

Graf 19: Křivka SF během 1. poločasu (Ouředník) 

Graf20: Křivka SF během 2. poločasu (Ouředm'k) 

Graf21: Čas v zónách SF (Oředník) 

68 



Graf22: Křivka SF během zápasu (Vokrohlík) 

Graf 23: Křivka SF během před zápasové aktivace (V okrouhlík) 

Graf24: Křivka SF během 1. poločasu (V okrouhlík) 

Graf25: Křivka SF během 2. poločasu (V okrouhlík) 

Graf 26: Čas v zónách SF (V okrouhlík) 

Graf27: Křivka SF během zápasu (Jursík) 

Graf28: Křivka SF během před zápasové aktivace (Jursík) 

Graf 29: Křivka SF během 1. poločasu (Jursík) 

Graf30: Křivka SF během 2. poločasu (Jursík) 

Graf 31: Čas v zónách SF (Jursík) 

69 



13. Seznam zkratek: 

ANP 

ATP 

BIO 

CNS 

CP 

ECMIBCM 

ECW 

FG 

FOG 

ICW 

LA 

nál. BM 

Q 

Qs 

SF 

SF MAX 

s o 
TBW 

TK 

V02max 

W170 

(anaerobní práh) 

(adenosintrifosfát) 

(odpor těla) 

(centrální nervová soustava) 

(kreatinfosfát) 

(kvalita svalové hmoty) 

(množství mimobuněčné vody) 

(fast glycolytic) 

(fast oxidative glycolytic) 

(množství vnitrobuněčné vody) 

(laktát - sůl kyseliny mléčné) 

(náležitý bazální metabolizmus) 

(minutový srdeční objem) 

(systolický objem srdeční) 

(srdeční frekvence) 

(maximální srdeční frekvence) 

(slow oxidative) 

(celkové množství vody v organismu 

(krevní tlak) 

(maximální aerobní výkon jedince) 

(teoretická hodnota výkonu při 170ti 

tepech/min) 
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