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Abstrakt
Název práce:
Analýza zatížení v průběhu utkání ženského lakrosu
Cíle práce:
Cílem práce je analýza lakrosového utkání z pohledu fyziologického zatížení lakrosových
hraček. Určení bio-energetického zatížení hráčky lakrosu a navrhnout využití výsledků do
praxe.
Metody:
První použitou metodou je měření srdeční frekvence (SF)v průběhu utkání. Společně s
měřením uběhnuté vzdálenosti na základě rozdílů v intenzitě běhu. K obou metodám jsme
využili jeden přístroj – sport tester Garnim 305. Druhou použitou metodou bylo pozorování
na základě vytvořených posuzovacích škál. Posuzování jsme prováděli na základě
monitorování pohybů hráčky - škálovací devíti stupňovou technikou a bylo založeno na
přímém pozorování pohybů hráčky pomocí videozáznamu utkání.
Výsledky:
Fyziologické zatížení středopolařek v lakrosu je rychlostně-vytrvalostního charakteru a
vyžaduje převážně krytí alaktátovým systémem ATP/ CP a laktátovým neoxidativním
systémem. Fyziologické zatížení útočnic a obránkyň je rychlostního charakteru a vyžaduje
převážně krytí ATP/ CP. Pro praxi platí doporučení tréninku pro rozvoj rychlostních a
rychlostně vytrvalostních schopností.
Klíčová slova:
Ženský lakros, lakrosové utkání, fyziologie tělesné zátěže, pohybová činnost, ATP, laktát,
oxidativní a neoxidativní systém krytí energie, sportovní hra.

Abstract
Title of work:
Physiological load analysis of women´s lacrosse game

Objective:
The aim of this thesis is the analysis of women´s lacrosse game in view of physiological
load. The determination of bio- energy covering during lacrosse game and propose the
usage of the records into pratice.

Method:
First method was heart rate measurement during lacrosse game together with ran distance on
the basis of run intesity difference. Sport tester Garmin Forunner 305 was used for both
measurements. Second used method was the observation on the basis of generated assesment
scales. The assesments were engaged in monitoring of player´s movements with nine grades
scale technics and was based on direct observation of player´s movements facilitated by
game videotape.

Results:
Physiological load of lacrosse midﬁeld players needs speed-endurance energy covering
system, which is supplied mostly by ATP/CP system and by lactate non-oxygen system.
Physiological load of lacrosse attack and defence players needs only speed energy covering
system, which is supplied by ATP/ CP system. Practice requires speed and speed-endurance
skills workouts.

Key words:
Women´s lacrosse, lacrosse game, physiology of physical load, kinetic activity, ATP,
lactate, oxygen and nonoxygen energy covering system, sports game.
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1. Ženský lakros
Lakros patří v České republice k menšinovým a netradičním sportům, jehož historie a
metodika výuky je v českých pramenech nepopsaná. Ve světě i v Evropě, se lakros těší velké
oblibě a zažívá velký rozmach. Poslední mistrovství světa v Praze hostilo již šestnáct
ženských národních týmů a na příští šampionát se již nyní chystá dalších šest nových týmů.
V USA se mužský lakros hraje již několik let na profesionální úrovni a ženský lakros se
mohutně rozvíjí na amerických univerzitách, kde se tří soutěžních divizí účastní na 320
týmů.
Evropská federace loni potvrdila 33 členů a obě mezinárodní organizace jak ženská, tak
mužská se v roce 2008 spojily v jednu (Federation of International Lacrosse), aby tak
společnými silami usilovaly o znovu zařazení lakrosu do programu OH. Federace sídlí v
Baltimoru, USA a pořádá mistrovství světa každé čtyři roky. Ženské MS probíhá vždy lichý
rok po OH. Od roku 1995 probíhá také MS juniorek do 19 let. Periodicita evropských
šampionátu byla v roce 2000 ustanovena na čtyři roky a pořádá se společně pro muže i ženy.

Rozvoj hry na mezinárodní úrovni klade zvýšené nároky na dokonalé fungování
organizačních struktur lakrosu v ČR, tréninkových metod, pravidel a především přípravu
reprezentačního týmu, který na mezinárodní úrovni stále bojuje s nedokonalou přípravou
právě díky nedostatku informací, trenérů a hráčské základny.
Vzhledem k nejasnostem v organizaci tréninku v českém ženském lakrosu a neexistenci
žádné metodické přípravy hráček tohoto sportu, jsem se rozhodla zpracovat analýzu
tělesného zatížení hráček v utkání ženského lakrosu. Na základě této analýzy srovnáme
zatížení v utkání lakrosu se zatížením v rugby a stanovím energetické krytí pohybových
činností během těchto utkání. Tato analýza by měla ukázat na druh kondičních schopností,
který by se měl při lakrosovém tréninku rozvíjet. Naměřené hodnoty by měly sloužit jako
vodítko pro zpracování kondičního tréninku pro hráčky ženského lakrosu a to jak
komplexně, tak v závislosti na herním postu hráčky. Správná kondiční příprava může nejen
pomoc hernímu výkonu celého týmu, ale může předejít i mnoho úrazům, ke kterým během
lakrosových utkání zcela pravidelně dochází.
V běžné lakrosové praxi je česká hráčka ženského lakrosu fyzicky zatížena po celý rok s
pouhou měsíční až dvouměsíční ligovou pauzou v období červenec – srpen. S ohledem na
tuto skutečnost by hráčka lakrosu v ČR měla být v tréninku metodicky vedena a nutnost
existence základního výukového materiálu je takřka nezbytností.

1.1. Ženský lakros v České republice
V České republice se lakros datuje od roku 1986, kdy první hráči tzv. „velkého“ lakrosu
přivezli do Prahy první „velké“ lakrosové hole. Termín „velký lakros“ se začal používat díky
tradici českého lakrosu, který má v ČR dlouholetou tradici především v turistických a
skautských oddílech. Český lakros vznikl na základě indiánských historek a jejich hře zvané
Bagataway. Indiáni používali tuto hru na vypořádání sporů mezi indiánskými kmeny
neválečnou formou. Používali k tomu hůl, neboli lakrosku, kterou drželi v jedné ruce a jako
míč jim sloužil kámen nebo smotaná kůže. Na základě této indiánské historie a fantazii
českých skautů vznikla česká lakroska a pravidla českého lakrosu, který se v českých zemích
hraje již několik desítek let. Lakroska je poměrně malých rozměrů (cca 60 cm) a drží se
jednou rukou. Odtud pak můžeme vysvětlit název „velký“ lakros, který používá hůl daleko
delší, drží se obouruč a hraje se na podstatně větším hřišti. (60 x 100 m). V Čechách se však
používá oﬁciálního názvu ﬁeld lakros, který je převzat z anglického názvu Field Lacrosse.

V roce 1990 se vypravil český národní tým na turné po Spojených státech amerických. Po
celý měsíc se výprava pohybovala na východním pobřeží a získávala lakrosové zkušenosti
na různých místech USA.
27. 2. 1990 byl oﬁ ciálně založen Československý svaz ženského lakrosu, jehož první
prezidentkou se stala Blanka Vávrová. V té době bylo týmů již pět (Sokol Radotín A, Sokol
Radotín B, LC Napolli, TJ Tatra Smíchov, TJ Motorlet) a mohla tak být zahájena první
ligová soutěž, i když podle některých pramenů byla sehrána již v roce 1989.
Dnes organizačně ženský lakros spadá pod hlavičku České lakrosové unie, která zaštiťuje tři
lakrosové svazy: Český ženský lakros, Český svaz mužského lakrosu a Interkros a je členem
ČSTV. Tyto svazy pořádají každoročně Národní ženskou lakrosovou ligu, Field lakrosovou
ligu (muži), Box - lakrosovou ligu (muži) a Interkrosovu ligu. (Box
-lakros je tvrdší a rychlejší variantou mužského lakrosu, která se hraje mezi mantinely na
hřišti o stejných rozměrech jako hřiště hokejové. Pravidla jsou upravena v závislosti na
velikosti hřiště a menším počtu hráčů.) Interkros je halovou formou lakrosu, která se hraje
převážně v zimním období lakrosové sezóny, tedy mimo hlavní sezónu. Hráči používají lehčí
lakrosky, lehčí míč, pravidla jsou upravena pro rozměry sportovních hal a tělocvičen. Každé
čtyři roky se pořádá v daném lakrosovém odvětví mistrovství světa. (V Interkrosu
každoročně).
V běžné lakrosové praxi česká hráčka ﬁeld lakrosu a interkrosu hraje zároveň několik lig
najednou a je tak fyzicky zatížena po celý rok s pouhou měsíční až dvouměsíční ligo

vou pauzou v období červenec – srpen. Ženská lakrosová liga se hraje systémem podzim
- jaro a účastní se jí šest týmů (LCC Radotín A, LCC Radotín B, LK Flamingo Slavia Praha,
LC Jižní město, LC Inferno, LK FTVS Retro teen). Podzimní část se hraje během září-října
(4 víkendy) a jarní část během března až června (4 víkendy) plus týmy vyjíždějí po Evropě
na mezinárodní klubové turnaje. Během zimní pauzy se hráčky účastní buď interkrosových
lig nebo hrají tzv. indoor lacrosse, což je upravená verze ženského lakrosu pro podmínky
tělocvičny (menší počet hráčů, kratší doba utkání, maximální doba držení míče v lakrosce
atd.) Takto tedy hráčky ženského lakrosu v ČR hrají zhruba 20–25 zápasů lakrosu ročně plus
pět turnajů indoor lakrosu nebo interkrosu.
Vzhledem k počtu sportů a jiných volno časových aktivit, kterým se dnešní mládež může
věnovat je věk mladých lakrosových hráček hodně vysoký (13–15 let). Často chybí rozvoj
všestranných pohybových dovedností i kondiční zdatnosti, která se ve vyšším věku hůře
dohání. Hráčky se tak učí základům sportovního tréninku o dost později než jejich vrstevnice
v jiných sportech.
V roce 2009 se v Praze konalo mistrovství světa, kde byla jasně vidět úroveň kondiční
připravenosti jednotlivých týmů. Světová úroveň lakrosu se dá jasně rozdělit na tři úrovně.
První a nejlepší úroveň jasně ukazuje na první dva týmy světa Anglie a Austrálie, které si na
všech doposud konaných MS rozdělily skoro všechna první a druhá místa. (Výjimku tvoří
dvě druhá místa Anglie z roku 1989 a 1993) jim sekundují týmy Anglie, Kanady a Japonska.
Tyto týmy mají dlouhou lakrosovou historii a velké možnosti rozvoje tohoto sportu na
univerzitách. Do druhé výkonnostní skupiny, která zatím tyto týmy neporazila, patří Česká
republika, Německo, Skotsko, Wales, které jsou vybírány z klubů národních lig a stále bojují
s nedostatkem hráčů, trenérů i ﬁnancí. Poslední skupinu tvoří státy, které své národní týmy
na MS postavily poprvé v letech 2005 a 2009 (Dánsko, Nový Zéland, Jižní Korea atd.) a jsou
první zmiňovanou skupinou poráženy rozdílem dvaceti branek. Faktická data, která hovoří
ve prospěch týmu jako je USA jsou jednoznačná: Počet členů národních federací ČR 130:
USA 300 000, počet týmů v nejvyšší soutěži 6: 323, počet tréninku denně v sezóně 2: 8.
Fyzická zátěž je tak mnohonásobně vyšší než u hráček českého ženského lakrosu a
zkušenosti s odehraných zápasů jsou neměřitelné. Mistrovství světa však českému ženskému
lakrosu rozhodně pomohlo v propagaci a svaz rozjíždí nové programy zaměřené především
na mládež a akreditaci lakrosových trenérů, pro které je třeba vytvořit dostatek studijních
materiálů.

1.2. Lakros jako sportovní hra
Ženský lakros patří mezi sportovní hru brankového typu (Táborský, 2005). Hraje se s
míčkem z tvrdého kaučuku a každá hráčka je vybavena lakrosovou holí neboli lakroskou.
Hrací čas je dvakrát třicet minut. Hra začíná vhazováním na středovém kruhu. Vhazováním
se znovu zahajuje hra po každém vstřeleném gólu. Fauly se rozdělují na hrubé a lehké.
Pokud je odpískán faul, hráčky se musí zastavit a do znovuzahájení hry se nesmí pohybovat.
Tým, jehož hráčka se provinila, ztrácí míč. Podle velikosti přestupku může faulující hráčka
navíc ztratit výhodnou pozici na hřišti (při hrubém přestupku je hráčka postavena za svou
protihráčku). Za některé fauly může hráčka obdržet trestnou kartu a za opakovaný faul nebo
nesportovní chování může být vyloučena ze hry. Povolený kontakt je lakroskou do lakrosky,
a to tak, aby nedošlo k ohrožení protihráčky. Kromě ochranných brýlí, chráničů zubů a
rukavic nesmí hráčky v poli (kromě brankářky) nosit další ochranné vybavení.

Mezi základní herní činnosti jednotlivce v lakrosu řadíme pohyb s míčkem a bez míčku,
přihrávka, střela, cradling (držení míče v lakrosce), chycení míčku lakroskou, sbírání míčku
ze země, sekání do lakrosky soupeře, vhazování a rozhoz. Komunikační dimenze je v
ženském lakrosu více než důležitou součástí, uvážíme-li, že na hřišti spolu musí
komunikovat dvanáct žen. Komunikace v ženském lakrosu je velmi důležitou součástí herní
strategie a taktiky. Emoční dimenze ženského lakrosu je velmi zřetelným faktorem této
vysloveně ženské hry. Chvilkové pocity, úspěchy a neúspěchy jsou během téměř
dvouhodinové hry důležitou součástí herního výkonu týmu v utkání. Pravidla ženského
lakrosu jednoznačně rozdělují status hráče na útočnici, obránkyni a středopolařku. Jasně tak
určují roli a pohyb hráče na hřišti. V ženském lakrosu se plně uskutečňuje vztahová dimenze
kooperace a kompetice, které jsou na hřišti neustále přítomny. Hráčka, která spolupracuje a
nahrává své spoluhráčce, zároveň překonává odpor své protihráčky, která jí kryje. Legální
součástí herních dovedností je klamání soupeře, vyplívající z jejich kompetiční dimenze.

Mezi standardní herní situace v ženském lakrosu patří středové vhazování, autové vhazování,
trestné střílení, rozhoz, volné rozehrání, výhoda, koncové rozehrání a ofsajd. Tyto situace
jsou blíže popsány v kapitole základní pravidla ženského lakrosu.
Herní systémy v ženském lakrosu jsou určeny hráčskými rolemi a výkony, které se od nich
očekávají při participaci na týmovém výkonu. K základním systémům patří systém 3-5-3,
tedy tři útočnice, pět středopolařek, tři obránkyně plus brankářka. Počet hráček s daným
statutem se může měnit, jediným pravidlem zůstává, že tři obránkyně při útoku

a tři útočnice při obraně nesmí překročit ofsajdovou čáru.
Herní systém je v průběhu utkání uskutečňován herními kombinacemi týmovými i
skupinovými. V lakrosu jsou často nazývány „signály“. Představují momentální realizaci
součinnosti všech hráček týmu v jednotlivých fázích úseků utkání. Podmínkou vzniku herní
kombinace je identiﬁkace společného herního úkolu zúčastněnými hráčkami, komunikace
mezi nimi a časová a prostorová koordinace herních činností zúčastněných hráčů na základě
jejich záměrů a rozhodování (Dobrý, 1988). Z lakrosové praxe můžeme jmenovat systémy
jako izolace, 4-2, dokola atd.
Rozvoj skupinového myšlení a vznik vstřícné orientace jsou pozorovány i v ženském
lakrosu. Předvídání chování spoluhráčů je jedním ze základních předpokladů hráčky lakrosu.
Rozvoj skupinového myšlení nutně vyžaduje, aby hráč začal postupně vidět prostor
objektivně, což znamená vidět sebe sama také očima druhých. (Dobrý, 1988).
Co se týče individuálního herního výkonu a jeho biomechanických determinant i u lakrosu
platí rozdělení na tři základní kategorie, do nichž lze zařadit všechny pohyby hráče. Je to
stabilita, lokomoce a manipulace. Tyto pohyby jsou využívány ve stále se měnících a
zpřesňovaných pohybových kombinacích a tvoří základ celé herní motoriky. Stabilita se
vztahuje k základní schopnosti člověka udržet rovnováhu vzhledem k zemské přitažlivosti i
tehdy, kdy dochází ke změně v aplikaci síly nebo kdy části těla nebo celé tělo mohou být v
neobvyklých polohách. Lokomoce se vztahuje k aktivním změnám místa, ke změnám
umístění těla na podložce. Manipulace se vztahuje k udělování síly různým předmětům a k
absorpci síly z předmětů při použití převážně horních a dolních končetin. (Dobrý, 1988).

1.3. Základní pravidla ženského lakrosu
Cílem hry je vstřelit vetší počet gólů do branky soupeře. Dvanáctičlenná družstva hráček
vybavených holemi, které jsou na konci zakončeny plastovou hlavou se síťkou, mají za úkol
dopravit míček do branky soupeře. Družstvo má na hřišti celkem dvanáct hráček z toho jednu
brankářku, tři útočnice, pět středopolařek a pět obránkyň. Ke střídání je zpravidla připraveno
pět středopolařek a jedna brankářka. Počet střídání není omezen. Soupiska na jedno utkání
tedy čítá celkem 18 hráček. Lakrosová hůl nebo-li lakroska se skládá z hlavy a násady.
Násady mohou být dlouhé 91 až 111 centimetrů a jsou většinou z titanu nebo hliníku.
Plastová hlava daných rozměrů je vypletena čtyřmi kůžemi a několika provázky, tak aby
míček položen do lakrosky přesahoval nebo byl ve stejné výšce jako hrana plastové hlavy.

Míček se libovolně přihrává, chytá a přenáší po celém hřišti. V prostoru mezi koncovou
čárou a tzv. restrainig line (ofsajdová čára) se může nacházet nejvýše osm útočnic a devět
hráček bránícího soupeře včetně brankářky. Porušení tohoto pravidla se nazývá ofsajd. V
případě obranného ofsajdu útočící tým získává
výhodu volného rozehrání. V případě útočného ofsajdu míček rozehrává soupeř ze středu
ofsajdové čáry. Do brankoviště je až na výjimky vstup hráčkám z pole zakázán. Tělesný
kontakt soupeřících hráček není v ženském lakrosu povolen. V souboji o míček však lze
podle přísných pravidel vlastní holí zasáhnout hůl protihráčky. Lze však zasáhnout jen hůl,
ve které je míček. Prázdná hůl „lakroska“ zasáhnout nelze.
Mezi standardní herní situace patří středové vhazování, kterým se zahajují poločasy, a také
následuje po vstřelené brance. Dvě soupeřky stojí ve středu hřiště proti sobě, ve výšce boků
k sobě přiloží hlavy svých holí, mezi které se vloží míček. Na hvizd rozhodčí táhnou hole
vzhůru a vhazují míček mezi ostatní hráčky. Ty musí být vzdáleny minimálně 9 metrů od
středové čáry na hranici středového kruhu.

Autové rozehrání provádí hráčka družstva, která se míčku před jeho přechodem za postranní
čáru nedotkla jako poslední. Aut je rozehrán 4 metry do hřiště od postranní čáry a protihráč
je postaven dva metry od rozehrávající hráčky ve směru přiběhnutí.

Koncové rozehrání zahajuje hru po střele, jestliže se míček dostane za koncovou čáru.
Provádí ho hráčka, která byla nejblíže místu, kde míček opustil hrací plochu, bez ohledu na
to, které družstvo s ním hrálo jako poslední. Pokud se míček dostane za koncovou čáru po
přihrávce, platí pro rozehrávku stejná pravidla jako při autovém rozehrání. Míček nesmí být
nikdy rozehrán blíže něž 8 metrů od brankoviště.
Volné rozehrání následuje po nedovoleném zákroku. Hráčky se musí zastavit na místě, jako
po každém hvizdu, ve kterém se při přerušení hry nacházely. Faulovaná hráčka dostává
míček a všechny obránkyně včetně té faulující musí odstoupit 4 metry od hráčky, jde-li o
lehký faul. Pokud se jedná o hrubý faul, faulující hráčka se musí postavit 4 metry
za rozehrávající hráčku.
Rozhoz je uplatňován, jestliže nelze rozhodnout, komu míček náleží. Dvě soupeřky se
postaví vedle sebe a rozhodčí mezi ně vhazuje míček přibližně ve vzdálenosti osmi metrů.

Trestné střílení je nařizováno za přestupky v jedenáctimetrovém území. Provádí se z
nejbližší značky na jedenáctimetrové výseči. Všechny hráčky musí tuto výseč opustit a
faulující hráčka se posouvá 4 metry za hráčku rozehrávající.
Výhoda se uplatňuje, pokud bránící hráčka hrubě fauluje v patnáctimetrové výseči. Dojde-li
k této situaci, hra se nepřerušuje, dokud hráčka neztratí míček, není podruhé faulována nebo
nekončí možnost vstřelení branky.
Za hrubé fauly jako je sekání do hlavy nebo nedovolená hra holí může být hráčka potrestána
dvouminutovým vyloučením, které je signalizováno žlutou kartou. Za takto vyloučenou
hráčku může nastoupit náhradnice. Při druhém podobném přestupku je hráčka vyloučena do
konce utkání (druhá žlutá karta společně s červenou). Tým pak hraje pět minut v oslabení.
Při mimořádně hrubém faulu může být hráčka vyloučena do konce utkání okamžitě (červená
karta) v tomto případě je tým oslaben 10 minut.
Lakros se v české republice se převážně hraje na fotbalových hřištích. Rozměry obdélníkového hřiště jsou 100 až 122 metrů na délku a 50 až 60 metrů na šířku. Branky jsou
umístěny na brankových čarách, které jsou umístěny 9 až 15 m od koncové čáry. Brankové
čáry jsou vzdáleny od sebe minimálně 82 metrů a maximálně 92 metrů. Branky jsou
čtvercového tvaru o rozměrech 183 x 183 centimetrů, opatřených sítí a jsou umístěny ve
středu kruhových brankovišť, které mají průměr 3 metry. Od středu branek je vyznačena

půlkruhová výseč o poloměru 15 metrů a čtvrtkruhová výseč o poloměru 11 metrů. Na ní a v
jejím pokračování je devět značek (čar) pro rozehrání případného trestného střílení. Ve
vzdálenosti 27 metrů od koncových čar jsou vedeny tzv. restraining lines (ofsajdové čáry),
které vymezují útočné a obranné území. Uprostřed hřiště je tři metry dlouhá středová čára a
z jejího středu je opsán středový kruh o poloměru devět metrů.

Obr. 2: Lakrosové hřiště

2. Fyziologie tělesné zátěže
2.1. Metabolismus
S pohybovou činností vyšší intenzity se zvyšuje aktivita metabolických dějů s následným
ovlivněním

intermediárního metabolismu. Pohybová

činnost, provázena

zvýšením

metabolismu, evokuje, pro zajištění všech metabolických potřeb cestou nervových a
humorálních regulací, změny zejména v nervosvalovém a kardiorespiračním systému, s
primární odezvou v systému svalovém (Havlíčková a kol, 2006).
2.1.1. Zdroje energie pro pohybovou činnost
Z hlediska energetického krytí zaujímají makroergní substráty a to glycidy, lipidy a proteiny
primární postavení. Tyto látky se pro zisk energie štěpí a to především oxidoredukcí glycidů
a lipidů, které mají v těle cvičícího nezastupitelnou funkci. Limitujícím faktorem je poměr
ATP/ADP vznikající tímto způsobem. Při tělesném klidu nebo při málo intenzivní práci je
energie čerpaná ze všech živin, při intenzivní svalové činnosti jsou hlavním zdrojem cukry.
O tom, které živiny jsou metabolizovány nás informuje respirační kvocient (R), což je poměr
mezi vydýchaným oxidem uhličitým a spotřebovaným kyslíkem. Oxidují-li se glycidy, pak
množství vydýchaného CO2 a spotřebovaného O2 je stejné R=1, pro tuky platí R=0,7 a při
oxidaci bílkovin je R=0,8. Při přeměně cukrů na tuky je R větší než 1, při glukoneogenezi
(tvorba cukrů z necukerných zdrojů) je R menší než 0,7.
Zásoba ATP kryje maximálně několik vteřin svalové práce, neustále se však obnovuje,
zejména štěpením CP a živin.
Zásoba cukrů je tvořena jaterním a svalovým glykogenem 6700-8400 kJ, což vystačí zhruba
na 2 hodiny svalové práce. Tuky jsou důležitý energetický zdroj pro déle trvající svalovou
práci. Bílkoviny slouží jako zdroj energie výjimečně a to hlavně v průběhu regenerace sil.
(Havlíčková a kol, 2006).
2.1.2. Úrovně metabolismu
BM – bazální metabolismus – základní – látková výměna zabezpečující život organismu za
zcela základních podmínek (vleže, bez pohybu, za přiměřené teploty). Je nutný pro udržení
činnosti srdce, dýchání apod. Hodnota závisí na velikosti těla, věku a pohlaví. Muži 12001300 kcal/24h, 5000 kJ/24h pro ženy, 1400-1500 kcal/24h tj. 6000 kJ/24h
pro muže.

KM – klidový metabolismus – úroveň metabolismu při tělesném klidu, je vyšší o 300400
kcal, tj. o 1300-1700 kJ/24h než BM, možno vyjádřit jako 110-120% BM.
PM – pracovní metabolismus – úroveň metabolismu při určité tělesné práci = KM +
pracovní přírůstky podle denního režimu 130–300000 % BM. (Havlíčková a kol, 2006).

2.2. Tělesná zátěž
Každá pohybová činnost = určitá zátěž = zvyšuje potřebu kyslíku v pracujících svalech a tím
i nároky na činnost ústrojí dýchacího a oběhového. Při lehké svalové práci se tak děje v
rámci běžných regulačních mechanismů, s růstem náročnosti práce jsou zapojovány
speciální hormonální a metabolické procesy, zvyšující předpoklady organismu pro dosažení
a udržení potřebné výkonnosti a pro mobilizaci rezerv.
Zatížení ve sportu neboli požadavky na organismus lze podle zvolené pohybové činnosti
posuzovat z různých hledisek: cykličnosti pohybu, podílu statického a dynamického
provedení, převažujících pohybových schopností. Z fyziologického hlediska je významná
intenzita zatížení (metabolismu) a jí přímo úměrná doba trvání cvičení, které společně určují
způsob převažujícího energetického krytí plus vytížení jednotlivých orgánů i limitující
faktory výkonu.

Tab. 4. Metabolická a funkční charakteristika zatížení podle intenzity metabolismu
(Dovalil, Jansa a kol, 2007)

2.2.1. Zatížení maximální intenzity (rychlostní či silové povahy)
– alaktátové neoxidativní anaerobní krytí
Může trvat pouze několik sekund, intenzita dosahuje okolo 200násobku základní energetické
přeměny (100% = základní bazální metabolismus). Energetický požadavek je hrazen
anaerobně čili bez kyslíku z pohotovostních zdrojů energie tedy ATP (adenosintrifosfátu) a
CP (kreatinfosfátu) (Dovalil, Jansa a kol, 2007). Aktuální potřeba energie je tak vysoká, že
sval nestačí mobilizovat aerobní tedy kyslíkové krytí. Podobně ani dýchací a oběhový
systém nestačí přenášet kyslík na požadovanou úroveň tkáně. Také podíl anaerobní
glykolýzy je nízký, kyslíkový dluh odpovídá anaerobní alaktátové úhradě. Podkladem
pohybové činnosti v této zóně je tzv. činnost rychlých glykolytických vláken kosterního
svalu, kterých mají převahu například sprinteři. Zabezpečují vysokou intenzitu stahu, ale
rovněž rychlou únavu. Předpokladem vysoké výkonnosti je rovněž zvýšení plochy příčně
pruhovaného svalu (hypertroﬁe rychlých vláken). (Dovalil, Jansa a kol,
2007).
2.2.2. Zatížení submaximální intenzity (rychlostně-vytrvalostní či silověvytrvalostní)
– laktátové neoxidativní anaerobní systém
Trvá přibližně desítky sekund, intenzita metabolismu dosahuje přibližně 100násobku
bazálního metabolismu, rozhodujícím způsobem energetického krytá je rychlá nebo také
anaerobní glykolýza, ale na úhradě se také podílejí různou měrou ATP a CP i aerobní
procesy (Dovalil, Jansa a kol, 2007). Zatížení submaximální intenzity se funkčně a metabolicky považuje za nejnáročnější, zaznamenává se zde nejvyšší vytížení oběhového i
dýchacího systému, nejvyšší hodnoty kyslíkové dluhu i koncentrace laktátu v krvi. Pod
kladem pohybové činnosti jsou zde rychlá glykolytická vlákna.
2.2.3. Zatížení střední a mírné intenzity (vytrvalostní)- oxidativní aerobní systém
Toto zatížení kryjí převážně aerobní procesy tedy aerobní fosforylace. K obnově ATP se
využívají nejdříve cukry neboli sacharidy a posléze i tuky neboli lipidy (Dovalil, Jansa a kol,
2007). Čím déle zatížení trvá tím méně je energie kryta z anaerobních procesů, snižuje se i
vytížení dýchacího a oběhového systému. Stejně tak se méně zvyšuje koncentrace laktátu v
krvi. Limitujícím faktorem se stává množství zásobních energetických zdrojů v organismu a
odolnost pasivního pohybového aparátu na zátěž.
Oxidativní způsob má rozhodující význam pro rychlé doplňování zásob ATP a CP na
maximální výchozí úroveň, nezbytnou pro intervalovou činnost objektivně maximální
intenzity. Podkladem činnosti jsou pomalá vlákna kosterního svalu, jejž převahu mají

vytrvalci. Vyčerpání svalového glykogenu předpokládá až 48 h trvající období regenerace.

Obecně lze tedy říci, že energetické krytí zabezpečují tři biochemické systémy ATPCP
systém, LA systém a O2 systém.

Předěl mezi oxidativním krytím energetických potřeb při pohybové činnosti a smíšeným
krytím aerobně-anaerobním, ve kterém prudce stoupá podíl neoxidativní úhrady energetických potřeb, se nazývá anaerobní práh. Hodnota anaerobního prahu vyjadřující okamžik
nelineárního růstu kumulování kyseliny mléčné v krvi v závislosti na intenzitě zatížení a je
individuálně charakteristická.
Na počátku intenzivní svalové práce střední a submaximální intenzity, trvající déle než 40-60
s, dochází k nesouladu mezi energetickými požadavky pracujících svalů a možnostmi jejich
plnění ze strany oběhového a dýchacího systému, metabolismu i nervových a hormonálních
regulačních mechanismů (Dovalil, Jansa a kol, 2007). Dýchání bývá obvykle zrychlené a
mělké, srdeční frekvence je vysoká, ale systolický objem zůstává nepřiměřeně nízký. Tím, že
svaly jsou nedostatečně zásobeny

kyslíkem, dochází k metabolické acidóze, pocitům

dušnosti, tuhnutí svalů, celkové slabosti, vrchol obtíží se nazývá mrtvý bod. Volním úsilím a
trénovaností a následné pokračování se nazývá druhý dech. V tento moment se funkce
organismu opět slaďují s nároky pohybového výkonu, dechového, oběhové a metabolické
funkce se ekonomizují a dochází k vymizení nepříjemných pocitů. Sladění dodávky kyslíku s
požadavky aerobní energetické úhrady se nazývá rovnovážný setrvalý stav. Týká se intenzit
do 60% u trénovaných a do 80-85% maximální intenzity u netrénovaných osob (myšleno
maximální intenzity spotřeby kyslíku). Po delším výkonu však může dojít k tzv. nepravému
rovnovážnému stavu. Nároky pohybového výkonu se zvyšují, poněvadž je třeba udržovat
termoregulaci (odvádění tepla, ztráta vody pocením) a rovnováhu vodního a minerálního
hospodářství organismu. Tento stav opět nárokuje zvýšený podíl anaerobní glykolýzy s
následným hromaděním laktátu a vodíkových kationtů, vzniklá acidóza nás donutí výkon
buď ukončit nebo snížit intenzitu, tak aby se organismus vrátil do rovnovážného stavu.
(Dovalil, Jansa a kol, 2007).

2.3. Krevní oběh
Předpokladem pro svalovou práci, s výjimkou velmi krátkého výkonu je zajištění přísunu
kyslíku a živin do činných svalů, stejně jako odsun katabolitů. Tuto funkci zajišťuje transportní kardio-respirační systém. Změny, které pozorujeme v oběhovém systému, stejně jako
v systémech jiných, je možno charakterizovat jako reaktivní (bezprostřední reakce na
pohybové zatížení) a jako adaptační (výsledek dlouhodobého opakovacího procesu).

Reaktivní změny dělíme na centrální a periferní.

2.3.1. Centrální reaktivní změny
Centrální složkou je srdce, motor celého systému, pracující jako pumpa. Mezi ukazatele jeho
činnosti patří srdeční frekvence (SF), systolický objem srdeční (Qs)a minutový objem
srdeční (Q). Tyto ukazatele jsou ve vzájemném poměru

Q= SF. Qs

Srdeční frekvence (SF) na periferii hodnocená jako tepová frekvence (TF) se nemění pouze
při vlastním výkonu. Dynamiku změn pozorujeme už před výkonem a po výkonu. Z toho
hlediska hodnotíme průběh změn tepové frekvence tři fáze – úvodní, průvodní, následná.
(Havlíčková a kol, 2006.)

Obr. 3. Změny srdeční frekvence před, při a po zatížení Havlíčková a kol, 2006

Při úvodní fázi se zvyšuje SF díky podmíněným reﬂexům a emocím. Tyto změny spolu s
dalšími, vyvolávají komplex změn označovaných jako startovní a předstartovní stavy. Tyto
stavy převážně ovlivňuje centrální nervová soustava. Fáze průvodní je pokračováním změn
již při vlastním výkonu. SF zprvu stoupá rychle, později zpomaluje, až se ustálí na
hodnotách, odpovídajících podávanému výkonu. Tady hovoříme o setrvalém stavu steady
state, který jsme již dříve zmínili jako stav rovnovážný, kdy se ekonomizují metabolické
funkce. V poslední fázi následné se SF vrací k výchozím hodnotám. Křivka návratu je strmá
a poté pozvolnější.

Systolický objem srdeční Qs neboli tepový objem srdeční stoupá z klidových 60-80 ml na
hodnoty 120 -150 ml, nejdříve rychle pak pomaleji. Maxima dosahuje kolem 110120 tepů za
minutu, což je pouze 35-40% procent maximální kyslíkové spotřeby. Vyšší srdeční
frekvence nad 190 tepů už nejsou ekonomické, hodnota Qs se snižuje.

Minutový objem srdeční Q stoupá s intenzitou zatížení a citlivě reaguje na zvyšující se
požadavky kyslíkové spotřeby.
Maximální srdeční frekvence je hodnotou individuální, která více než tréninkem je ovlivněna
věkem. Pro starší osoby platí SF= 220 – věk. (Havlíčková a kol, 2006).

2.3.2 Periferní reaktivní změny
O periferii mluvíme jako o cévách a jejich funkci distribuční (artérie) a sběrnou (žíly) a
difúzní (kapiláry). Mezi periferní centrální změny patří vasodilatace a vasokonstrikce, které
reagují na změny požadavků metabolismu.

2.4. Charakteristiky fyziologie zátěže ve sportovních hrách
Pro výkon hráče ve sportovních hrách je typická proměnlivost základních
charakteristik herních činností – intenzity a objemu. Ve výkonu hráče můžeme v závislosti
na průběhu utkání pozorovat nepravidelně se proměňující strukturu intervalů zatížení
vyplněných činnosti vysoké intenzity a intervalů vyplněných činností střední až velmi nízké
intenzity, mající ve vztahu ke krátkodobým mezním projevům relativně zotavný charakter.
Tato struktura je potřebná, protože respektuje předpoklady průběžného doplňování pohotových energetických zdrojů (ATP a CP). Díky této struktuře je možné opakování krátkodobých herních výkonů mezní intenzity z plných zásob ATP a CP obvykle vyžadujících

velké silové nasazení a kombinaci náročných pohybů s vysokými nároky na stabilitu a
manipulaci s náčiním. Dále prevence energeticky mnohonásobně náročnějšího neefektivního
neoxidativního doplňování pohotových energetických zdrojů v laktátové zóně metabolického
krytí a nakonec prevence metabolické tendence k únavě.

Pro výkon hráče ve sportovních hrách je intenzita pohybové činnosti rozhodující. Speciﬁcká,
krátkodobá výbušnost v herních činnostech jednotlivce, dominuje ve všech sportovních
hrách a podmiňuje úspěšný výkon hráče i týmu (Dobrý, 1988).
Tyto pohybové činnosti mají bio-energetický základ na úrovni rozvoje již výše uvedeného
neoxidativního alaktátového systému. Výkon hráče trvající průběžně 25 sekund a obsahující
ve zvýšené frekvenci krátkodobé výkony s vysokým nasazením síly prokládaných činností
střední intenzity je determinován:
a) rychlostí, kterou dojde u hráče k rozpadu ATP a CP uložených ve svalu,
b) absolutním množstvím těchto substrátů,
c) aktivitou velkého množství motorických jednotek složených z rychlých vláken,
zabezpečujících vysokou intenzitu svalového stahu, ale vyvolávající také velkou
únavu
d) velkou plochou svalu.

Herní výkon se však neobejde bez laktátového neoxidativního krytí. Díky různému stupni
metabolické acidózy. Příčinou je déle trvající náročná činnost, která nelze krýt pouze ATP/
CP systémem. Hráč potřebuje náhle větší množství kyslíku a mobilizační rychlost
oxidativních systému zde nestačí. Hranicí dobře snášené acidózy je již výše zmiňovaný
anaerobní práh. Další vzestup laktátu je již nežádoucí a snižuje efektivnost pohybové
činnosti a narušuje řešení herních situací. Úsilí o zvyšování laktátových neoxidativních
možností energetického systému není primárně žádoucí. Potřebné je zvyšovat odolnost proti
nepříjemným pocitům metabolické acidózy. O konečném úspěchu a výsledku ve sportovní
hře spolurozhoduje velkou měrou způsobilost hráče uplatňovat klíčové herní činnosti vysoké
intenzity opakovaně v průběhu celého utkání. (Dobrý ,1988).
Úroveň schopnosti rozvoje jak oxidativního tak neoxidativního krytí energie pro svaly je
rozhodující determinantou výkonu ve sportovních hrách. Cílem je tedy rychlá obnova
pohotovostních zásob ATP/ CP za stálého přísunu kyslíku (oxidativní obnova), které se
rychle vyčerpávají krátkodobým silovým nasazením při realizaci klíčových herních činností.
(Dobrý ,1988).

2.5. Charakteristiky fyziologie zátěže v utkání ženského lakrosu
Lakros patří mezi sporty s vysokou intenzitou a dobou trvání zatížení a k tomu potřebuje
velké množství energie. Tuto energii lakrosový hráč spotřebuje při realizaci jak základních
tak speciﬁckých herních činností, které se provádí s maximální intenzitou. Tato intenzita a
délka zatížení určují rozdělení krytí jednotlivými energetickými systémy. Systém ATP/ CP,
který kryje silové a výbušné prvky, jako je sprint ze středového kruhu při zahájení hry, a trvá
kratší dobu než deset vteřin. Tento systém se sice vyčerpá po deseti vteřinách maximálního
zatížení, ale trvá nejméně dalších 30 třicet sekund, než se zásoby ATP znovu obnoví na 50%.
Plná obnova zásob se obnovuje do 5-7 minut po zátěži. Protože lakros nepatří mezi sporty,
kde by docházelo k takovému odpočinku, ATP musí přicházet z jiného systému. Jak již bylo
uvedeno výše dalším systémem, který může pokrýt tento energetický požadavek je laktátový
anaerobní systém. Tento systém kryje zatížení od 30 sekund do dvou minut v závislosti na
úrovni fyzické zdatnosti hráče. Poslední aerobní systém umožňuje dodávku ATP v takovém
množství, aby hráč mohl souvisle běžet se maximální intenzitou, která trvá déle než pět
minut.
Typické lakrosové utkání trvá přibližně 120 minut a obsahuje zhruba 30 sprintů na
vzdálenost 30 m až 50 m. Mezi těmito sprinty hráč většinou odpočívá na lavičce, hraje
obranu nebo běží doplnit útok. Pokud je hráč na lavičce, odpočívá, pokud je však na hřišti,
kde stále zrychluje a zpomaluje, mění směry, přihrává, chytá, seká, střílí nebo se snaží
zaujmout správnou obranou pozici, intenzita zatížení neklesá. Všechny tyto herní činnosti
vyžadují daný způsob krytí energie. Jak již bylo uvedeno oxidativní systém je využíván při
dlouhých bězích, neoxidativní kryje energetické požadavky do jedné minuty, ATP/ CP
systém do 10 sekund. Lakros využívá pro své energetické nároky převážné posledních dvou
typů systémů. Univerzitní výzkum v USA klasiﬁkuje poměr krytí energie takto: 60% ATP
/CP, 20% ATP/ laktát, 20% oxidativní krytí (Tucker, Yakutchik, 2008). Lakrosový trénink
tedy předpokládá spíše trénink sprinterský a intervalový.

3.
Základní
sportovníhovýkonu

charakteristiky

Sportovní výkon je jednou z hlavních pojmů sportu a sportovního tréninku. Realizuje se ve
speciﬁckých pohybových činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny
pravidly. Získat potřebné znalosti o sportovních výkonech znamená vyhledávat a
shromažďovat četné dílčí informace, ale především je integrovat a pro účely tréninku
transformovat do roviny didaktické. Zatímco sportovní výkon je projev aktuální osobnosti a
organismu člověka, dispozice opakovaně podávat výkon na určité úrovni znamená sportovní
výkonnost. S využitím systémového přístupu lze sportovní výkon chápat jako vymezený
systém faktorů, který má určitou strukturu. V množině proměnných, která dnešní výkon
ovlivňuje a vytváří, rozlišujeme tyto faktory: somatické, kondiční, technické, taktické,
psychické (Dovalil a kol., 2002). Popis jednotlivých částí této systematiky by byl zbytečně
rozsáhlý, pro naše účely nám postačí popis faktorů kondičních.
Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. Ze široké palety
pohybových projevů je zobecňujeme na silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační.

3.1. Rychlostní schopnosti
Projev rychlostních schopností charakterizuje vysoká až maximální rychlost pohybu. Tato
činnost je prováděna maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP/CP systém,
nemůže tudíž trvat bez přerušení déle než 10 sekund, jde o pohyby bez odporu nebo s malým
odporem (Dovalil a kol., 2002).

3.2. Vytrvalostní schopnosti
Mnohé pohybové projevy se uskutečňují po delší dobu od několika minut až po hodiny. V
závislosti na čase se také mění intenzita činnosti, výkon je limitován únavou. Rozlišujeme ji
na dlouhodobou – schopnost vykonávat činnost odpovídající intenzity minimálně 10 minut
(energeticky kryje O2 systém), střednědobou – schopnost po 8–10 minut vykonávat činnost
intenzitou odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku (LA – O2 ), krátkodobá
– činnost v co nejvyšší možné intenzitě po dobu 2–3 minut (LA), rychlostní činnost v co
nejvyšší možné intenzitě do 20–30 sekund (ATP/CP). Význam vytrvalostních schopností
vzrůstá s prodlužováním doby trvání sportovních výkonů (Dovalil a kol., 2002)

3.3. Koordinační schopnosti
Tyto schopnosti se na výkonu podílejí hlavně řízením a regulací pohybu na úrovni CNS.
Předpoklady pro plnění koordinačních požadavků, projevy relativně zpevněných
generalizovaných procesů řízení pohybu se shrnují pod pojem koordinační schopnosti.
(Dovalil a kol., 2002)

3.4. Silové schopnosti
Síla jako pohybová schopnost se popisuje jako schopnost udržet nebo brzdit určitý odpor.
Silové schopnosti rozlišujeme jako výbušné, rychlé a vytrvalostní. (Dovalil a kol., 2002)

3.5. Charakteristiky
pohybové
zátěže
pro lakros
míče,
změny směru
pohybů
v útoku i obraně. Při vhazování musí hráč použít
správné množství síly pro to, aby byl míč správně vhozen do vzduchu. Svalová síla tedy také patří mezi základní komponenty
Lakros klade vysoké nároky na rychlost, která umožňuje rychlé změny pohybů ve vysoké
sportovního lakrosového výkonu a je důležitá pro všechny herní činnosti, jako jsou nahrávky, střelba ale i pro samotný běh.
intenzitě. Rychlostní schopnosti hráč lakrosu uplatňuje při rychlých změnách útoků,
Svalová vytrvalost je potřeba k tomu, aby svaly pracovaly efektivně a po dlouhou dobu. Doba lakrosového utkání může
přečíslení a střelbě na branku, což znamená, že anaerobní systém se musí rychle obnovovat
dosáhnout až 120 minut, vytrvalost je tedy také důležitou součástí kondičních faktorů hráčky lakrosu.
své zásoby a aerobní je třeba trénovat tak, aby dobře odolával přítomnosti laktátu v krvi.
Dalším velmi důležitým faktorem pro výkon lakrosového hráče jsou koordinační pohybové
schopnosti, kterých je třeba pro rychlé změny při uvolnění s míčem nebo bez

4. Cíle a úkoly diplomové práce
4.1. Cíl práce
Cílem práce je analýza lakrosového utkání z pohledu fyziologického zatížení lakrosových
hraček. Určení bio-energetického zatížení hráčky lakrosu a navrhnout využití výsledků do
praxe a potvrdit hypotézu, že lakros využívá nejvíce energetického krytí systémem ATP/ CP,
tedy klade vysoké nároky na rychlostní schopnosti hráčky.

4.2. Úkoly práce
1
Natočit videozáznam devíti hráček během lakrosového utkání, na třech herních
postech – obránkyně, útočnice, středopolařka.
2
Těmto hráčkám změřit srdeční frekvenci pomocí sport testeru.
3
Těmto hráčkám změřit počet kilometrů zdolaných během zápasu a rychlost
pohybu hráčky pomoci GPS.
4
Vytvořit škály pro hodnocení intenzity prováděných herních činností
jednotlivce.
5
Zpracovat videozáznam pomocí vytvořených škál.
6
Zpracovat naměřené hodnoty SF, km a rychlosti pohybu hráčky.

5. Metodologie diplomové práce
5.1. Charakteristika souboru
Soubor měřených hráček tvoří devět reprezentantek z českého národního týmu, který se v
roce 2009, tedy v průběhu měření, připravoval na mistrovství světa v Praze. Byly vybrány tři
středopolařky, tři obránkyně, tři útočnice. Bližší charakteristika viz tab. 1. Devět utkání a
tedy devět videozáznamů lakrosových utkání bylo pořízeno během jarní části národní ženské
lakrosové ligy a při přípravných utkáních české ženské reprezentace proti zahraničním
týmům.

Tab. 1: Bližší charakteristika souboru
váha
(kg)

výška
(cm)

63

168

30

14

60

176

20

5

59

169

29

10

70

168

21

11

útočnice E

62

170

23

6

útočnice F
obránkyně
G
obránkyně

57

163

20

6

54

158

29

8

35

11

středopolař
ka A
středopolař
ka B
středopolař
ka C
útočnice D

177
5.2. Charakter72výzkumu

věk aktivn
(rok
í
y) hráčk
a
lakros
u
(roky)

Popis na základě kazuistik (souhrn pozorování průběhu téže činnosti u několika hráčů)
jednotlivých hráček participujících na výzkumu.

5.3. Použité metody a postupy
5.3.1 Metody
A. Elektronické měření srdeční frekvence, rychlosti a uběhnuté vzdálenosti
pomocí sport testeru s GPS
První použitou metodou je měření srdeční frekvence (SF)v průběhu utkání a měření
uběhnuté vzdálenosti na základě rozdílů v intenzitě běhu. K oběma metodám jsme využili
jeden přístroj, který popíšeme v následujícím textu.
Přístroj na měření srdeční frekvence se skládá ze dvou částí: vysílače a přijímače. Vysílač má
podobu plastového pásu, který je pomocí gumového popruhu umístěn na holém těle těsně
pod hrudním košem. Tento vysílač má na straně, která je ve styku s pokožkou umístěny
elektrody (pravá a levá), které snímají zvlášť obě vertikální poloviny těla. Vysílač je
bezdrátově spojen s přijímačem, do kterého vysílá naměřené elektrické impulsy. Přijímač
vypadá jako běžné sportovní hodinky, je však vybaven softwarem pro zpracování
naměřených hodnot. Špičkové přístroje pro profesionální sportovce mají ještě navíc možnost
bezdrátového propojení (infračervený port nebo zvukový signál) s počítačem. Sportovec pak
může po každém tréninku převést data do osobního počítače a naměřené hodnoty se dají
sledovat nejen v číslech, ale rovněž v grafech. Další předností je pak velké množství
uchovaných dat, jež umožňuje velká paměťová kapacita počítače.
Přístroj, kterým jsme měřili srdeční frekvenci v našem souboru je sport tester značky
GARMIN FORUNNER 305, který patří do kategorie sport testerů s GPS. Jedná se o Multisport zařízení, které lze využít při běhu, lyžování, jízdě na koni, kanoistice a podobně.
Model 305 od Garminu je vybaven snímačem tepové frekvence v hrudním pásu. GPS je
integrována v přístroji a je vybaven novou generací extrémně citlivého GPS přijímače SIRF
III. Pomocí softwaru Garmin Training Center, který je určen pro snadné ukládání a analýzu
dosažených výsledků na PC, jsme vyhodnotili rychlost a uraženou vzdálenost hráčky v
lakrosovém utkání.
Vlastnosti modelu Forerunner 305:

Vodotěsnost: dle normy IEC 60529 IPX7 (odolnost proti vodě při ponoření do

Přesnost
určení
polohy:
kompatibi
lita
Rozměry
přístroje:
Displej:
Hmotnost

7–10 m nebo méně při
normálním režimu GPS,
WASS/EGNO

53 x 18 x 68 mm
33 x 20 mm, rozlišení 160 x
100 pixelů
přístroj 77 g včetně baterií

hloubky 1 metru po dobu 30 minut) Body: 100 bodů s ikonou, názvem a výškou Záznam
trasy: možnost navigace po prošlé trase zpět k začátku trasy Software: Training Center pro
snadné ukládání a analýzu dosažených výsledků na

PC. Paměť přístroje: 5.000 tras (stáří trasy až 2 roky), rozdělené podle dnů/týdnů.
K dispozici je 13 evropských jazyků včetně češtiny Vestavěná GPS PATCH
(pásková) anténa, nelze připojit externí anténu Teplotní rozsah: -20°C až +60°C
Interface: USB datový a dobíjecí port GPS:

Pro měření srdeční frekvence jsme určili následující škálu zón srdeční frekvence (SF). Škálu
těchto zón přístroj automaticky přepočítává podle maximální tepové frekvence měřené
osoby. Vzhledem k tomu, že jsme tyto srdeční frekvence u měřených hráček neznali,
ponechali jsme výpočet zón na maximu 185 tepů za minutu. Tuto maximální srdeční
frekvenci jsme určili podle výpočtu 210 - průměrný věk hráček (www. běhej. com):

1. velmi nízká intenzita 93 a méně –111 bpm
2. nízká intenzita

111–130 bpm

3. střední intenzita 130–148 bpm
4. středně vysoká intenzita 148–167 bpm
5. maximální intenzita 167–185 bpm a více

Pro měření uběhnuté vzdálenosti jsme použili následující škálu rychlostních zón, která je
přístrojem Garmin Forunner 305 již přednastavena.
1. pomalá chůze 3,9–4,8 km/h
2. chůze 4,8–6 km/h
3. rychlá chůze 5,7–7,4 km/h
4. pomalý klus 6,9–8,8 km/h
5. klus 8–10,7 km/h
6. rychlý klus 9,7–12,1 km/h
7. pomalý běh 10,7–13,8 km/h
8. běh 13,8–19,3 km/h
9. sprint 19,3–24,1 km/h
10. max. rychlost 24,1–32,2 km/h a více

B. Posuzování na základě devíti stupňové popisné škály v intervalu 10 sekund.
Třetí použitou metodou bylo pozorování na základě vytvořených posuzovacích škál.
Posuzování jsme prováděli na základě monitorování pohybů hráčky - škálovací devíti
stupňovou technikou a bylo založeno na přímém pozorování pohybů hráčky pomocí videozáznamu utkání.
Škálování provádíme u pohybových projevů, které mají gradaci a kde můžeme rozlišit
několik stupňů rozlišení. K jednotlivým stupňům přiřazujeme číslo a získáváme kvantitativní rozlišení.
Jedná se o kumulativní posuzovací škálu, kde celková činnost je rozdělena na dílčí pohybové
činnosti, examinátor na seznamu zatrhává ty, které hráčka provádí.
Posuzovací škálu jsme vytvořili na základě expertního šetření a podobností s údaji z měření
uběhnuté vzdálenosti, jako devítistupňovou a každých 10 sekund jsme zapsali danou
pohybovou činnost do tabulky.

Stupně škály:
1.
stoj, pomalá chůze – hráčka stojí, nebo pomalu chodí, nesleduje hru
spoluhráčky nebo protihráčky
2. chůze – hráčka chodí, ale aktivně se neúčastní hry
3. rychlá chůze – hráčky chodí a sleduje soupeřku
4. pomalý klus – hráčka kluše a nesleduje hru soupeřky ani spoluhráčky
5.
klus – hráčka kluše, ale aktivně se neúčastní hry, sleduje hru soupeřky a
spoluhráčky
6.
rychlý klus – hráčka kluše a aktivně se účastní hry, sleduje hru
spoluhráčky nebo protihráčky
7. pomalý běh – hráčka běží a sleduje hru spoluhráčky
8.

běh – hráčka běží a aktivně se účastní hry, má míč v držení, sleduje soupeřku

9.
sprint – hráčka sprintuje, uniká jí soupeřka, návrat do obrany, přečíslení, útočí
na branku.

5.3.2. Postupy v měření
Během jarní části národní ženské lakrosové ligy a přípravných zápasů ženské reprezentace
jsme natáčeli lakrosová utkání statickou kamerou, tak abychom monitorovali pohyb hráče po
celém lakrosovém hřišti. V případě útočnic a obránkyň se jednalo o statickou kameru, která
natáčela vždy obranné nebo útočné poloviny hřiště, v případě středopolařek jsme
zaznamenávali pohyb hráče po celém hřišti. Hráčka, která byla natáčena, měla zároveň sport
tester Garmin 305 s GPS, který snímal její tepovou frekvenci a uběhnutou vzdálenost.

Měření sport testerem jsme prováděli během jedné poloviny zápasu u obránkyň a útočnic
(cca 30 min) a během celého utkání u středoplařek (cca 60 min). Takto byly změřeny tři
středopolařky, tři obránkyně, tři útočnice. Sport tester byl umístěn v oblasti kotníku, aby
nezpůsobil případná zranění během utkání.
Následný rozbor videozáznamu probíhal pomocí škálovací techniky v deseti sekundových
intervalech. Zápis pohybové činnosti číslicí jedna byl proveden, pokud tato činnost během
měřených 10 vteřin převládala. Pokud se během 10 sekund objevily dvě stejně trvající
činnosti, do tabulky jsme zapsali 5 sekundový interval. Pozorování všech devíti hráček bylo
prováděno během prvních 30 minut lakrosového utkání. V tabulce číslo dvě ukazujeme
záznamní arch pro záznam v utkání.

Tab. 2: Záznamní arch pro videorozbor lakrosového utkání
Ce
lk
ov
ý
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č as 30 min

Data získaná měřením sport testerem Garmin 305 jsme zpracovali pomocí softwaru Garmin
training center. Tato aplikace, dodávaná se sport testerem, obsahuje jednoduchou mapu, umí
importovat tréninky z hodinek a do této mapy je zobrazovat, ukazovat grafy převýšení, SF,
rychlosti, časy na kola, tempo, uběhnutou vzdálenost a to vše průměrovat i vyhodnocovat
maxima. Pro naše účely jsme stanovili deset rychlostních zón, ve kterých můžeme sledovat
strávený čas a uběhnutou vzdálenost a pět zón srdeční frekvence, ve kterých budeme také
sledovat strávený čas a uběhnutou vzdálenost během celého lakrosového utkání
(středopolařky) a během poloviny zápasu (obránkyně, útočnice). Dále jsme vyhodnotili
celkovou vzdálenost, čas, maximální srdeční frekvenci, průměrnou a maximální rychlost za
celý zápas (u středopolařů) a za půlku tkání (u obránkyň a útočnic).

5.4. Analýza dat
Pro vlastní analýzu jsme použili matematických metod analýzy četností vytvořených
kategorií dle škál a relativní četnosti k celku vyjádřenou v procentech.

6. Výsledky
A. Elektronické měření srdeční frekvence, rychlosti a uběhnuté vzdálenosti
pomocí sport testeru s GPS

Výsledky elektronického měření byly seřazeny dle statutu hráčky. Ke každému postu byla
přiřazena tabulka průměrných hodnot strávených v SF zónách a procentuálních vyjádření
času k celkové délce zápasu. Poslední zmíněné hodnoty jsou znázorněny i graﬁcky. Další
dva grafy u každého hráčského statutu ukazují průměrné hodnoty času a uběhnuté
vzdálenosti v daných rychlostních zónách. Každému postu náleží tedy jedna
tabulka a tři grafy.

Tab. 3: Čas a vzdálenost strávená v zónách SF – středopolařky

V tabulce č. 3 vidíme, že středopolařky strávily nejvíce času v zóně maximální srdeční
frekvence (34 min), což je 37% času z průměrné délky měřeného utkání. I nejdelší vzdálenost (2633 m) byla uražena v zóně maximální SF tedy mezi 167 až 185 bpm a více.

U středopolařek je patrná převaha času strávená v maximální zóně SF (37%). Dále pak
hráčky téměř stejně dlouhou dobu strávily v zónách střední a středně vysoké intenzity (21%
a 24%).

Graf 1: Procentuální vyjádření času v zónách SF – středopolařky %

velmi nízká střední středně maximální nízká vysoká

Graf 2: Průměrný čas v rychlostních zónách – středopolařky
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Graf 2 nám ukazuje, že středopolařky se nejdéle pohybovaly rychlostí 5,7-7,4 km/h tedy v
zóně rychlého klusu. Téměř stejnou dobu strávili chůzí nebo stojem. Dále převládaly zóny
klus, rychlý klus a pomalý klus, které odpovídají rychlostem 6,9-12,1 km/h. V zóně sprint
(19,3 -24,1km/h) se hráčky téměř nepohybovaly.

Graf 3: Průměrná vzdálenost uběhnutá v rychlostních zónách – středopolařky
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Závislost vzdálenosti na rychlostních zónách v grafu 3 ukazuje na velmi vyrovnané
výsledky v zónách chůze až pomalý běh. Minimální vzdálenost středopolařky urazily v
zóně sprint a maximální rychlost.

Tab. 4: Čas a vzdálenost strávená v zónách SF – útočnice

Útočnice naopak strávily nejvíce času v nízkých intenzitách SF (Tab. 4). Procentuální
vyjádření v grafu 4 nám ukazuje, že z průměrné délky jedné poloviny utkání to bylo 27%
času. Vzdálenost, kterou útočnice urazily, podtrhuje výsledek časový. V nízkých zónách SF
se útočnice pohybovaly 616 metrů.

Graf 4: Procentuální vyjádření času v zónách SF – útočnice
%

velmi nízká střední středně maximální nízká vysoká

U průměrného času stráveného v rychlostních zónách je u útočnic zřejmý velký skok mezi
časem, který strávily stojem (5:16 min) a zbytkem rozložení pohybu v časových zónách.
Vynecháme-li stoj útočnice se nejdéle pohybovaly chůzí nebo klusem (2:34 min a 2:32 min).
V zóně běh a sprint se hráčky téměř nepohybovaly (viz Graf 5).

Graf 5: Průměrný čas v rychlostních zónách – útočnice
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klusem (378 m) dále pak pomalým

klusem a pomalým během. Zóny sprint a maximální rychlost nebylo téměř dosaženo. (Graf
6). Souhrnně lze říci, že útočnice se při všech měřeních pohybovaly v nízkých zónách SF
tedy 111-130 bpm a převážně do rychlosti 13,8 km/h.

Graf 6: Průměrná vzdálenost uběhnutá v rychlostních zónách – útočnice
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Tab. 5: Čas a vzdálenost strávená v zónách SF – obránkyně

Tabulka 5 znázorňuje hodnoty času a vzdálenosti v zónách SF u obránkyň. Obránkyně
strávily také nejvíce času v zóně nízké SF (111-130 bpm) a to 14:35 min. Graf 7 procentuální hodnotu vyjadřuje graﬁcky. Hodnoty 42% v nízké SF zóně se příliš neliší od hodnot v
zóně střední 39%. Celkem tedy útočnice strávily 81% času v zóně nízké a střední SF (111 148 bpm.)

Graf 7: Procentuální vyjádření času v zónách SF – obránkyně
%

velmi nízká střední středně maximální nízká vysoká

Graf 8: Průměrný čas v rychlostních zónách – obránkyně
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Graf 8 znázorňuje čas strávený v zónách SF u obránkyň. Po vynechání hodnoty stoje,
útočnice nejvíce času strávily chůzí nebo rychlou chůzí (2:39 min a 2:20 min). V zóně sprint
se pohybovaly pouhých 6 sekund.

Graf 9: Průměrná vzdálenost uběhnutá v rychlostních zónách – obránkyně
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Nejdelší vzdálenost v rychlostních zónách obránkyň byla uražena klusem 343 m
(vynecháme-li stoj) a během (285 m). Obránkyně se pohybovaly 285 metrů rychlostí až 19,3
km/h.

Následující tabulky dávají přehled o naměřených hodnotách u jednotlivých hráček. Jedná se
o naměřené hodnoty srdeční frekvence a uběhnuté vzdálenosti v závislosti na určených
zónách SF. Dále hodnoty závislosti času a uběhnuté vzdálenosti na určených rychlostních
zónách a tabulku uzavírají hodnoty maximální a průměrné SF, maximální a průměrné
rychlosti, celkově uběhnutá vzdálenost a celkový čas.

Tab. 6: Přehled průměrných hodnot v závislosti na postu hráčky
středopolařk
y
celková
vzdálenost
(km)
celkový čas
(h)
SF max (bpm)
průměrná
SF (bpm)
průměrná
rychlost
(km/h)
maximální
rychlost
(km/h)
útočnice

A

B

C
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r

4,31

4,9

5,98

5,06

1:20
:45

1:19
:33

1:48:
42

1:29

193

185

199

157

151

173

3,1

3,8

4,3

3,73

22,8

18

19,6

20,13

D

E

F

průmě
r

192,3
3
160,3
3

celková
1,8
2,08
vzdálenost
2,09 2,36
(km)
celkový čas
0:30 0:33 0:31: 0:31:3
(h)
:25
:15
01
4
183
179
SF max (bpm) 185 169
průměrná
125,
118 124
135
67
SF (bpm)
průměrná
3,9
2,2
3,27
rychlost
3,7
(km/h)
Tabulka 6 zpřehledňuje naměřené hodnoty u jednotlivých hráček v závislosti na hráčském
maximální
15,8 18,4 17,7 17,30
rychlost
postu.
Velký rozdíl hodnot mezi středopolařkami a útočnicemi (obránkyněmi) je dán
rozdílnou délkou elektronického měření. Zatímco středopolařky byly měřeny po dobu celého
utkání, útočnice a obránkyně pouze jednu polovinu. Hodnoty celkové vzdálenosti proto
nejsou zcela objektivní.

Graf 10: Průměrná uběhnutá vzdálenost na zápas v závislosti na postu hráčky
(středopolařky 60 min., ostatní 30 min.)
km
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Průměrná délka uběhnuté vzdálenosti během lakrosového utkání u středoplařek je 5, 06 km.
Útočnice a obránkyně urazily během poloviny zápasu téměř shodnou vzdálenost 2,08 a 2,45
km (Graf 10). Vynásobíme-li tyto vzdálenosti dvěma, zjistíme, že rozdíl mezi
středopolařkami a útočnicemi/obránkyněmi v uběhnuté vzdálenosti se měří jen na stovky
metrů.
Graf 11: Průměrná srdeční frekvence na zápas v závislosti na postu hráčky
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Graf 11 nám znázorňuje průměrnou srdeční frekvenci v závislosti na postu hráčky. Zde je
vidět markantní rozdíl mezi středopolařkami a útočnicemi s obránkyněmi. Přestože všechny
hráčky uběhnou téměř shodnou vzdálenost během utkání (Graf 10), středopolařky v daleko
vyšší srdeční frekvenci (160, 3 bpm).

Graf 12: Maximální rychlost během utkání v závislosti na postu hráčky
km/h
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Maximální dosažená rychlost hráček v průběhu lakrosového utkání byla téměř shodná.
Obránkyně dosáhly nejvyšší rychlosti, přestože se v rychlostních zónách běh a sprint
pohybovaly minimum času.

B. Posuzování na základě devíti stupňové popisné škály v intervalu 10 sekund.
Tabulky 7–15 ukazují četnost pohybových činností u jednotlivých hráček. První tři tabulky a
souhrnný Graf 13 patří středopolařkám. Nejčetnější kategorií u středopolařek byl stoj (209),
dále pak chůze (88), běh (61) a sprint (57). Nejméně se vyskytovala pohybová činnost,
pomalý klus (11). Tabulky 10–12 a Graf 14 znázorňují četnost pohybových činností u
obránkyň. I zde je nejpočetnější stoj (276) s ještě větším náskokem před chůzi
(170) než u středopolařek. Dále s větším odstupem klus (32) a běh (22). Nejméně četnou
kategorií byl i zde pomalý klus.
Poslední tři tabulky 13–15 a Graf 15 znázorňují výsledky pozorování obránkyň, kde byl opět
na prvním místě stoj (193), dále chůze (130) a rychlá chůze (76) a s malým odstupem běh
(42). Pomalý běh byl nejméně četnou pohybovou činností obránkyň (7).
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Tab. 8: Středoplařka B
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Tab. 9: Středoplařka C
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Tab. 10: Útočnice D

st
oj

c
h
ů
ze

ry
ch
lá
ch
ůz

po
m
al
ý
kl

kl
us

ryc
hlý
klu
s

po
m
al
ý
bě

Tab. 11: Útočnice E

st
oj

ch
ůz
e

po
ryc
m
hlá
al
ch
ý
ůz
kl

ry
ch
kl
lý
us
kl

po
m
al
ý
bě

Tab. 12: Útočnice F
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Tab. 13: Obránkyně G
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Tab. 14: Obránkyně H
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Tab. 15: Obránkyně I
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Vynecháme-li stoj a chůzi jako činnosti, které jsou velmi ovlivněny pravidly lakrosu, jako
nejčetnější pohybová činnost nám u středoplařek vychází běh (61), u obránkyň rychlá chůze
(76), u útočnic klus (32). U středopolařek (Graf 13) se nevyšší hodnoty nacházejí u
pohybových činností běh, sprint, rychlá chůze. U útočnic převažuje klus, rychlý klus a běh
(Graf 14). Obránkyně se dle pozorování pohybují nejčastěji rychlou chůzí a během (Graf 15).
Běh se tedy vyskytuje u všech tří postů, nicméně porovnáme-li četnost běhu 61-22- 42,
středopolařky tuto činnost prováděly nejčastěji. Sprint byl jednoznačně doménou
středopolařů 57- 9- 27. Rychlou chůzí se nejčastěji pohybovaly obránkyně 52-18-76.
Útočnice měly po chůzi a stoji nejvíce vyrovnané hodnoty ve všech škálách (Graf 14).
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7. Diskuse
Naměřené hodnoty nám umožňují srovnat fyzické zatížení hráček lakrosu podle jejich
herního statutu. V části A jsme měřili elektronicky hodnoty srdeční frekvence, rychlosti a
uběhnuté vzdálenosti pomocí sport testeru s GPS.
První měřenou hodnotou byl čas strávený v zónách SF během utkání. Procentuální vyjádření
této hodnoty nám ukazuje, že středopolařky trávily nejvíce času zóně maximální SF (tedy
167-185 a více bpm) a to 39% z celkového času utkání. Útočnice a obránkyně trávily nejvíce
času v zónách nízké SF (24% a 42%), jejich SF se pohybovala nejčastěji v rozmezích 111130 bpm. Porovnáme-li tyto hodnoty s četností pohybových činností u jednotlivých postů, je
zřejmé, že středopolař, který během utkání uběhne 57 sprintů, oproti 9 u útočnic a 27 u
obránců, má hodnoty srdeční frekvence je vyšší. Středopolařky také uběhly nejdelší
vzdálenost v maximální zóně SF, kdežto útočnice a obránkyně urazily nejdelší vzdálenost v
zónách nízké SF. Tento rozdíl může být způsoben omezením pohybu hráček v útoku a v
obraně, které se smí pohybovat jen ve vyznačeném území.
Dalším parametrem měření byly rychlostní zóny 1-10 v poměru k času a vzdálenosti
uběhnutých v daných zónách. Zatímco středopolařky nejvíce času strávily v zóně rychlé
chůze, útočnice nejvíce času prostály a stejně tak i obránkyně. Tyto hodnoty poukazují na
poměrně častý odpočinek všech hráček lakrosu. Je nutné však podotknout, že v lakrosu se po
každém písknutí rozhodčího musí hráčky zastavit a počkat na další hvizd, aby se mohly
rozběhnout. V některých případech, pokud se například jedná o vyloučení, může tento stoj
trvat až 20 sekund. Časté zastoupení chůze a rychlé chůze plyne ze zásad této sportovní hry,
kde změna směru a rychlosti pohybu hráče, je jednou z nejdůležitějších herních činností
jednotlivce, proto ve výsledcích vidíme často stoj, pomalou chůzi, rychlou chůzi s
nejvyššími hodnotami a sprint a běh následuje v těsném závěsu. Zajímavou hodnotou je
vzdálenost uběhnutá v daných rychlostních zónách. Zde se na všech postech tato vzdálenost
shoduje - nejvíce metrů hráčky urazí klusem.
Elektronické měření sport testerem nám také umožnilo srovnat maximální srdeční frekvence
hráček na jednotlivých postech. Nejvyšší maximální srdeční frekvence byla naměřena
středopolařkám (192 bpm). Útočnicím a obránkyním byla změřena téměř totožná SFmax 179 a
172 bpm. Porovnáme-li s tímto údajem vzdálenost uraženou za celé utkání, která je celkem
totožná (vynásobíme-li vzdálenost u útočnic a obránkyň dvěma), vychází nám, že
středopolařky sice urazí přibližně stejnou vzdálenost jako útočnice a obránkyně, nicméně
jejich srdeční frekvence je v průměru o 20 bpm nižší. Maximální rychlosti dosahují také
středopolařky, což je pravděpodobně opět způsobeno omezeným

pohybem útočnic a obránkyň. Průměrné rychlosti hráček byly téměř totožné, pohybovaly se
od 2,2 km do 4,2 km/h.
V porovnání s fyzickým zatížením v rugby, kde se hodnoty SF

max

pohybují od 105 do 198

bpm (Jursík, 2008) lze říci, že zatížení je srovnatelné. Výsledky vykazují podobné hodnoty
také v závislosti na herním postu. Hráčům první řady byla naměřena průměrná SFmax 160
bpm stejně jako u lakrosových středopolařek, zatímco u zadáka byla průměrná hodnota SFmax
131 bpm, stejně jako u útočnic a obránkyň (130 a 125 bpm, Tab. 6) Porovnáme-li rojníky a
útočníky v rugby, vychází, že hráči roje stráví dohromady 59% času v zóně maximální
intenzity a hráči útoku necelých 41%, což ukazuje, že hráči roje jsou více fyzicky namáháni
než hráči útoku a stejně tak i lakrosové středopolařky stráví daleko více času (37%) v
maximální zóně intenzity, na rozdíl od 8 % útočnic a 0 % obránkyň. Z hlediska fyzického
zatížení se post hráče ragbyového roje rovná postu lakrosové středopolařky.

Z výsledků posuzování na základě devíti stupňové popisné škály v intervalu 10 sekund u
jednotlivých herních postů, je zřejmé, že hráčky nejvíce stojí. Vynecháme-li však pohybové
činnosti stoj a chůze, které víceméně plynou z pravidel hry, dostaneme se opět k rozdílu
středopolařek na jedné straně a obránkyň a útočnic na straně druhé. Nejčetnější pohybovou
činností je pak běh u středopolařek a klus u obránkyň a útočnic. Tyto pohybové činnosti
vyplývají částečně z herního postu hráče, který má za úkol plnit na hřišti různé úkoly.
Středopolař, který převážně přenáší míček přes hřiště a má dovolen pohyb po celém hřišti je
fyzicky více zatížen (160 bpm průměrná SF, 61 sprintů, 2633 m v maximální SF zóně) než
útočnice a obránkyně, které při obraně/ útoku odpočívají a sledují hru za ofsajdovou čárou
(průměrná SF 121/135 bpm, 9/27 sprintů -polovina utkání, 208/7 m v maximální zóně SF polovina utkání). Četnost pohybový činností stoj a chůze u obránkyň a útočnic jednoznačně
převládala (Graf 14,15,16).
Jak již bylo řečeno výše, ve výkonu hráče ve sportovních hrách můžeme sledovat
nepravidelně se proměňující strukturu intervalů zatížení vyplněných činnosti vysoké intenzity a intervalů vyplněných činnosti nízké intenzity, mající zotavný charakter. Tyto
intervaly můžeme sledovat na průběhu srdeční frekvence u měřených hráček v průběhu
utkání lakrosu (Přílohy 1-9). Z grafů se jasně vidět intervalové zatížení, které umožňuje
krátkodobé zatížení maximální intenzity kryté systémem ATP/CP. Speciﬁ cká krátkodobá
výbušnost dominuje i v lakrosu.

8. Závěr
Při měření a pozorování videozáznamu škálovací technikou jsme zjistili, že devět škál bylo
příliš mnoho. Rozdíly mezi pomalým klusem, klusem a rychlým klusem se téměř smazávaly.
Pro příští měření bychom doporučovali pětistupňovou škálu – stoj, chůze, klus, běh, sprint.
Vyhodnocení pomocí softwaru Garmin training center spíše slouží pro amatérský zápis
tréninku než pro přesné vyhodnocování průběhu srdeční frekvence. Pro příští měření bych
doporučovala lepší verzi tohoto softwaru, kde je možné přímo dané výsledky tisknout a
přenášet do jiných programů.
Z výše uvedených výsledků jasně vyplývá, že v ženském lakrosu se liší fyzické zatížení v
závislosti na statutu hráče v poli. Středopolařky se téměř padesát procent utkání pohybovaly
v maximální zóně srdeční frekvence. Zatížení u středopolařek je tedy rychlostněvytrvalostní
či silově-vytrvalostní. Jedná se tedy o laktátové neoxidativní anaerobní krytí v kombinaci s
energetickým systémem ATP/CP, kde pohybová činnost trvá do desítek sekund. Průměrná
SF byla 160 bpm a hráčky se pohybovaly především chůzí, během nebo sprintem.

Útočnice a obránkyně se více než 50% pohybovaly v nízké a střední zóně SF s velkým
podílem pohybové činnosti stoj a chůze. Zatížení útočnic a obránkyň je tedy rychlostní či
silové povahy – alaktátové neoxidativní anaerobní krytí ATP/CP. Odpočinek zde stačí k
obnově systému ATP/CP a zřídka se tyto hráčky pohybují déle než 10 sekund v maximální
zátěži. Průměrná SF byla 130 bpm.
Výsledky tedy potvrzují teoretické předpoklady u středopolařů a to, že lakros nepatří ke
sportu, kde dochází k dostatečnému odpočinku pro obnovu ATP/ CP a musí být energie
dodávána jiným systémem a to laktátovým anaerobním systémem u výkonu od 30 s do dvou
minut. Oxidativní systém dodává lakrosovému hráči energii pro souvislý běh, který trvá déle
než 5 minut.
Univerzitní výzkum v USA, který klasiﬁkuje poměr energetického krytí 60% ATP/CP, 20%
ATP/ laktát, 20% oxidativní krytí potvrzuje naměřené výsledky pro středopolařky, ne však
pro útočnice a obránkyně, což může být dáno rozdílnou kondicí amerických a českých
útočnic/obránkyň

nebo

jiným

středopolařky/útočnice/obránkyně).

herním

systémem

(hráčky

nejsou

rozděleny

na

Pro praxi tedy vyplývá, že nejdůležitějším kondičním faktorem pro hráčky lakrosu jsou
rychlostní schopnosti. U středopolařek se spíše jedná o rychlostní vytrvalost, u ostatních
hráček se jedná spíše rychlost a výbušnost, která je při obraně a útoku důležitá pro okamžité
zareagování na změnu herních podmínek. Trénink lakrosového týmu by měl zahrnovat
všechny složky rychlostně – vytrvalostního tréninku s důrazem na rychlost a výbušnost. Není
vhodné zvyšovat laktátové neoxidativní možnosti energetického systému, ale spíše zvyšovat
odolnost vůči nepříjemným pocitům metabolické acidózy.

9. Použitá literatura a webové stránky
Literatura:
1.

American Sport Education Program. Coaching youth

lacrosse. Champaingh, IL : Human Kinetics Publishers, Inc., 2003.
2.

DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988.

3.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink. Praha : Olympia, 2002.

4.

HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže I. – Obecná

část, Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006.
5.

International Federation of Women’s Lacrosse

Associations. Ofﬁ cial rules book 2007–2011. IFWLA, 2007.
6.

KRYŠTOFIČ, J. Kondiční trénink. Praha : Grada, 2007.

7.

JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Praha : Q-art, 2007.

8.

JURSÍK, V. Zatížení hráčů v utkání rugby. Diplomová práce, Praha: UKFTVS 2008

9.

NEUMANN, G., PFUTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou.

Praha : Grada, 2005.
10. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha : Grada, 2005.
11. TUCKER, J., YAKUTCHIK, M. Women´s Lacrosse.
Baltimore, MD : The Johns Hopkins University Press, 2008.

Webové stránky:
www.lacrosse.cz, staženo 25. 7. 2009
www.uslacrosse.org, staženo 20. 8. 2009
www.womenslacrosse.org, staženo 25. 8. 2009
www.intlaxfed.org, staženo 25. 8. 2009
www.lacrossepower.com, staženo 25. 8. 2009
www.behej.com, staženo 25. 8. 2009

10. Přílohy
Příloha 1-9: Graﬁcký záznam průběhu srdeční frekvence a rychlosti u devítí hráček
měřeného souboru

Příloha 1 – hráčka A

Příloha 2 – hráčka B

Příloha 3 – hráčka C

Příloha 4 – hráčka D

Příloha 5 – hráčka E

Příloha 6 – hráčka F(a)

hráčka F (b)

Příloha 7 –hráčka G

Příloha 8 - hráčka H

Příloha 9 – hráčka I

