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Abstrakt 
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Abstrakt: 

V bakalářské práci představuji kolektivní sportovní hru – lakros. Je zde stručně popsána 

historie lakrosu ve světě i v České republice. Má práce se týká pouze dvou druhů lakrosu a to 

box lakrosu a ženského lakrosu. U těchto nastiňuji pravidla a přibližuji hru jako takovou. Dále 

jsou definovány pohybové schopnosti a sportovní příprava dětí a mládeže. V praktické části 

se věnuji úrovni pohybových schopností hráčů a hráček lakrosu. Výzkumné měření bylo 

prováděno na hráčích a hráčkách juniorských týmů klubu LCC Sokol Radotín. 
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Abstract 

Tittle: Motor skills of girls and boys junior lacrosse teams for the LCC Sokol Radotín Club. 

Author: Michaela Srchová 

Department: Department of physical training 

Supervisor: PaedDr. Ladislav pokorný, Katedra pedagogické fakulty a sportu Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Supervisor’s email adress: pok.lad@email.cz 

Abstract: 

This barchelor thesis introduce sports game – lacrosse. There are briefly described history of 

lacrosse in the world and in the Czech republic. My work concerns two types of lacrosse – 

box lacrosse and women’s lacrosse. Among these I describe the rules and brings the game. 

Further I defined motor skills and sports training for children and youth. In the practical part 

is the question of the level of motor skills of lacrosse players. Research measurements were 

performed on junior athletes from LCC Radotin Lacrosse Club.  
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1 Úvod 

Lakros je kolektivní sport pocházející ze Severní Ameriky a má velmi bohatou historii. U 

nás, v České Republice, zatím není tolik známý veřejnosti. Lakros je vhodným sportem jak 

pro děti a to od čtyř let, tak i pro dospělé. Učí kladnému přístupu a návyku k pravidelnému 

pohybu, rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, je prostředkem zdravého soupeření a 

soužití v kolektivu. V předškolním věku hrají a trénují chlapci a děvčata dohromady, poté se 

každý věnuje odlišnému druhu lakrosu. Ve své bakalářské práci bych ráda alespoň okrajově 

seznámila veřejnost s tímto, pro mne jedinečným, sportem. Dále bych pak chtěla nastínit, jak 

a jakou měrou jsou pro lakros důležité pohybové schopnosti, kterých je využíváno i při 

individuální technice hole. Obě tyto složky dohromady jsou potřebnou a významnou součástí 

herního projevu hráče nebo hráčky lakrosu.  

V této bakalářské práci budu provádět testování pohybových schopností juniorek a 

juniorů mého mateřského klubu LCC Sokol Radotín. Výsledky testů poté porovnám 

s normovanými výsledky pro běžnou populaci. Na začátku mojí bakalářské práce bych 

nejprve nastínila co lakros je, pojednala o jeho historii ve světě, následně i v České Republice. 

Dále bych pak popsala druhy lakrosu, o které se jedná v této práci. Následně pojednám o 

pohybových schopnostech a poté se budu věnovat sportovní přípravě dětí a mládeže. Dále pak 

přistoupím k výběru testů a popíši je a poté budu provádět samotné testování.   

Testování probíhalo u juniorů a juniorek lakrosových týmů klubu LCC Sokol Radotín. 

Tito hráči a hráčky byli ve věku od 15 let do 18 let. Budu zkoumat, na jaké úrovni 

pohybových schopností jsou hráči a hráčky juniorských týmů klubu LCC Sokol Radotín. Poté 

výsledky porovnám s normovanými tabulkami pro běžnou populaci. 
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2 Problém a cíl práce 

V této práci představím lakros jako sport. Dále definuji pohybové schopnosti. Budu 

zjišťovat úroveň pohybových schopností juniorských hráčů a hráček lakrosu. Výsledky budu 

porovnávat s normovými tabulkami pro dané věkové kategorie. Využiji testy a populační 

normy z publikace NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: 2003 a 

z publikace MĚKOTA, K.., KOVÁŘ, R. a kol. Unifittest (6-60) Tests and Norms of Motor 

Performance and Physical Fitness in Youth and in Adult Age, Olomouc: 1995.   

 

 

Cíl práce  

 

Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň pohybových schopností hráček a hráčů juniorských 

týmů v lakrosu a porovnat tyto naměřené výsledky s populační normou.  

 

Dílčí cíle  

 

1. Využitím standardizovaných motorických testů zjistit úroveň pohybových schopností 

juniorských hráček a hráčů lakrosu.  

2. Porovnat tyto výsledky s normovými tabulkami pro populaci.   

3. Rozlišit jednotlivé herní posty ženského lakrosu a box lakrosu a v návaznosti na jednotlivé 

posty určit limitující pohybové schopnosti.  

 

V této bakalářské práci se budu zabývat těmito otázkami:   

 

Liší se výkony v testech pohybových schopností hráčů a hráček lakrosu od norem pro běžnou 

populaci? 

 

Jsou hráči a hráčky lakrosu výrazně lepší nebo horší než jsou normy pro běžnou populaci? 

 

Převažují výkony v některých pohybových schopnostech hráčů a hráček lakrosu nad jinými 

testovanými pohybovými schopnostmi? 
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Úkoly práce  

 

1. Představit lakros jako sport.  

2. Definovat pohybové schopnosti.  

3. Definovat sportovní přípravu dětí a mládeže.  

4. Provést u probandů měření motorických schopností.   

5. Porovnat výsledky testů s populační normou.  
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3 Lakros 

Lakros je míčová sportovní kolektivní hra, kde je cílem vsítit do branky více gólů než 

soupeř. V zápasech nastupují proti sobě vždy dva týmy v různém počtu, což závisí na druhu 

lakrosu. Lakros se hraje s míčkem, dále hráči používají lakrosovou hůl a různé chrániče.  

 

V České republice není lakros moc známým sportem, stejně jako jinde v Evropě. Ve 

Spojených státech amerických a v Kanadě je lakros naopak velmi známý a hraje se zde na 

školách jak středního, tak i vysokoškolského typu, dokonce se zde odehrává profesionální 

liga, ale to pouze v mužském lakrosu.  

Lakros mohou začít hrát děti již od 4 let, dívky i chlapci. V takto útlém věku hrají děti 

interkros, kde jsou týmy smíšené. Dále se pak lakros dělí na mužský a ženský. Druhům 

lakrosu se budu také věnovat dále ve své práci.  

  O lakrosu se říká, že je to nejrychlejší hra na dvou nohách. (Makásek a kol.,1999). 

3.1 Historie lakrosu ve světě 

Lakros má ve světě velmi dlouhou historii. Vznikl v Severní Americe již před několika 

stoletími. Bohužel nelze přesně datovat vznik lakrosu, protože nebyly dochovány žádné 

písemné zmínky. Lakros začali hrát indiáni v oblasti Velkých jezer a to přímo kmen Irokézů. 

Indiáni pomocí lakrosu řešili své spory o území, takže lakros nazývali bagattaway, což 

znamená v překladu „malý bratr války“. Hřiště mohlo měřit až několik kilometrů a hráčů bylo 

na každé straně od několika desítek až po stovku. Branky tvořil vzrostlý strom nebo třeba 

skála. Zápas mohl trvat až několik dní. Zajímavé je, že tyto lakrosové zápasy hráli pouze 

muži. Indiánské ženy stály kolem hřiště a povzbuzovaly svůj kmen, případně muže ošetřovaly 

nebo jim nosily jídlo.  

Jiné prameny uvádí, že lakros, tewaarathon, byl Indiánům dán jejich Stvořitelem. Indiáni 

měli lakros hrát pro potěšení své i Stvořitelovo. Lakros měl tužit jejich těla a nahánět strach 

bílým lidem. Zápasy mohli hrát pouze muži, protože trénink a hra vyžadovaly úplnou 

fyzickou připravenost. Lakros v podání indiánů plnil funkci náboženskou, kdy zápasy měly 

potěšit oko Stvořitele. Dále pak funkci zdravotní, kdy indiáni při tréninku a zápasech 

utužovali a posilovali svá těla. A naposled pak funkci justiční, kdy řešili vzpory o území. Je 

také známo, že se indiáni na důležité zápasy i důkladně připravovali. Trénink na takový zápas 
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mohl trvat až několik měsíců, ale i když byl velmi náročný, indiáni ho brali spíše jako zábavu. 

Pro jednotlivce bylo velkou ctí hrát v týmu a tím těšit sebe i Stvořitele. Když došlo na zápas, 

jednalo se o velmi urputný a tvrdý boj, kde nebyla v podstatě žádná pravidla. Takový zápas 

mohl trvat až několik dní. (Makásek a kol., 2000) 

Nemůžeme tedy s určitostí vědět, kde přesně a jak lakros vznikl. Ale víme, že tento velmi 

starý sport vznikl na severoamerickém kontinentu a do Evropy se dostal až posléze. Dál se 

pak rozšířil i na ostatní kontinenty, především do Austrálie, kde se stal velmi oblíbeným. 

V Asii se tomuto sportu na mezinárodní úrovni věnuje pouze Japonsko a Jižní Korea a 

s lakrosem nedávno začali i Izrael a Rusko. V Jižní Americe je lakros asi jako v Evropě 

začínajícím sportem a Afrika, pokud je známo, se zatím žádným mezinárodním způsobem 

neprojevila.  

Cesta lakrosu do Evropy byla poněkud zdlouhavá, jak popisuje RNDr. Ivan Makásek ve 

své knize: „Hra se ovšem ve světě naší civilizace nestala známou jako bagataway, nebo 

tewaarathon, ale uchytil se název LA CROSSE, podle podoby konce lakrosové hole se 

zakřivením biskupské berly, jak o tom francouzští misionáři podali svá svědectví. Uvádí se, 

že prvním z nich byl otec Jean Breubeuf v roce 1632. Působil u irokézských Huronů a knemů 

Neutrálů. Francouzský traper Nicolas Perrot vyložil v roce 1662 její pravidla a napsal, že hra 

bývá hrána do tří gólů. Až za dalších sto let irokézský kmen Mohawků začal učit lakros 

francouzské Kanaďany v Montreálu.“ (Makásek a kol.,2000, s.5) 

Tak tedy francouzští misionáři přivezli lakros do Evropy, kde velmi zaujal. Roku 1834 se 

lakros hrál na závodech v atletice v Montreálu, čímž se Mohawkové snažili o získání větší 

popularity pro tento sport. Až v roce 1844 se odehrál první zápas mezi Kanaďany a Indiány, 

ale Kanaďanům se dlouhých sedmnáct let nedařilo je Indiány porazit. Zmínka o prvním klubu 

lakrosu pochází z roku 1856 z Montreálu, kdy se i zavedla nová pravidla.  Další změnou 

pravidel a hlavně jejich upřesněním, prošel lakros o jedenáct let později a to zásluhou 

dr.W.G.Beerse. Ani to ovšem Indiánům nezabránilo ve vyhrávání nad ostatními týmy. Lakros 

se ve stejné době také ukázal ve Velké Británii, kde se také zalíbil a těší se velkému počtu 

hráčů dodnes. (Mikásek a kol., 2000) 

Lakros se představil i na Olympijských hrách, jak o tom píše Mikásek: „V roce 1904 

vítězí Kanada v lakrosovém turnaji na Olympiádě. Stejný úspěch zopakují Kanaďané ještě o 

čtyři roky později. Již v roce 1901věnoval generální guvernér Kanady hrabě z Minto zlatý 

pohár pro soutěž seniorských týmů, aby se „Minto Cup“ stal po 36 letech soutěží juniorů. To 



13 

 

už se lakros na Olympiádě nehrál, naposled byl na olympijském klání v Los Angeles v roce 

1932. (Na řadě pozdějších olympiád byl zařazen jako ukázkový sport)“ (Mikásek a kol., 2000, 

s.9) 

3.2 Historie lakrosu v Čechách 

Ač se to nezdá, tak lakros má v České Republice, tedy dřívějším Československu, celkem 

dlouhou historii. Prvně se lakros v Československu hrál již roku 1936. Tehdejší 

českoslovenští woodcrafteři na základě podkladů z příruček skautů a woodcrafterů z USA a 

z National Geographic Magazine zkusili lakros na tábořišti Walden ve Svatojánské dolině 

v Nízkých Tatrách. Tehdy bylo hráčů na hřišti až okolo čtyřiceti. Lakrosky byly 

napodobeninou lakrosek indiánských. Většinou byly vyrobeny z vrbových nebo lískových 

větví, poté byl zhotoven oblouk z jalovcového prutu a ten byl poté vypleten provázkem. Ke 

hře se používal tenisový míček, až posléze se přešlo na míček lakrosový. Zajímavé je, že se 

hrávalo na loukách na boso a aby se lakros co nejvíc podobal tomu indiánskému, nosili 

woodcrafteři pouze bederní zástěrky jako tehdy Indiáni. Hřiště mohlo mít až 400 metrů, není 

tedy divu, že hráčů bylo tolik. (Makásek a kol., 2000) 

Takto se tedy lakros hrával až do roku 1967. Poté se dostal do velké obliby u skautů. Vše 

začalo v pražském oddíle Neskenonu, který se v podstatě považuje za zakladatele lakrosu 

v Čechách. V tomto oddíle byla stanovena první pravidla a mezi skautskými oddíly se začala 

hrát první liga. Lakros se z Neskenonu šířil dál, jak píše Makásek: „V dalších letech 

seznamoval Neskenon s lakrosem spřátelené skautské oddíly a trampské skupiny. Od roku 

1972 se lakrosové turnaje hrály na Šavanských loukách v Brdech – Hřebenech, a tak vzniká 

tradice našeho nejstaršího Brdského turnaje.“ (Makásek a kol., 2000, s. 12) 

Netrvalo dlouho a tohoto původního indiánského lakrosu vznikl takzvaný český lakros, o 

kterém se velmi okrajově zmíním i dále ve své práci. Je zajímavostí, že tento, český lakros, je 

pouze a jen českou specialitou a je stále velmi oblíben ve skautských oddílech. 

Trochu jinak, ale v podstatě na stejném základě, se vyvíjel takzvaný obouruční lakros, 

kterému se hlavně věnuji v mé bakalářské práci. „Historie obouručního lakrosu u nás se 

začala psát v roce 1985, kdy se do Čech dostaly první dvě lakrosky americké firmy Brine a 

pravidla box lakrosu. Hráči českého lakrosu z týmů Tois, Medvědi a Menhirs a z Plzně se 

pustili do výrovy vlastních lakrosek z laminátu, plechu nebo duralu, místo originálních míčů 

se používaly tenisové míče naplněné vodou. Tak mohlo 9. 5. 1986 dojít k historicky prvnímu 
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box lakrosovému zápasu na hokejovém stadionu TJ Hvězda Praha. S plnou vervou nastoupilo 

do hry 18 hráčů, ale dokončilo jen málo. Životnost doma dělaných lakrosek byla velmi malá. 

Samotná hra však všechny zúčastněné nadchla a tak byl odstartován box lakros u nás.“ 

(Makásek a kol., 2000, s. 27) 

Velkým přínosem pro český boxlakros byl příjezd quebeckého rodáka Pierra Filliona, 

který rok po své první návštěvě přivezl s sebou i pár dalších přátel z lakrosu a také asi šedesát 

dřevěných lakrosek. První lakrosové dovednosti mohli čeští hráči pochytit právě 

z ukázkového zápasu proti quebeckým lakrosistům. Pierr Fillion také českému lakrosovému 

uskupení přivezl a prezentoval interkros, který se tedy mohl hrát v tělocvičně v zimních 

obdobích roku, a byla to v podstatě bezkontaktní zimní příprava na letní sezónu box lakrosu. 

Mnoho hráčů, kteří se dříve věnovali českému lakrosu, nyní přešli na box lakros a tak mohly 

vzniknout týmy, které můžeme znát z box lakrosové ligy dodnes. Byly to týmy jako TJ 

Malešice, TJ Radotín, SSM Kajetánka, TJ Škoda Plzeň, které daly vzniknout české box 

lakrosové lize. První turnaj se uspořádal ještě před tím, než začala liga a bylo to v listopadu 

1987. (Makásek a kol., 2000) 

 Tak tedy do Čech přišel box lakros. Ale jak jsem psala již v začátku své práce, lakros má 

vícero podob. Proto se tedy ještě zmíním o tom, jak se do České republiky dostal mužský 

field lakros a ženský lakros.  

„Na jaře 1988 k nám zavítal field lakrosový tým z Anglie, aby nám v několika trénincích 

nastínil způsob hry field lakrosu a sehrál s námi přátelské zápasy. Ve fieldu náš výběr podlehl 

1:26, v boxu jsme uhráli lepší výsledek (6:11) díky tomu, že pro Angličany to byl první box 

lakrosový zápas. Návštěvu Angličanů u nás zajistil velký propagátor lakrosu v Evropě Peter 

Mundy, pozdější prezident Evropské lakrosové federace.“ (Makásek a kol., 2000, s. 28) 

Z předešlého odstavce se zdá být jasné, jak mohl vývoj box lakrosu a field lakrosu 

pokračovat u nás i jinde v Evropě. I do dnešní doby, čeští hráči preferují box lakros před field 

lakrosem, kterému se ale také věnují, ovšem v menší míře. Kdežto v Anglii preferují hráči 

field lakros. Možná tomuto úkazu dala základ právě návštěva Anglického týmu v roce 1988. 

Lakros se tedy v Čechách začal těšit oblibě, i když jen pro malé množství nadšenců, mezi 

které patřili a moji rodiče a jejich kamarádi. 

V létě roku 1989 se konal v Praze Interkrosový festival a k němu se tedy přidružil turnaj 

a to jak v box lakrosu, tak i v ženském lakrosu. Turnaj dostal pojmenování “Národy 89“, účast 
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na turnaji přislíbili i Australané, Kanaďané, USA, Irokézové, ale nakonec bohužel nepřijeli a 

nakonec se ukázalo, že nevěřili, že by se vůbec mohl v Československu hrát lakros. Tak tedy 

nakonec se sehrálo pár exhibičních utkání, ve kterých se potkali účastníci festivalu z celého 

světa a výběr českých hráčů. Na poslední exhibiční zápas, který se hrál na Spartě, přišlo až 

1000 diváků. Úsměvné je, že čeští lakrosový hráči po tréninku sparťanských hokejistů, museli 

na led položit palubovku a po skončení utkání ji opět vlastníma rukama složit. Tak se tedy 

v České republice představil box lakros a ženský lakros veřejnosti. V roce 1991 se český 

výběr poprvé zúčastnil i Mistrovství Evropy v Bastadu. (Makásek a kol., 2000) 

V roce 1990 mohly konečně u nás vzniknout svazy. Svaz českého mužského lakrosu, 

Svaz českého ženského lakrosu, Svaz českého lakrosu a Svaz interkrosu. A k 1. 9. 1992 byla 

Česká republika přijata do Mezinárodní lakrosové federace jako její sedmý člen. 

3.3 Box lakros 

Box lakros je dalším z lakrosových odvětví. U nás, v České republice ho hrají pouze 

muži, avšak v Kanadě se můžeme setkat i s něžným pohlavím hrajícím tento sport. O box 

lakrosu se říká, že je rychlejší než fotbal a tvrdší než hokej. Za slovem box nehledejme žádné 

souboje pěstmi, i na ně může při zápase také dojít. Box lakros je to proto, že se hraje na hřišti 

ohraničeném mantinely. 

3.3.1 Hrací plocha a její vybavení 

Hřiště na box lakros, jak už bylo řečeno, ohraničují ze všech stran mantinely. Jeho 

rozměry jsou podobné hokejovému hřišti. Povrch může být z umělé trávy, betonu nebo jiného 

plastikového materiálu. Dále je vhodné, aby na kratších koncích hřiště za brankami byla 

plexiskla, od kterých se míček může odrazit. I v box lakrosu se může hrát za brankami, takže 

za brankovišti na obou stranách hřiště je asi 1 metr. Brankoviště má poloměr 2,8 metru a 

uprostřed je na brankové čáře umístěna branka. Branka na box lakros je podstatně menší než 

na field lakros. Výška postranních tyčí je 122 centimetrů a břevno je dlouhé 145 centimetrů, 

mezi nimi je vypletena síť. Středem celého hřiště našíř prochází středová čára, kde je označen 

prostředek, který má kolem sebe kruh o poloměru 0,43 metrů. Středový bod slouží ke 

vhazování na začátku každé periody na po vstřelení branky. Další čtyři body pro vhazování 

jsou umístěny ve všech rozích hřiště, stejně jako u hřiště hokejového. Avšak v box lakrosu 

jsou tyto rozehrávací místa používána jen minimálně. Vhazování na středu probíhá stejně jako 

u field lakrosu. Na hřišti jsou našíř ještě další dvě čáry, které slouží k rozestavení právě při 

vhazování. Ty jsou umístěny asi 2 metry od kruhu. Na jedné z dlouhých stran hřiště jsou 
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umístěny střídačky, které také můžeme připodobnit hokejovým, avšak uvnitř hrací plochy se 

ještě nachází úzká střídací území před každou z nich. Na opačné straně od střídaček jsou 

umístěni zapisovatelé a časoměřiči. 

Utkání se hraje s míčkem, který je vyroben z tvrdého kaučuku. Váha míčku je 145 

gramů a obvod je asi 20 centimetrů. Pro zápasy jsou předepsány barvy míčku žlutá, oranžová, 

bílá s tím, že během zápasu se barva míče nemůže měnit. Barva míče se vybírá s ohledem na 

barvy dresů zúčastněných týmů. 

3.3.2 Činovníci utkání 

Rozhodčí, kteří při box lakrosu rozhodují přímo na hrací ploše, jsou dva. Další 

rozhodčí, takzvaný delegát, je za mantinelem u stolku zapisovatelů. Delegát dohlíží ne 

účastníky celého utkání včetně rozhodčích na hrací ploše. Všichni tři rozhodčí jsou oblečeni 

do pruhovaných bíločerných dresů a černých kalhot či trenek. V kanadské profesionální lize 

rozhodčí nosí i helmu, ovšem na rozdíl od hráčů, bez ochranné mřížky. K rozhodování 

používají píšťalku a signály rukama.  

3.3.3 Počet hráčů 

V box lakrosu může být na soupisce osmnáct hráčů z toho dva brankáři. Na ploše při 

utkání je šest hráčů jednoho týmu, opět včetně brankáře. V každém z týmů musí být jasně 

označen kapitán. Na střídačce bývá hlavní trenér a maximálně dalších pět činovníků týmu. 

3.3.4 Výstroj a výzbroj hrá če 

Chrániče jsou při box lakrosu povinné, protože dochází k častějšímu a tvrdšímu 

fyzickému kontaktu mezi hráči. Z povinných chráničů to jsou helma s mřížkou a chránič 

brady, rukavice, vesta. Často hráči oblékají chrániče loktů a beder nebo suspenzor. Brankář 

používá speciální výstroj, která zahrnuje helmu s mřížkou, chrániče hrudníku, rukavic, 

chrániče krku a chrániče holení, vše je uzpůsobeno, tak, aby brankář při chycení střely nebyl 

zraněn. Každý hráč musí mít dres s vlastním číslem, které musí být dobře viditelné pouze 

vzadu a nesmí být nadměrně veliký. Dále hráči mají lakrosovou hůl, která u box lakrosu má 

délku od 101,6 centimetrů do 116,8 centimetrů. Hůl brankáře je opět velmi specifická, její 

hlava je podstatně větší a násada může být delší oproti holi hráčské. Rozměry hlavy lakrosové 

hole jak pro brankáře, tak pro hráče jsou stanoveny pravidly. Hole se před zápasem 

nekontrolují, ale soupeř může požádat o kontrolu hole, pokud se mu právě ta hůl nezdá. To 

vše je ošetřeno také v pravidlech.  
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3.3.5 Hrací doba 

Box lakrosové je rozděleno do čtyř period a každá trvá 15 minut. Po každé periodě si 

mění týmy strany hřiště. Přestávky mezi první a druhou periodou a třetí a čtvrtou trvají 2 

minuty a přestávka v polovině utkání trvá 12 minut. Pokud zápas skončí nerozhodným 

výsledkem, následuje náhlá smrt. Toto prodloužení trvá dvakrát pět minut. Pokud ani náhlá 

smrt zápas nerozhodne, přistupuje se k samostatným nájezdům. Jedou se tři nájezdy každého 

týmu. Dále pak po jednom do rozhodnutí zápasu. V obou polovinách zápasu má družstvo 

nárok na dva oddechové časy o délce 45 sekund. V prodloužení pak po jednom oddechovém 

čase v periodě. Svůj oddechový čas si také může vybrat rozhodčí, pokud například nastaly 

problémy s vybavením hrací plochy nebo pokud byl zraněn. 

3.3.6 Specifická pravidla 

Hráči mohou míč v lakrosové holi držet libovolně dlouhou dobu, mohou si ho 

nahrávat či posílat po zemi. Pokud míč opustí hrací plochu, jedná se o aut a míč získává 

opačný tým, než tuto situaci způsobil. Fyzický kontakt je v box lakrosu povolen, ovšem je 

zaneseno v pravidlech, co je faul a co není. Při porušení pravidel je hráč rozhodčím vyloučen. 

Tresty jsou různě dlouhé, nejčastěji však 2 minuty. Po vyloučení hráče hraje tým po dobu 

vyloučení v oslabení. Za závažné provinění může být hráč vyloučen na 10 minut, ale pak se 

již nemůže vrátit do hry a je vykázán do šatny. Střídání hráčů může probíhat kdykoliv, 

nejčastěji se ale střídá útočná pětice a po skončení útoku je vystřídá pětice obranná. Dalším 

pravidlem je útočný čas. Hráči družstva, které získá do držení míč, mají 30 sekund na 

zakončení útoku. Po střele, která se dotkne branky nebo brankáře se útočný čas obnovuje. 

Pravidlo deseti vteřin říká, že tým, který na své obranné polovině získal míč do držení, musí 

přejít s míčem na útočnou polovinu do 10 sekund. Pokud má tým míč v držení na útočné 

polovině, nesmí hráč s míčem, ani míč bez teče druhého družstva překročit půlící čáru. Pokud 

se tak stane, znamená to ztrátu míče ve prospěch druhého týmu. (Český svaz mužského 

lakrosu, Oficiální pravidla box lakrosu ČSML, 2011) 

3.3.7 Součastná box lakrosová scéna v ČR 

Box lakros se v České republice těší asi největšímu zájmu ze všech typů lakrosu. Pod 

hlavičkou České lakrosové unie je řazen do Českého svazu mužského lakrosu, který zajišťuje 

a pořádá Národní box lakrosovou ligu. 

V dnešní podobě se Národní box lakrosová liga hraje od podzimu do jara, kdy 

v základní části se hraje systémem každý s každým ve dvou kolech, dle předem daného 
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rozpisu zápasu. Po odehrání základní části následuje play – off, kdy se hraje čtvrtfinále na 

jedno vítězné utkání, pak semifinále na dvě vítězná utkání a finále také na dvě vítězná utkání. 

Zápas o třetí místo se hraje pouze na jedno vítězné utkání.  

V letošní sezóně 2012/2013 nastoupilo do bojů o titul deset týmů. Jedná se o sedm 

týmů z Prahy a týmy Plzně, Bratislavy a Pardubic. Sedmkrát po sobě do letošního roku 

zvítězil tým Lakrosový Club Custodes Sokol Radotín. Většinou sehrával svá finálová utkání 

s týmem Lakrosový Club Jižní Město. V dřívějších letech do boje o titul promlouval ještě tým 

TJ Malešice. Jak je tedy vidět, v České republice box lakrosu vévodí pražské týmy.  

Každoročně se také týmy, které mají juniorské hráče, účastní právě juniorských box 

lakrosových soutěží. Tyto soutěže se konají v kategoriích do jedenácti let, do třinácti let, do 

patnácti let a do sedmnácti let. V těchto soutěžích, které se obvykle konají na podzim a na 

jaře, není vítěz tak jednoznačný, jako je to v Národní box lakrosové lize. 

Box lakrosovým svátkem je turnaj, který se každoročně již po dvacet let pořádá 

v Radotíně na památku tragicky zesnulého kamaráda a spoluhráče právě radotínských hráčů. 

Letos v roce 2013 proběhne na konci dubna již dvacátý jubilejní ročník Memoriálu Aleše 

Hřebeského. Tento turnaj pořádá právě klub LCC Sokol Radotín a ředitelem turnaje je Jan 

Barák. Akce obvykle trvá čtyři dny a letos se jí účastní týmy z Čech, Slovenska, Německa, 

USA, Kanady, Skotska, Polska, Izraele, Velké Británie, Irska, Finska, Rakouska a Francie. 

Tento ročník bude, co se týče počtu týmů, největším. Dohromady se o trofej utká dvacet čtyři 

týmů. 

V posledních dvou letech se v České republice rozběhla i soutěž zvaná Evropská 

lakrosová liga, kterou pořádá taktéž Jan Barák. Jde o to, že do určitého termínu se mohou 

přihlásit hráči z celého světa, ale především z Evropy a z těch pak trenéři a majitelé týmu dle 

draftu skládají své týmy. Panu Barákovi se jednalo především o oživení box lakrosové scény 

u nás a o to, aby hráči z evropských zemí, kde nemají vlastní ligu, měli kde hrát a zlepšovat 

své box lakrosové dovednosti a následně je předávali ve svých zemích. (Rozhovor 

s p.Barákem) 

Česká box lakrosová reprezentace se také již několikrát účastnila mistrovství světa. Na 

nejlepší umístění dosáhli čeští hráči právě na posledním, které se konalo v květnu 2011 

v Praze, kde byli čtvrtí. O finále většinou bojují výběr Kanady proti výběru Irokézů. Jediný 

tým, který těmto dvěma je schopen konkurovat, je výběr USA. Určitě je to tím, že právě 
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v Kanadě a USA se hraje profesionální lakrosová liga National Boxlacrosse League. Tedy pro 

hráče ze všech tří reprezentací je hraní lakrosu v podstatě povoláním. 

3.4 Ženský lakros 

Ženský lakros je další variantou lakrosu uzpůsobenou přímo pro ženy. Specifický je 

tím, že ženy, na rozdíl od mužů, nepoužívají tolik chráničů a fyzický kontakt je velmi 

omezen. I proto se liší hlavně hloubka výpletu mužské a ženské lakrosové hole.  Ženský 

lakros je asi nejsložitější, co se týká pravidel.   

3.4.1 Hrací plocha a její vybavení 

Velikost hřiště je stejná jako velikost hřiště fotbalového. Povrch může být buď umělá 

tráva, nebo tráva přírodní. Hrací plocha je rozdělena na tři části. Jedná se o středovou zónu, 

která je nachází mezi dvěma takzvanýma restraining lines. Uprostřed hřiště je vyznačen bod a 

kolem kruh o poloměru 9 metrů. Středový bod slouží k vhazování na začátku každé periody a 

po vstřelení branky. Od mužského vhazování se liší tím, že hráčky stojí a rozhodčí jim vloží 

mezi lakrosky míč a na písknutí se každá z nich snaží pohybem rukou vzhůru a za sebe 

vybojovat míč pro svůj tým. Na středovém kruhu stojí rozestaveno další čtyři hráčky každého 

týmu a po zahajovacím písknutí mohou bojovat o míč také. Dále jsou na hřišti již zmíněné 

restraining lines, které jsou vzdáleny od koncových čar hřiště vzdáleny asi 37 metrů. 10 – 15 

metrů od koncových čar je branková čára, která je součástí 15-ti metrového území. Ve středu 

brankové čáry je středový bod brankoviště a kolem něj je kruhové brankoviště o poloměru 3 

metry. Za brankou je tedy prostor pro hru. Dále jsou kolem brankoviště dvě území, ve kterých 

platí specifická pravidla. Prvním je takzvaná „patnáctka“. Jedná se o patnácti metrové území, 

kde je od středu branky do stran vyznačena prodloužená branková čára a dále se vyznačuje 

celý 15 – ti metrový půlkruh. Dalším územím je „jedenáctka“, což je 11 – ti metrové území, 

které se opět měří od středu branky. Je to výseč, kdy od každé tyče branky v úhlu 45 stupňů, 

se vyznačuje čára. Tyto dvě lajny se poté opět spojí obloukem tak, aby na každém místě 

vzdálenost od středu brankoviště byla 11 metrů. Zvláštností je, že tyto rozměry platí pro 

mezinárodní zápasy, platí v celé Evropě. V USA a Kanadě jsou tato území zmenšená na 8 a 

12 metrů. Na jedenácti metrové výseči je od středu přesně proti brance vyznačen čárkou bod 

pro trestné střílení. Na každou stranu od tohoto bodu je po 4 metrech vyznačeno dalších sedm 

těchto čar pro trestné střílení a ještě na prodloužené brankové čáře, zároveň 15 – ti metrové 

výseči, jsou 4 metry od brankového kruhu vyznačeny také tyto body. Další dva body jsou 

vyznačeny za mezi brankovištěm a koncovou čarou a slouží pro rozehrání po střele, kdy míč 
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vnikl do zámezí. Branky pro ženský lakros jsou stejné jako pro mužský filed lakros. Tedy 

čtvercového tvaru o rozměrech 183 centimetrů na 183 centimetrů. Z jedné strany hřiště je 

umístěn stolek zapisovatelů a časoměřičů a střídačky obou týmů. Před střídačkami je vždy 

vyznačeno střídací území, ve kterém probíhá střídání hráček. Míček, který se používá pro 

ženský lakros je úplně stejný jako pro box lakros. Opět se hraje se žlutým, bílým nebo 

oranžovým míčkem.  

3.4.2 Činovníci utkání 

Ženský lakros pískají tři rozhodčí, které jsou oblečeny ve stejný, bílo – černě 

pruhovaný dres a kalhot, sukně či trenek, které by měly mít černou barvu. K pískání potřebují 

rozhodčí každý svou píšťalku, žlutou vlaječku pro značení výhody a dále sadu karet (žlutá, 

červená, zelená). Výhodu používají, když na útočícího hráče byl hrán faul, ale stále má míč 

v držení a má šanci dát branku. Pokud míč ztratí nebo jeho šance na branku pomine, je 

písknuto a faulovaný hráč získává míč a jistou výhodu k rozehrání míče. 

3.4.3 Počet hráčů 

Hráčky k zápasu nastupují v počtu dvanácti hráček jednoho týmu z toho jedna 

brankářka. V poli tedy hraje jedenáct hráček jednoho týmu. Na soupisce může být hráček 

osmnáct, včetně dvou brankářek. Střídání během hry je libovolné. V každém týmu musí být 

označena kapitánka. 

3.4.4 Výzbroj a výstroj hrá čky 

Každá hráčka používá ke hraní lakrosovou hůl. Ta musí mít rozměr 90 – 110 

centimetrů, brankářská pak 90 – 135 centimetrů. Hlava lakrosky určena pro brankářku je opět 

odlišná, větší od lakrosky hráčské. Hlava lakrosky je vypletena síťkou. Zde je zvláštní 

pravidlo, kdy míček po vložení do síťky a mírném zatlačení musí přesahovat hranu lakrosové 

hlavy. Toto se kontroluje před každým zápasem rozhodčími. Pokud lakrosová hůl není 

zkontrolována, nemůže být v zápase použita. Dále hráčky musí mít chránič horních zubů a 

pro juniorské kategorie je povinné nosit ochranné brýle. Dále hráčky často používají 

vyztužené rukavice, speciálně pro ženský lakros. Brankářka používá ještě helmu s mřížkou a 

chránič krku, vestu chránící hrudník a břicho, suspenzor pro ženy a rukavice. Může také mít 

chránič holení, to však není povinné. Dres musí mít každá hráčka označen číslem, které musí 

být viditelné zepředu i zezadu. Zvláštností, ale ne podmínkou je, že hráčky ženského lakrosu 

používají sukně.  
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3.4.5 Hrací doba  

Ženský lakros se hraje na dvě poloviny, kdy každá trvá 30 minut hrubého času. Po 

první polovině si týmy mění strany hřiště. Čas se zastavuje po vstřelení branky nebo na signál 

rozhodčího, jinak se stopují poslední 2 minuty každé poloviny. Oddechový čas se může 

vybrat pouze po vstřelení branky a každý tým má nárok na dva oddechové časy v zápase. 

Oddechový čas trvá 90 vteřin. Pokud zápas skončí nerozhodně, následuje prodloužení. 

Prodloužení trvá 2 x 3 minuty.  

3.4.6 Specifická pravidla 

Jedním z velmi specifických pravidel je, že vždy po přerušení hry, tedy po písknutí 

rozhodčího, všechny hráčky musí zastavit a do zahájení hry se nesmí pohybovat z místa. 

Fyzický kontakt hráček je omezen pravidly, jedná se hlavně o to, že bránící hráčka může sekat 

lakroskou pouze do lakrosky hráčky, která má v držení míč. Pokud hráčka způsobí menší faul, 

je písknuto a míč dostává do držení faulovaná hráčka a ta, která faul způsobila, musí jít 4 

metry za faulovanou. Což přináší výhodu faulované hráčce a náskok o 4 metry. Pokud dojde 

k faulu v jedenáctimetrovém území, dostane faulovaná hráčka míč a stoupne si na nejbližší 

značku pro trestnou střelu. Hráčka, která se dopustila přestupku, jde za faulovanou hráčku do 

vzdálenosti 4 metry, to znamená na patnáctku. Ostatní hráčky musí vyklidit jedenáctimetrové 

území. Poté rozhodčí pískne a hráčka s míčem má možnost vstřelit branku, po písknutí však 

mohou opět i ostatní hráčky do tohoto území a mohou tak zabránit hráčce ve vstřelení branky. 

Karty se udělují po specifickém faulu, žlutá například při seknutí do hlavy, kdy je poté hráčka 

vyloučena na 2 minuty ze hry a to bez střídání, takže tým hraje v oslabení. Červená karta je 

pak udělována při zvláště hrubém faulu, nebo pokud hráčka dostane podruhé v zápase žlutou 

kartu. To je pak hráčka vyloučena na 5 minut, poté muže být nahrazena jinou hráčkou, ona 

sama se však do hry vrátit nesmí. Je také vyloučena z dalšího zápasu. Zelená karta se uděluje 

při opakovaném týmovém přestupku. Při vniknutí míče do zámezí, získává míč opačný tým, 

než který toto zavinil. Nerozehrává se však přímo z autu, ale 2 metry od postranní čáry 

směrem do hřiště. Další pravidlo upravuje pohyb hráček v brankovišti. Zde se smí pohybovat 

jen a pouze brankářka, ostatní hráčky sem nesmí vstoupit. Brankoviště se nepočítá jen na 

zemi, ale také ve vzduchu, takže si představme takový válec kolem celé branky, kam nesmí 

hráčka tělem, ani holí zasáhnout. Při vhazování na středu hřiště na začátcích period nebo po 

vstřelení branky se dvě hráčky účastní tohoto vhazování, další čtyři z každého týmu pak stojí 

za středovým kruhem a dalších šest pak stojí za restraining lines. Po zahájení hry se všechny 

mohou účastnit boje o míč. Pravidlo o off-sidu říká, že útoku či obrany se může účastnit 
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pouze sedm hráček každého týmu. Ostatní hráčky musí tedy zůstat právě za restrainng lines. 

Ještě bych zmínila další dvě velmi specifická pravidla. Prvním je pravidlo o střeleckém úhlu. 

Střelecký úhel znamená, že bránící hráčka stojí v cestě střely hráčce a je ve větší vzdálenosti 

než na délku lakrosové hole, která má míč a tedy nemůže vstřelit branku. Poté tedy rozhodčí 

přeruší hru a hráčka s míčkem rozehrává či střílí z jedenáctimetrového území a hráčka, která 

byla ve střeleckém úhlu, jde 4 metry na ni. Při takzvané pasivní obraně rozhodčí přerušuje 

hru, když bránící hráčka je déle jak 3 vteřiny v jedenáctimetrovém území bez hráčky útočící. 

Po tomto přestupku se přerušuje hra a ta hráčka, která se přestupku dopustila, jde za hráčku, 

která má míč právě v držení. Útočící hráčka, která má v držení míč, nesmí nikdy vystřelit tak, 

aby míčem zasáhla hráčku s jiného týmu. Pokud se tak stane, dostává žlutou kartu a je 

vyloučena na 2 minuty. (Český svaz ženského lakrosu, zkrácená verze pravidel, 2010) 

3.4.7 Současná scéna ženského lakrosu 

V České republice v současné době vývoj ženského lakrosu poněkud stagnuje. Český 

svaz ženského lakrosu je pod hlavičkou české lakrosové unie a jak je zvykem pořádá nejvyšší 

soutěž v zemi. Ženský lakros se hraje pouze na podzim a na jaře, protože přes zimu se venku 

hrát nedá. I proto vznikla u nás, v Čechách soutěž, zvaná Women’s Indoor Lacrosse League. 

Je tomu tak proto, aby v zimní pauze hráčky nezahálely a stále se měly na co připravovat. 

Hraje se uvnitř a má specificky upravená pravidla. Hlavními jsou menší počet hráčů a 

bezkontaktnost. Na podzim se tradičně již několikátý rok pořádají turnaje nazvané Minifield 

pohár. Možná proto, že ne všechny týmu mají dostatek hráčů k postavení počtu na 

plnohodnotnou hru. V letošním ročníku 2012/2013 je novinkou, že Minifield pohár se konal 

jak na podzim, tak i na jaře, kdy podruhé hraje každý s každým. Minifield má ve své podstatě 

stejná pravidla jako klasický ženský lakros s výjimkou počtu hráčů, který je snížen na sedm. 

V závislosti na tom, může být upravena a zmenšena i velikost hřiště, avšak není to 

podmínkou. Bohužel Národní liga ženského lakrosu, kde se hraje dle standardních pravidel 

popsaných výše, se koná pouze na jaře během. V letošním roce 2013 jsou přihlášeny pouze 

čtyři týmy. Všechny přihlášené týmy jsou z Prahy, v některém z nich se možná objeví několik 

hráček z Plzně.  

Již po dlouhou dobu standardně vítězí hráčky klubu LCC Sokol Radotín a to ve všech 

výše zmíněných soutěžích. 

V rámci ročíku Women’s Indoor Lacrosse League 2012/2013 každý hrací víkend 

sehrály utkání i hráčky juniorské kategorie. Ovšem bohužel zde máme pouze dva týmy. 
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Na mezinárodní scéně vévodí ženskému lakrosu Spojené státy americké. Neexistuje zde 

sice žádná profesionální liga, ale dívky se lakrosu věnují na středních a pak na vysokých 

školách, kde mohou za hraní dostávat i stipendium. Týmem číslo dvě v ženském lakrosu je 

rozhodně Austrálie, kdy právě mnoho Australanek navštěvuje americké univerzity. Na 

evropské scéně jednoznačně vítězí vždy Anglie. Ta už dlouhou dobu nenašla přemožitele ani 

ve Walesu ani ve Skotsku, kteří jsou jejími nevětšími soupeři. Česká reprezentace se na 

posledním mistrovství světa v roce 2009 v Praze umístila na 9. příčce a na mistrovství Evropy 

v Amsterdamu na místě 5. 

  



24 

 

4 Pohybové schopnosti 

„Pohybové schopnosti se nejčastěji definují jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v pohybové činnosti se také projevují. 

V každé pohybové činnosti lze rozpoznat projevy „rychlosti“, „síly“, „vytrvalosti“ atd., jejich 

poměr je v konkrétních případech různý, závisí přitom na pohybovém úkolu, který je plněn. 

Jak už jsme uvedli, jedná se o schopnosti člověka, vypovídá se o nich však na základě 

určitých charakteristik pohybů člověkem prováděných. Pod pohybové schopnosti se zahrnují 

ty stránky motoriky, které se projevují v obdobných parametrech pohybu, jsou totožným 

způsobem měřitelné a mají analogické fyziologické a biochemické mechanismy a vyžadují 

shodný projev psychických vlastností.“ (Dovalil, 1986, s. 7) 

Můžeme říci, že motorické schopnosti jsou relativně stálé v čase. Jejich úroveň se 

výrazněji nemění ze dne na den. Pokud chceme ovlivnit pohybové schopnosti, je třeba jejich 

dlouhodobý a soustavný trénink. Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na obecné a speciální. 

Ty obecné jsou využívány v různých činnostech spojených s pohybem, kdežto speciální 

pohybové schopnosti jsou předpoklady pro pouze jednu pohybovou činnost. (Dovalil, 1986) 

Rychlost, síla, vytrvalost a obratnost jsou složky motorických schopností, které se 

vzájemně prolínají a ovlivňují výkon sportovce. Právě kvalita pohybových schopností je to, 

co podmiňuje správné provedení dané herní činnosti jednotlivce. Čím více jsou tedy tyto 

vlastnosti u hráče rozvinuty, tím spíše a snadněji zvládne požadavky dané hry. Motorické 

schopnosti jsou v menší či větší míře potřebné u každé hry, proto je důležité je v tréninku 

rozvíjet. (Matoušek, 1973) 

„V tréninkové jednotce se lze věnovat pohybovým schopnostem buď monotematicky 

(pohybové schopnosti rozvíjené jakoby samostatně – rychlost, síla, vytrvalost ap.), nebo 

diferencovaně (rozvoj několika schopností dohromady – obvykle s podobnu strukturou – 

rychlost a obratnost, rychlost a síla ap.). Přitom je velmi důležité řazení tréninku jednotlivých 

schopností i sledu cvičení, která jsou závislá na řízení pohybu CNS a na požadavcích zapojení 

jednotlivých zón energetického krytí.“ (Jansa, Dovalil a spol., 2007 , s. 159) 

Motorické schopnosti dělíme dle Dovalila, Jansy a spol. (2007) na silové schopnosti, 

rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti, koordinační schopnosti a pohyblivost. 
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4.1 Silové schopnosti 

Silové schopnosti jsou definovány jako komplex schopností překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou činností. Musíme ovšem brát v úvahu a rozlišovat sílu jakožto fyzikální 

veličinu a sílu jakožto motorickou schopnost. Ve fyzice (mechanice) síla znamená, jak na 

sebe tělesa vzájemně působí a tím dojde k vykonání pohybu. Takto se dá síla převést i na 

pohyby lidského těla. Každý jeho pohyb je prováděn určitou silou, trvá určitou dobu a má 

nějakou rychlost a zrychlení, to vše můžeme považovat za fyzikální projev síly v pohybech 

lidského těla. Když se ale ovšem podíváme na sílu z hlediska fyziologického, najdeme zde 

určitou odlišnost. Síla, jakožto pohybová schopnost lidského těla znamená sílu svalového 

stahu, tedy schopnost svalového tonu při nějakém odporu. Sílu tedy můžeme chápat jako 

pohon lidského těla, který umožňuje pohyb. Jak bylo výše řečeno, musí být překonáván 

nějaký odpor. Ve sportu se jedná především o tyto odpory: 

1) gravitace  

2) odpor vnějšího prostředí (př. voda-plavání) 

3) hmotnost tělesa, se kterým je úkon vykonáván 

4) odpor jiné osoby 

5) setrvačnost těles aj.  

(Dovalil, 1986) 

Silové schopnosti můžeme nejjednodušeji klasifikovat na sílu statickou a dynamickou. 

  Statická síla se v podstatě neprojevuje žádným nebo jen velmi malým pohybem. Je to 

tedy držení těla nebo jeho části v určité pozici proti odporu a to ať už vnějšího břemena nebo 

vlastního těla. Rozvoj síly statické je velmi významný už od dětství, jelikož se tím rozvíjí 

především svalové skupiny, které jsou velmi důležité pro správné držení těla a předchází se 

tak svalovým dysbalancím.  

Dynamická síla se oproti statické síle projevuje pohybem celého těla či jeho částí. Zde 

se k silovým schopnostem dostávají velmi blízko i schopnosti rychlostní, protože například 

při atletice potřebujeme určitý pohyb provést co nejrychleji, ale také s co největší silou. 

Mluvíme tedy o schopnosti síly výbušné, kde je potřebná i rychlost. Úroveň právě takovýchto 

rychlostně-silových schopností závisí na stavbě svalu člověka. A to především na poměru 

pomalých a rychlých svalových vláken. Z větší části se člověk už rodí s předpoklady 
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rychlostně-silových schopností, je ovšem možné, je při správném postupu i natrénovat. 

(Jeřábek, 2008) 

Dovalil, Jansa a spol. (2007) pak dělí silové schopnosti do tří druhů podle rychlosti 

stažení svalu při působení na odpor, délky trvání svalového tonu a pohybu, počtu opakování. 

Můžeme tedy silové schopnosti rozdělit na: 

- sílu absolutní neboli maximální, zde se překonává nejvyšší možný odpor 

- sílu výbušnou, zde se překonává nemaximální odpor s vysokou (až maximální) 

   rychlostí 

- sílu vytrvalostní, kde se překonává odpor nemaximální, ale s určitým opakováním pohybu 

nebo s dlouhodobým působením odporu  

 

Druh silové 

schopnosti 

Velikost odporu Rychlost pohybu Opakování (trvání) 

pohybu 

Absolutní (výbušná) maximální malá krátce 

Rychlá nemaximální maximální krátce 

Vytrvalostní nemaximální nemaximální dlouho 

 

Tab. 1: Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových schopností 

(Dovalil, Jansa a spol., 2007, s. 145)  

 

Silové schopnosti mají význam asi ve všech sportech. Jejich využití a míra potřeby se však 

v různých sportech liší. Ve sportech, kde se překonává odpor tělesa, jsou tyto schopnosti 

rozhodující. Jedná se především o kulturistiku a vzpírání, atletické hody a vrhy). Dále jsou 

silové schopnosti velmi významné pro sporty, kde jedinec pracuje s odporem vlastního těla 

(skoky, sportovní gymnastika, odrazy). Sporty jako je judo, box nebo karate, kde člověk musí 

překonávat odpor soupeře, vyžadují také sílu a v neposlední řadě jsou silové schopnosti 

důležité i ve sportech, kde se překonává odpor prostředí (plavání, veslování, lyžování aj.). Ve 

sportovních hrách je síla také důležitou součástí výkonu, ovšem ne tolik, jako už dříve 

zmíněných sportů. Je tedy vhodné, záměrně do tréninku zařazovat i stimulaci silových 

schopností, ať už v míře nejvyšší nebo jen okrajově. (Dovalil, 1986) 
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Při lakrosu jde především o sílu dolních a horních končetin. Kdy dolní končetiny během 

hry musí reagovat na rychlé změny směru, starty, výskoky a doskoky s co nejvyšší možnou 

dynamikou k přizpůsobení se zápasu. Horní končetiny potom dávají určitou míru síly do 

přihrávek a při obraně, větší potom do střel na branku. 

4.2 Rychlostní schopnosti 

Pojmem rychlostní schopnost je myšleno překonat určitý úsek za co nejkratší dobu a 

s co nejvyšší intenzitou. Při tom není vnější odpor žádný nebo je pouze velmi malý. 

Rychlostní schopnosti lze v určité míře ovlivnit tréninkem, ale také záleží na dědičnosti. 

Důležitými aspekty rychlostních schopností jsou nervosvalová koordinace, typ svalových 

vláken a velikost svalové síly. Nervosvalová koordinace je v podstatě schopnost svalu rychle 

střídat stah a uvolnění. Svalová vlákna dělíme na červená a bíla. Bílá vlákna jsou rychlá a 

pracují anaerobně z vzniku kyseliny mléčné, kdežto červená svalová vlákna jsou pomalá a 

pracují aerobně. U rychlosti tedy závisí na poměru červených a bílých svalových vláken. 

Pokud má člověk více bílých svalových vláken, má výrazně lepší rychlostní schopnosti. 

Předpoklad pro typ svalových vláken je dán geneticky. Velikost svalové síly zajišťuje rychlost 

provedení svalové kontrakce, takže čím je svalová síla větším, tím kontrakce proběhne 

rychleji a tím je i pohyb rychlejší. (Perič, 2008)  

Dovalil (1986) říká, že dalším významným rysem rychlosti je, že pohyby jsou 

prováděny maximálním intenzitou (maximálním úsilím) a mají krátkou dobu trvání, do 15 – 

20 vteřin. Při vykonávání tohoto pohybu tělo pracuje na spotřebu energie z ATP-CP systému. 

   ATP-CP systém (anaerobní alaktátový systém) využívá tělo, pracuje-li po dobu 10 – 

20 sekund maximální intenzitou. Tedy je tento energetický systém využíván při většině 

rychlostních schopností. Při práci se ATP štěpí, hned se aktivují reakce pro jeho obnovu, tím 

se tedy začnou využívat svalové rezervy CP (kreatin-fosfátu). Tyto děje jsou uskutečňovány 

bez přístupu kyslíku. Při tréninku rychlosti je tedy nutné, dbát na interval odpočinku mezi 

jednotlivými cvičeními. V odpočinku by se měl organismus zotavit na tolik, aby další činnost 

mohl opět provádět s maximální intenzitou. Pokud jsou intervaly příliš krátké, tělo se rychle 

unaví, a když jsou naopak intervaly dlouhé, klesá vzrušivost nervosvalového systému. 

(Dovalil, 1986) 

Délka intervalu odpočinku (s) % obnovy CP 

do 10 málo 
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30 

60 

90 

120 

nad 120 

50 

75 

88 

94 

100 

 

Tab. 2: Časový průběh obnovy CP při opakované aktivizaci ATP-CP systému (Fox, 1979) 

(Dovalil, 1986, s. 133) 

1) Rychlostní schopnosti můžeme dle Periče, Dovalila (2010) rozdělit na : 

2) rychlost reakce; doba, která uběhne od podnětu do reakce člověka 

3) rychlost acyklická; rychlost jednotlivého pohybu (př. skok) 

4) rychlost cyklická; rychlost opakovaného pohybu (př. běh) 

5) rychlost akcelerace (zrychlení) 

6) rychlost frekvence  

7) rychlost změn směru 

V tréninku je vhodné rozvíjet dílčí komponenty rychlostních schopností odděleně, nejsou 

tedy na sobě vzájemně plně závislé. Jedná se o takzvanou relativní nezávislost, což v praxi 

znamená, že pokud má sportovec vynikající třeba rychlost reakce, nemusí mít dobrou rychlost 

akcelerace. Pokud se tedy snažíme při tréninku rozvíjet jednu z rychlostních schopností, 

nemůžeme počítat s tím, že se nám budou automaticky rozvíjet i ostatní. 

Rychlostní schopnosti a to celý komplex, jsou pro jednotlivá sportovní odvětví různě 

důležitá, ale bez nich by prakticky nešel žádný sport vykonávat. Nejvíce důležité se jeví ve 

sportech zaměřených přímo na rychlost, jako jsou sprinty v atletice nebo v plavání, 

rychlobruslení. Dále je rychlost velmi významná i u většiny sportovních her, kde je třeba, aby 

hráč reagoval co nejrychleji na danou situaci. Podpůrnou roli hraje rychlost například ve 

vytrvalostních bězích. (Perič, Dovalil, 2010) 

V lakrosu jsou rychlostní schopnosti velmi důležitou složkou. Rychlost reakce na zahájení 

hry nebo na zachování se soupeře především v útoku, rychlost běhu, schopnost měnit rychle 

směr, kombinace a souhry. To vše se ve hře poté promítne. Je tedy nutné v lakrosovém 

tréninku rozvíjet všechny komponenty rychlostních schopností. 
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4.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost můžeme brát hned z několika hledisek. Tím prvním je hledisko fyziologické, 

kdy bereme vytrvalost jako určitou odolnost proti únavě organismu a těla. V biomechanice 

potom je vytrvalost maximální počet opakování pohybového aktu za určitý čas. Hlavním 

znakem vytrvalosti je tedy cykličnost. Je to tedy nějaký pohyb, který je prováděn opakovaně 

po dlouhou dobu trvání. (Jarkovská, 2010) 

Jeřábek (2008) uvádí, že vytrvalost je schopnost, kdy člověk vykonává určitou 

pohybovou činnost po co nejdelší dobu a to bez snížení intenzity nebo po zvolený čas 

vykonává činnost s co nejvyšší intenzitou. Dále dělí vytrvalost na tři druhy. Vytrvalost 

krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Dle toho kolik se do práce zapojuje svalových 

skupin, dělí vytrvalost na lokální (zapojuje se pouze několik svalů) nebo celkovou (zapojuje 

se více jak polovina svalstva). Vytrvalost ještě dělí na obecnou, což je schopnost být pod 

zatížením nižší intenzity po dlouhý časový úsek a vytrvalost speciální, kde se jedná především 

o podání maximálního výkonu v únavě. 

Perič, Dovalil (2010) ještě dělí vytrvalost na dynamickou a statickou. Dynamická 

vytrvalost se vyznačuje souvislým pohybem po delší čas (např. běh na lyžích, běh, jízda na 

kole). Statická vytrvalost je vykonávána bez pohybu. Jako je například držení těla  určité 

pozici delší dobu (pozice žokeje při dostizích). 

V praxi vytrvalost trvá po dobu několika minut i hodin. Podle doby trvání pohybu, tělo 

čerpá z různých energetických zdrojů, proto tedy rozděluje vytrvalost čtyři poddruhy (tabulka 

3). 

Vytrvalost Převážná aktivizace energet. 

systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Rychlostní ATP-CP do 20 s  

Krátkodobá LA 2-3 min 

Střednědobá LA/O2 kolem 8-10 min 

Dlouhodobá O2 přes 10 min 

 

Tab. 3: Vymezení vytrvalostních schopností (Dovalil, 1986, s. 14) 

Jak pracuje ATP-CP systém je vysvětleno v předchozí kapitole rychlostní schopnosti. 

Ovšem při vytrvalostním pohybu tělo pracuje i v jiných zónách energetického krytí. Pokud 
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pohybová činnost trvá déle než 20 sekund, přechází tělo na anaerobní laktátový systém (ATP-

LA systém). Ten nahrazuje ATP-CP systém, který je už vyčerpán. Tělo začíná čerpat energii 

ze systému LA, který pracuje bez přístupu kyslíku. LA systém, jinak anaerobní glykolýza, 

pracuje na základě štěpení cukrů, z čehož získává tělo energii. Toto štěpení probíhá za vzniku 

kyseliny mléčné (laktát), která se vyplavuje do svalů a do krve. Odbourávání laktátu je 

pomalejší, tělo tedy nemůže pracovat v takové intenzitě, jako pracuje při ATP-CP systému, 

ale vydrží pracovat déle.  

  Po vyčerpání LA systému, přechází tělo na aerobní systém (O2). Kdy se štěpí už za 

přístupu kyslíku cukry i tuky a tělo odtud bere energii pro svalovou práci. Sice je intenzita 

pohybu nižší, může však trvat dlouhou dobu. (Dovalil, 1986) 

Význam vytrvalostních schopností ve sportech je různý. U vytrvalostních sportů jako 

je běh, cyklistika, běh na lyžích nebo plavání se jedná o cyklický pohyb, kde je cílem 

sportovce právě hraniční potřeba vytrvalosti pro co nejlepší výkon. Ve sportovních hrách není 

vytrvalost limitující, ale je také potřebná. Můžeme říci, že pro trénink každého sportu je 

vytrvalost významná. Patří do všestrannosti sportovce a udržuje jakousi kondici a její vzestup. 

Čím je tělo schopno využívat aerobní možnosti energetického systému, tím lépe se sportovec 

dokáže zotavit po únavě a tělo dokáže ekonomičtěji pracovat. (Dovalil, 1986) 

Při lakrosu jsou pohybové schopnosti rychlost a vytrvalost velmi provázané. Standardní 

zápas trvá jednu hodinu čistého času, hráč sice není na hrací ploše po celu dobu bez střídání, 

ale potřebuje udržet tělo ve stálém herním režimu, což vyžaduje notnou dávku vytrvalosti.  

4.4 Koordinační schopnosti 

Ke sportovnímu výkonu jsou potřebné nejen kondiční schopnosti (síla, rychlost, 

vytrvalost), ale i schopnosti obratnostní (koordinační), které jsou závislé na funkci centrální 

nervové soustavy. Koordinační schopnosti jsou úzce spjaty s řízením a regulací pohybu. Jedná 

se o sladění složitějších pohybů, rytmus pohybů, rovnovážné držení těla, orientace v prostoru, 

odhad vzdáleností, přizpůsobení se novým situacím, přesnost provedení atd. Přesné třídění 

těchto schopností neexistuje, můžeme je dle Jansy, Dovalila (2007) rozdělit například na: 

- diferenciační schopnost (vnímání pohybu, přesnost činnosti), 

- orientační schopnost (orientování v prostoru a čase), 

- rovnovážná schopnost 
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- schopnost reakce (rychlost, vhodnost a správnost provedení pohybu), 

- schopnost rytmu 

- spojovací schopnost (spojování pohybů), 

- schopnost přizpůsobení (na změny podmínek). 

(Jansa, Dovalil, 2007) 

Koordinační schopnosti v podstatě propojují ostatní pohybové schopnosti, od kterých 

se jinak velmi odlišují. Obratnost může být v podstatě popisována jako schopnost 

přizpůsobovat pohyby těla stanovené situaci, rychle a správně se učit nové pohyby a poté je 

umět používat v různých podmínkách. U koordinačních schopností nehraje tak velkou roli 

energetické zásobování, jako na řízení pohybové činnosti. Pro koordinaci je tedy velmi 

důležitá činnost centrální nervové soustavy, která řídí jednotlivé pohyby těla. Hlavní oblasti, 

které jsou řízeny centrální nervovou soustavou a řídí různé pohyby těla, jsou: 

- činnost analyzátorů (sluch, zrak, svalové a šlachové analyzátory), 

- činnost tělních systémů (oběhový, dýchací systém, zajišťují energetický přísun do svalů), 

- nervosvalová koordinace (mozek řídí činnost svalů pomocí nervů), 

- psychologické procesy (pozornost, motivace, vůle). 

(Perič, 2008) 

   Podle Měkoty (1982) se úroveň obratnosti promítá ve schopnostech: 

- koordinovat jednotlivé pohyby a skládat je v celek,  

- rychle a co nejsprávněji reagovat na podněty ke změně či zahájení pohybu, 

- kontrolovat své pohyby v prostoru, načasování, přiměřeném úsilí, 

- přizpůsobovat pohybovou činnost měnícím se podmínkám,  

- správně vybrat pohybový program pro danou situaci a také ho co nejekonomičtěji realizovat, 

- rychle a správně si osvojovat nové pohyby. 
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Čelikovský 1979 rozumí koordinaci jako vrozené schopnosti jedince, správně a přesně 

a to i za změněných či ztížených podmínek, koordinovat pohyby při daném tělesném cvičení. 

Přitom mírou koordinačních schopností je technická úroveň provedení průběhu a cíle 

tělesného cvičení. Pak tedy můžeme hodnotit přesnost pohybu, složitost pohybu, dobu trvání 

pohybu a exponovanost situace.  

Jednotlivé koordinační schopnosti hrají role v různých sportech. Tréninkem se tyto 

schopnosti zdokonalují. Závisí ovšem taky na míře talentu, který konkrétní člověk má. Míra 

talentu je charakterizována učenlivostí (docilitou), což je míra schopnosti učit se novým 

pohybovým schopnostem a dovednostem. (Dovalil, 1986) 

Obratnostní schopnosti jsou také při lakrosu významné. Zvláště rychlé a co 

nejsprávnější reagování na vzniklé situace při zápase. Tréninkem se takové situace dají 

napodobit, nelze ale předvídat úplně přesně, co se stane. Protože na lakrosovém hřišti v době 

zápasu je mnoho hráčů a reakce každého z nich může být naprosto různá a odlišná, musí mít 

hráč lakrosu také schopnost správně vybrat pohybový program, který vykoná a aplikovat ho 

v praxi. Toto rozhodování musí být velmi rychlé, snažíme se tedy v tréninku hráče na 

takovéto situace co nejvíce připravovat a co nejdůvěrněji je napodobovat. Souvislost s tím má 

i správná orientace v čase a prostoru, což znamená například ve správnou dobu a na správné 

místo nabíhat pro nahrávku nebo předpovídat reakci druhého hráče. Spojovací schopnost se 

projeví souhrou běhu a individuální práce s lakrosovou holí či házením, chytáním, sbíráním 

nebo střelbou za pohybu. Lakros jako sport je na koordinační schopnosti jedince velmi 

náročný. 

4.5 Pohyblivost 

Poslední z pohybových schopností, které se v naší práci budeme věnovat, je 

pohyblivost. Kos (1985) definuje pohyblivost jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém 

rozsahu dle možností kloubního systému člověka. 

Čelikovský a kol. (1979) popisuje pohyblivost jako vlastnost, kdy kloubní soustava 

dosahuje takového rozsahu, který odpovídá struktuře prováděného pohybu. Přitom závisí na 

vlastnostech svalů a šlach, které působí na páky příslušných kloubů. Pohyblivost je velmi 

úzce spjata s obratnostními schopnostmi. Do pohyblivosti Čelikovský řadí i ohebnostní 

schopnost, čímž rozumí možnost pohybu především v oblasti kloubní, hlavně pak páteře. Dále 
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pak do pohyblivosti započítává a elasticitu (pružnost), což vysvětluje jako schopnost těla nebo 

jeho částí se rychle navrátit do výchozí polohy.  

   Pohyblivost je ovlivňována především: 

- věkem, 

- pohlavím, 

- denní dobou, 

- teplotou prostředí, 

- rozcvičením nebo předcházející činností, 

- druhem sportovní činnosti 

(Čelikovský, 1979, s. 93) 

Podle Periče (2008) je pohyblivost chápána jako soubor předpokladů pro rozsah 

pohybů v jednotlivých kloubech. Tedy schopnost, vykonávat pohyby ve velkém kloubním 

rozsahu. Říká, že je v praxi pohyblivost ovlivňována mnoha činiteli, jako jsou například tvar 

kloubu a pružnost vazivového a kloubního aparátu, reflexní aktivita svalů a šlach příslušného 

kloubu, síla svalů kolem kloubu, pohlaví, denní doba, teplota prostředí, rozcvičení atd. Dále 

zmiňuje, že rozvíjet pohyblivost lze dvojím způsobem. Aktivním pohybem a to tak, že je 

pohyb prováděn vlastními silami cvičícího, nebo pasivním pohybem, kdy vnější síly jako jiná 

osoba nebo gravitace působí na daný kloub. Také se dá pohyblivost trénovat dynamicky, 

cviky jsou prováděny švihem a staticky, kde jde o setrvání v určité poloze. Statická metoda je 

využívána hlavně při protahování. Dovalil (1986) dodává, že pasivní pohyblivost bývá 

obvykle větší a ženy mají většinou větší kloubní rozsah než muži. 
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 Klouby 

 páteř ramenní kyčelní kolenní hlezenní loketní zápěstní 

Sportovní 

gymnastika 

+ + + + +   

Plavání + +  + +   

Kopaná   + + +   

Tenis + + +  + + + 

Lední 

hokej 

+  +  +   

Odbíjená + + +  + + + 

Běh na 

lyžích 

   + +  + 

Košíková  + +  + + + 

Moderní 

gymnastika 

+ + + + +  + 

Atletika 

běhy 

  +  +   

Atletika 

přek. běhy 

+  +  +   

Atletika 

skoky 

+  +  +   

Atletika 

vrhy, hody 

 + +  +   

 

Tab. 4: Nároky na pohyblivost kloubů ve vybraných sportech (podle Sermejeva 1970) 

(Dovalil, 1986, s. 164) 

Roli hraje pohyblivost ve všech sportech. Ve sportech jako je gymnastika, 

krasobruslení, překážkové běhy je limitující u ostatních sportů nebo sportovních her má 

funkci podpůrnou nebo doplňující. Při snížené pohyblivosti, což způsobuje většinou zkrácení 

svalů, je větší předpoklad pro zranění. Rozvíjení a trénink pohyblivosti má tedy ve sportech 

také funkci preventivní. Úroveň pohyblivosti se pojí s možností využívat ostatní pohybové 

schopnosti a konkrétní dovednosti efektivněji.  (Dovalil, 1986) 
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Lakros je sportovní hra, pohyblivost zde není limitující schopností. Jak bylo ovšem výše 

řečeno má funkci prevence zranění. Čím lepší má hráč pohyblivost, tím lépe se mu bude 

využívat ostatních pohybových dovedností a bude se mu lépe učit technické prvky lakrosu. 
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5 Sportovní příprava dětí a mládeže 

V mé bakalářské práci se zaměřuji na dívčí juniorský tým a na chlapecký juniorský tým. 

Hráči a hráčky v tomto týmu jsou ve věku od patnácti do osmnácti let. Sportovní trénink 

v tomto období je lehce odlišný od tréninku dospělých, hlavně z důvodu fyziologických. Dle 

věku dětí můžeme rozlišovat tři období. Mladší školní věk, kam spadají děti od šesti let do 

jedenácti let, starší školní věk, což jsou děti od dvanácti let do patnácti let a od patnácti let do 

osmnácti let se období nazývá adolescence. Dále se tedy ve své práci zaměřím na období 

adolescence, kam probandi spadají. 

5.1 Základní charakteristika 

„Sportovní příprava je systematický pedagogický proces zaměřený k výchově zdravých, 

všestranně zdatných sportovců, kteří na základě harmonického vývoje dosáhnou v období 

plného rozvoje sil nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném sportu.“ (Štilec a kol., 

1989, s. 10) 

Již do 50. let se můžeme setkat s pojmem sportovní příprava mládeže. Ve velké většině 

sportů je sportovní trénink dětí a mládeže první etapou dlouhodobého tréninkového procesu, 

kdy vrchol spadá až do období dospělosti. Ovšem s ohledem na individuální výkonnost. 

Zájem o oblast sportovního tréninku dětí, můžeme spojovat s tím, jak v právě v 50. letech 

rostla úroveň sportovní výkonnosti po celém světě. (Štilec a kol., 1989) 

Podle Periče (2008) jsou tři hlavní priority v tréninku dětí a mládeže. První z nich je 

nepoškodit děti. Což k určitému věku dávat kompetentní zatížení organismu, které ho 

nepoškodí. Zatížení se myslí jak ve smyslu fyzickém, tak i psychickém. Výsledkem 

neadekvátního fyzického zatížení organismu s možnými následky do budoucna mohou být 

například skolióza páteře, únavové zlomeniny, kostní výrůstky, předčasná osifikace kostí. 

Psychické přetížení sice nemusí být tolik zjevné, ale o to může být vážnější. Jedná se 

například o dlouhodobé stavy frustrace, úzkost, podceňování a to vše může vést 

k depresivním onemocněním. Jako další faktor možného poškození se ukazují různé diety 

nebo výživové podpůrné prostředky, farmakologické a dopingové prostředky. Hlavně 

problematika dopingu by se dětí vůbec týkat neměla a měl by se v nich pěstovat negativní 

vztah k tomuto způsobu zlepšování výkonnosti. Druhou prioritou, ale neméně důležitou je 

vytvořit vztah dětí ke sportu, jako k celoživotní aktivitě. Dětí, které pravidelně sportují, je 

velmi mnoho. Jen malá část z nich má předpoklady k tomu, aby se staly vrcholovými 
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sportovci, a ještě menší část se poté v dospělosti opravdu ve vrcholovém sportu prosadí. Ti, 

kteří se nedostanou do kolotoče vrcholového sportu, mají alespoň z dětství zakořeněn návyk 

k pravidelnému pohybu, což je v dnešní době velmi důležitou součástí života každého jedince. 

Největším pochybení učitele tělocviku či trenéra je, že dětem způsobí ztrátu radosti z pohybu 

a tedy na pohyb zanevřou. Je tedy důležité, aby děti sport a obecně pohyb bavil. Poslední, 

tedy třetí, prioritou ve sportovní přípravě dětí a mládeže je podle Periče vytvoření základů pro 

pozdější trénink. Děti se nemohou měřit s limity dospělých sportovců, protože jejich limitu 

jsou kvůli stále se rozvíjejícímu organismu mnohem nižší. Trénink dětí by tedy měl být 

zaměřen na takové věci, které jsou děti schopny zvládnout. Jde hlavně o zvládnutí základních 

požadavků v oblasti techniky pohybu. To souvisí s dobrou úrovní vývoje centrální nervové 

soustavy a vlivem centrální nervové soustavy na osvojování si nových pohybů. Dosáhnout 

precizního zvládnutí sportovní dovedností lze mnohonásobným opakováním a trpělivostí. 

Je velmi důležité respektovat věkové zákonitosti vývoje organismu a osobnosti. Je 

nutné respektovat poznatky o zákonitostech fyziologického, somatického, psychického a 

sociálního vývoje dítěte. Dále je pak žádoucí dbát na poznatky vlivu sportovního tréninku na 

vývoj organismu v různých věkových obdobích. Všechny tyto poznatky tedy umožňují volbu 

správných a účinných postupů při učení a zlepšování pohybových dovedností, při rozvoji 

pohybových schopností, při zatěžování organismu i osobnosti.  Úměrně tomu se vybírá 

přiměřený obsah a formy a stanovení množství tréninku. (Štilec a kol., 1989) 

Když se člověk vyvíjí, neprobíhá tento proces stejnoměrně. Ve vývoji jsou různě dlouhá 

období, kdy nastávají změny. Nějaký nový jev začíná a na konci tohoto období končí. Je to 

ovšem velmi relativní a individuální. Každá věková skupina má určité anatomicko-

fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti. Je tedy důležité, tyto zvláštnosti znát a dbát na ně 

při výběru tréninkových a sportovních činností. Zvláště pak dětství a adolescence se vyznačují 

velkým množstvím změn v oblasti tělesné, pohybové, psychické i sociální. V rámci sportovní 

přípravy dětí a mládeže mezi ty nejvíce zásadní změny patří: 

- intenzivní růst – děti mohou vyrůst až o 50 a více centimetrů a zvyšuje se jejich hmotnost až 

o 30 kilogramů 

- vývoj a dozrávání tělesných orgánů  

- psycho-sociální vývoj – děti začínají jinak vnímat a chápat svět kolem sebe a jejich pozici 

v něm 
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-pohybový rozvoj – přirozené zvyšování výkonnosti (Perič, 2008) 

Krištofič (2006) rozlišuje několik senzitivních období ve vývoji dětské motoriky. 

Říká, že některé pohyby se ukazují již v kojeneckém věku a jejich úroveň ukazuje míru 

řídících programů. Ty tvoří základ motoriky a intelektu. Pohyb je velmi důležitý pro rozvoj 

utváření těla a jeho fyziologických funkcí. To jakou má dítě úroveň motoriky vzhledem ke 

svému věku, slouží jako diagnostický prostředek v pediatrii. Lidský organismus je uzpůsoben 

pro pohyb, nedostatek pohybu je tedy patologickým jevem. Pro předškolní věk je 

charakteristický vývoj hrubé motoriky a značná potřeba pohybu. Dítě v předškolním věku má 

velký kloubní rozsah. Vývoj hrubé motoriky končí asi ve čtyřech letech. Okolo pátého roku se 

pohyby začínají koordinovat a integrovat a zvyšuje se jejich účinnost. Období mezi sedmým a 

desátým rokem je vhodné pro rozvoj koordinačních, rychlostních a akčně-reakčních 

schopností. V tomto období můžeme často u dětí pozorovat souhyby, které doplňují hlavní 

pohyb a jsou z hlediska spotřeby energie neefektivní. Snažíme se je tedy u dětí odstraňovat. 

Mezi devátým a desátým rokem velmi strmě narůstají percepční schopnosti. Což v praxi 

znamená, že děti lépe vnímají okolí (odhad vzdálenosti, odhad rychlosti pohybujících se 

předmětů, zlepšení periferního vidění). Je vhodné v tomto věku rozvíjet orientační schopnosti. 

Mezi desátým a jedenáctým rokem se ukončuje vývoj vestibulárního aparátu, tím pádem se 

zlepšuje rovnovážná schopnost. Dále se zdokonaluje nervová regulace svalových činností, to 

má vliv na zvýšení efektivity tréninkového úsilí. (Krištofič, 2006) 

Perič (2008) uvádí pojem „zlatý věk motoriky“. Říká, že se jedná o období 10-12 let 

věku. Vyznačuje se tím, že se děti dokážou rychle učit novým pohybům. Krištofič (2006) 

udává „zlatý věk motoriky“ ve věku od osmi do dvanácti let. 

5.2 Dorostový věk 

Dovalil (1988) považuje za dorostový věk období od 16 do 19 let a charakterizuje ho 

v těchto bodech: 

- dokončování tělesného růstu a vývoje organismu 

- plynulé a intenzivní dozrávání 

- vymizely anatomické disproporce 

- silné svalstvo (především u chlapců) 

- vnitřní diferenciace mozku 
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- plný rozvoj a výkonnost vnitřních orgánů 

- ve většině případů vymizela disharmonie motoriky 

- zvětšují se rozdíly v motorice mezi chlapci a dívkami 

- pohyby získávají typický individuální charakter 

- vývoj síly 

- plný rozvoj všech pohybových schopností a vrcholových výkonů 

- logické a abstraktní myšlení se plně rozvíjí 

- rozlišování důležitých a vedlejších věcí 

- ustálení zájmů 

- snaha dosáhnout sociální nezávislosti 

- vzdor vůči autoritám 

- do konečného stádia se dostává utváření individuální osobnosti 

- hledání specifického uplatnění 

- usilování o prosazení vlastního názoru 

V této etapě se již vkládá specializovaná sportovní příprava, zdokonaluje se technika a je 

kladen velký důraz na taktiku. Rozvíjet by se měly hlavně schopnosti silové a vytrvalostní. 

Trenér či pedagog by měl jedince připravit sportovní soutěže i po stránce emocionální, vést 

svěřence k umění sebekritiky, vést je také k samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání.  

V tréninkovém procesu by měl být kladen důraz především na aktivitu, tvořivost a nápaditost. 

Trenér či pedagog by měl být, stejně jako při práci s dětmi staršího školního věku, taktní, 

tolerantní, čestný a spravedlivý. To vše ovlivňuje a působí na jeho svěřence. (Dovalil, 1988) 

Štilec a kol.(1989) uvádí pro dorostový věk období od 15 do 19 let. Říká, že právě 

dorostový věk neboli adolescence, je poslední vývojovou etapou, která odděluje dětství od 

dospělosti. Hlavními zásadami pro toto období je vyrovnávání pubertálních disproporcí, 

pokud nějaké vznikly, harmonizuje se růst do délky i do šířky. Během této etapy se pozvolna 

dokončuje růst a vývoj organismu. Dochází k plnému rozvoji orgánů, jako jsou srdce, plíce, 
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zesílení kostí, šlach atd. V oblasti intelektuální činnosti je výrazné zejména zlepšení 

abstraktního myšlení, logického usuzování, chápání složitějších pojmů a využívání analýzy i 

syntézy. Prohlubuje se oblast citová, kde je významný až nevyhraněný smysl pro fair-play. 

Mládež v adolescenci usiluje o prosazení vlastního názoru, má vlastní názor. V ohledu 

motoriky se začínají objevovat velké rozdíly mezi chlapci a dívkami. Chlapci bývají silověji 

zaměření, kdežto dívky jsou zaměřeny spíše na estetičnost pohybu. Pohybový projev nabývá 

individuálního charakteru. V tomto období sportovci už zvládají i nejsložitější pohybové 

dovednosti. Od hranice věku 16 let se mohou v tréninku navyšovat nároky. Koncem 

adolescentního věku je doba maximální trénovatelnosti. Vzhledem k ukončování vývoje 

organismu, se může organismus plně zatěžovat i tréninkem schopností silových a 

vytrvalostních v plném rozsahu. Důraz se také klade na zdokonalování techniky a pracuje se i 

s taktickou přípravou. Při přípravě na sportovní soutěže se musí dbát na udržení adekvátních 

psychických stavů. Výchovná stránka přípravy by v tomto období neměla být zanedbávána. 

Trenér či pedagog by měl být tolerantní, kulturní, taktní a chápající, aktivní, tvořiví a 

nápaditý.  Dále by autorita děti měla nabádat k samostatnosti a odpovědnosti za jejich 

chování. Kolektiv a jeho utváření se nesmí v období adolescence zanedbávat, protože je to pro 

mládež v tomto věku velmi důležitou součástí společenského života. Další autor uvádí, že 

období adolescence trvá od 15 do 18 let. V tomto období dochází k plnému rozvoji po stránce 

fyzické. Je to charakterizováno především zesílením kostí i kosterního svalstva, zaoblením 

trupu, ovšem tělesný růst nadále pokračuje. Tělesné orgány dozrávají a jsou již schopny 

vyšších výkonů. Na základě těchto poznatků, můžeme adolescenty zatěžovat pravidelnými a 

vydatnějšími dávkami tréninku. V některých sportovních disciplínách je toto období 

považováno za období vrcholových výkonů. Těmito sporty jsou například plavání nebo 

gymnastika. Z hráčského hlediska probíhá v tomto období specializace, na co je měla 

připravit předchozí etapa sportovního tréninku. Po stránce psychické se v období 

dorosteneckého věku fixuje osobnost jedince. S rostoucím sebevědomím mnoho věcí 

kritizovat a prosazovat svůj vlastní názor. Úkoly, které adolescenti přijmou za své, jsou 

schopni zvládnout i při vysokém stupni jejich obtížnosti. Z výše uvedených důvodů je třeba, 

aby trenér nebo pedagog přistupoval k vedení sportovní přípravy s jasnou koncepcí. Cílem 

této přípravy by měl být co nejlepší výkon, ovšem dosažený sportovně a v duch fair-play. 

Stejně jako uvádí Štilec a kol. (1989), uvádí i tento autor, že je v tomto věku velice důležitá 

kolektivnost. (Svoboda a kol., 1965) 
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6 Hypotézy 

H1: U testovaných předpokládáme ve všech testech minimálně 50% výsledků ve výkonu 

průměrném (dostačujícím/přijatelném) a lepším.  

 

H2: Předpokládáme, že chlapci budou mít lepší průměrné výsledky než dívky u všech testů 

kromě Testu 7 (Pohyblivost v ramenních kloubech) a Testu 8 (Celková ohebnost).  

 

H3: Předpokládáme, že v Testu 8 (Celková ohebnost) budou mít dívky převahu hodnocení 

splnila, než nesplnila.  

 

H4: Předpokládáme, že v Testu 8 (Celková ohebnost) budou mít chlapci převahu hodnocení 

nesplnil, než splnil.   
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7 Metody a postup práce 

V mé bakalářské práci budu testovat juniorské hráčky a hráče, kteří hrají lakros. Využiji 

testy a populační normy z publikace NEUMAN., J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a 

síly. Praha: 2003 a z publikace MĚKOTA, K.., KOVÁŘ, R. a kol. Unifittest (6-60) Tests and 

Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Youth and in Adult Age, Olomouc: 

1995. Ke každé z pohybových schopností využiji jeden až dva testy. Testy jsou vybírány tak, 

aby se pohybový úkol, při nich prováděný, odrážel v herní situaci či technické dovednosti 

potřebné při zápase lakrosu. Lakros je sportovní hra velmi náročná snad na každou 

z pohybových schopností, ale také na umění tyto pohybové schopnosti spojovat.  

Je velmi složité hodnotit motorické schopnosti pouze na základě pozorování hráčů a 

hráček zápasu, proto je tedy vhodné, zařazovat do tréninkové přípravy i právě testování 

pohybových schopností. Testy slouží jak hráči, tak trenéru či pedagogovi. Díky nim mohou 

zjišťovat připravenost hráče na výkon v zápase či závodě, slouží také k motivaci sportovců 

zlepšovat osobní výkony v těchto testech. Dále se mohou ukázat silné a slabé stránky 

sportovce a zjistit tak, na co se v tréninku více zaměřit. Z pohledu trenéra jsou testy přínosné 

především pro přezkoušení efektu dosavadního tréninku. 

7.1 Měření motorických testů a jejich vlastnosti 

Test je v podstatě zkouškou, kdy má respondent přesně zadán pohybový úkol a musí ho 

splnit, jak nejlépe dovede. Výkon v pohybovém úkolu se vyjadřuje konkrétními čísly (počet 

centimetrů, sekund, kilogramů). V některých testech také sledujeme stavbu a držení těla a 

rozsah pohybů v kloubních spojeních. (Neuman, 2003) 

Důležitou vlastností pro motorické testy je jejich platnost neboli validita. Říká, jak 

dobře test měří to, co chceme měřit. Validitu vyjadřujeme koeficientem Rxy, který má hodnotu 

od 1 do 0. Čím vyšší je koeficient, tím více máme zaručeno, že měříme, to co opravdu měřit 

chceme.  

Dalším významným pojmem je spolehlivost testů čili reliabilita. Ta pojednává o 

přesnosti nebo možné velikosti chyb při měření. Reliabilitu můžeme ověřit tak, že jednu 

osobu za stejných podmínek měříme vícekrát. Pokud dosáhneme přibližně stejných výsledků, 

můžeme říci, že test je reliabilní.  
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Posledním pojmem je objektivita testů. Jinak také souhlasnost. Jedná se o stupeň shody 

výsledků testů, které jsou prováděny pod vedením různých rozhodčích, časoměřičů a 

vedoucích testování. Objektivita se vyjadřuje koeficientem r obj. (Neuman, 2008) 

7.2 Podmínky testování 

Pokud provádíme dvě či více testování, měly by být podmínky vždy stejné. To samé 

pravidlo platí, i pokud testujeme více respondentů. Každý z nich by měl mít pokud možno co 

nejpodobnější podmínky. Pokud máme naplánováno více testů, řadíme je podle nároků na 

výdej energie při jejich plnění. Ty testy vyžadující nejvyšší výdej energie zařazujeme až na 

konec testování nebo na další den. Důvodem je, aby vyčerpání respondentů příliš neovlivnilo 

výkony v případných následujících testech. Testy je možné provádět jednotlivě, ve dvojicích a 

ve skupinách. Důležité je, respondentům správně zadat instrukce ohledně testu nebo ho 

předvést názornou ukázkou. Testovaný by měl mít možnost si pohybový úkol vyzkoušet před 

samotným testováním. Respondenti by měli být obeznámeni s tím, co se od nich vyžaduje, co 

se bude měřit a proč je toto měření prováděno. To přispívá i k motivaci, podat co nejlepší 

výkon. Faktory, které mohou ovlivnit výsledky testů, jsou především zapracování, teplota a 

vlhkost vzduchu, množství požitého jídla pře výkonem, kofein, léky, emoční stavy měřených 

aj. Dále můžou výsledky ovlivnit osoby, které odčítají délky, sledují a stopují čas a celkově 

dohlíží na provádění pohybových úkolů. Tyto osoby je nutno předem poučit, aby nevznikaly 

chyby. (Neuman, 2003) 

7.3 Testový profil a testová baterie 

Testový profil je dle Neumana (2003) sdružení několika testů. Testy většinou vystupují 

samostatně a jejich společný výsledek se neudává.  

Testová baterie je souhrn testů, které posuzují jednu či více pohybových schopností. Výsledky 

jednotlivých testů se poté sdružují a tvoří jeden výsledek neboli testové skóre.  

7.4 Statistické zpracování testů 

Statistickým zpracováním testů rozumíme dosazování testových výsledků do 

statistických vzorců. Toto zpracování dat nám slouží k vytvoření obecnějších závěrů. Pomocí 

použití statistických metod, nemusíme probírat velké množství dat. Dále budu hovořit o 

několika statistických vzorcích – aritmetický průměr, směrodatná odchylka, variační rozpětí. 

Aritmetický průměr 
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Aritmetický průměr je statistická veličina. Popisujeme jím v jedné veličině soubor mnoha 

hodnot. V praxi ho získáme tak, že součet všech hodnot vydělíme jejich počtem. Tedy pokud 

mám hodnoty 1; 4; 8; 5; 5 a chci z nich zjistit aritmetický průměr, tak je nejprve sečtu. 

Výsledné číslo (v našem případě 23) poté vydělím jejich počtem. Tedy 23/5. Náš hledaný 

průměr je tedy číslo 4,6. (Měkota, Blahuš, 1983) 

Směrodatná odchylka 

Směrodatná odchylka nám sděluje, jak moc se od sebe liší typické případy v souboru 

zkoumaných hodnot. Pokud je tato odchylka malá, jednotlivé prvky se od sebe příliš neliší. 

Na druhou stranu pokud je směrodatná odchylka velká, dané prvky se od sebe liší výrazněji. 

Směrodatná odchylka se většinou užívá ke zjištění míry variability. (Měkota, Blahuš, 1983) 

Variační rozpětí 

Variační rozpětí můžeme definovat jako rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou ve 

zkoumaném souboru. Vyjadřuje tedy velikost rozptýlení statistického souboru. Udává tedy 

míru variability. Variační rozpětí značíme R a vypočítáme ho: R = xmax − xmin (Měkota, 

Blahuš, 1983) 

7.5 Popis vybraných testů 

Jak už bylo uvedeno výše, testy jsem vybrala z publikace NEUMAN, J. Cvičení a testy 

obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: 2003 a z publikace MĚKOTA, K.., KOVÁŘ, R. a kol. 

Unifittest (6-60) Tests and Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Youth and in 

Adult Age, Olomouc: 1995. Testy byly vybírány s ohledem na míru pohybových schopností 

důležitou a potřebnou pro hraní lakrosu.  

 

Testování silových schopností 

Test 1 – Shyby 

Shyby nám ověřují vytrvalostní silové schopnosti paží, pletence ramenního a extenzorů paže. 

V lakrosu je tato síla potřebná k vedení míče v lakrosové holi (dribling) a k ovlivnění razance 

střely na branku.  

Zařízení: Hrazda o průměru žerdi 2,5 cm. 
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Popis: Opakované shyby testovaný provádí na doskočné hrazdě. Úkolem je dosáhnout co 

největšího počtu shybů a to tak, aby se z visu přitáhl tak, že má bradu nad žerdí. Shyby by 

měly být prováděny plynule, bez hmitů a přítrhů. Pokud se testovaný již nedostane bradou 

nad žerď, končí se cvičením.  

 

Hodnocení: Hodnotíme počet správně provedených shybů.  

Test 2 – Skok daleký z místa s odrazem snožmo  

 

Tímto testem se zjišťuje výbušná síla nohou. Pro testování lakrosových hráčů byl vybrán 

z důvodu potřeby určité výbušnosti pro rychle starty po změnách směru, výskoky při 

získávání míče letícího vzduchem po vhazování aj.   

 

Zařízení: Pevná podložka (umělý povrch lakrosového hřiště), pásmo.  

 

Popis: Testovaný stojí špičkami těsně u odrazové čáry, s podřepem a zášvihem pažemi se 

odráží snožmo z místa a snaží se doskočit co nejdále. Po dopadu na chodidla zůstává stát. 

Vzdálenost měříme od odrazové čáry po poslední dotyk paty. Testovaný má tři pokusy. 

 

Hodnocení: Zaznamenáváme nejdelší ze tří provedených pokusů. Záznam udáme 

v centimetrech (cm).  

 

Testování rychlostních schopností 

Test 3 – Slalomový běh – Dodge run 

Tímto testem měříme nejen rychlostní schopnosti, ale i obratnost a hbitost. Tento test je pro 

lakros významný z důvodu pohybu nejen rovně, ale i do stran. Při hře má na hrací ploše 

mnoho překážek ve smyslu protihráčů, někdy i spoluhráčů. Je tedy výhodná velká míra 

hbitosti i obratnosti při vyhýbání se těmto překážkám. Především tedy při přenosech míče 

nebo v útoku, kdy je cílem útočníka oběhnout obránce.  

Zařízení: Rovný, pevný povrch (umělý povrch lakrosového hřiště), 6 kuželů, startovní čára, 

stopky. 
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Popis: Kužele jsou po dvou rozestaveny proti sobě ve vzdálenosti od sebe 2 metry a první dva 

jsou ve vzdálenosti 3 metry od startovní čáry, dále po 2 metrech v odstupech. Testovaný stojí 

uprostřed startovní čáry a na pokyn vyráží a obíhá první kužel vpravo, následuje ke druhému 

kuželu vlevo, pak ke třetímu kuželu vpravo, od toho běží ke třetímu kuželu vlevo, dále ke 

druhému vpravo a naposled obíhá první kužel vpravo a zpět za startovní čáru. Obrázek 1. 

Úkolem je co nejrychleji proběhnout danou trať. 

Hodnocení: Zaznamenáváme čas od vyběhnutí do opětného protnutí startovní čáry. Čas je 

zaznamenávám v desetinách sekundy.  

 

Obrázek 1 – Slalomový běh – Dodge run (Neuman, 2003, s. 94)  

 

Testování vytrvalostních schopností 

Test 4 – Cooperův test – dvanáctiminutový běh 

Tento test provádíme z důvodu zjištění vytrvalostních schopností. Lakrosový zápas trvá 1 

hodinu, lze ovšem střídat. U lakrosu se nejedná o souvislý běh, ale pro udržení dostačujícího 

tempa pro celý zápas je potřebná i jistá míra vytrvalosti.  

Zařízení: Atletická dráha (400 metrů), stopky, píšťalka. 

Popis: Hromadným startem na pokyn testovaní vybíhají a běží po atletickém ovále po dobu 

12 minut. Po uplynutí 12 minut se zapíská a každý se zastaví na tom místě, kde právě je, aby 

bylo možné odečíst, kolik uběhl. Testovaní se snaží souvisle, za danou dobu uběhnout co 

největší vzdálenost.  

Hodnocení: Hodnotí se vzdálenost, kterou testovaný uběhl za 12 minut. Vzdálenost je 

zaznamenávána v metrech s přesností na 10 metrů. 

Test 5 – Skoky přes švihadlo 
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Zde testujeme jakousi specifickou vytrvalost. V lakrosu je tato vytrvalost vhodná pro pohyb 

hráče po hřišti.  

Zařízení: Rovná, pevná podložka (umělý povrch lakrosového hřiště), švihadlo, stopky. 

Popis: Cílem je zvládnout v časovém limitu co nejvíce snožných přeskoků přes švihadlo. 

Testovaní mají povinnost skákat bez meziskoků a pokud možno plynule.  

Hodnocení: Zapisuje se počet správně provedených přeskoků přes švihadlo za dobu 2 minut. 

 

Testování koordinačních schopností  

  

Test 6 – Burpee-test (stoj – dřep – vzpor ležmo) 

Tato zkouška testuje rychlostně – vytrvalostní schopnosti, obratnost, síla svalstva paží a 

nohou. V tomto testu se v podstatě odráží všechny významné komponenty, které jsou 

významné při hraní lakrosu. 

Zařízení: Rovná, pevná podložka, stopky.  

Popis: Testovaní provádí přesně a co nejrychleji za sebou 20 krát čtyři polohy. Jsou to 

vzpřímený postoj – vzpor dřepmo – vzpor ležmo – opět vzpor dřepmo.  

Hodnocení: Měříme a zapisujeme čas, za jaký cvičenec sled dvaceti opakování provedl. Čas 

uvádíme v sekundách. 

 

Testování pohyblivosti 

Test 7  – Pohyblivost v ramenních kloubech 

Test měří kloubní pohyblivost horních končetin, hlavně v ramením kloubu. Rozsah 

pohyblivosti v ramením kloubu je při lakrosu významný pro házení a střelbu.  

Zařízení: Krejčovský metr. 
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Popis: Názvoslovně přesný popis: Pravou paži skrčíme předpažmo vzhůru a levou skrčíme 

přípažmo, předloktí za tělem a zkoušíme se dotknout prostředními prsty pravé a levé ruky. 

Poté to zkoušíme s pravou a levou rukou opačně.  

Hodnocení: Hodnotíme míru vzdálenosti mezi prsty. Pokud se prsty nedotýkají, zapíšeme 

před hodnotu mínus, pokud se dotýkají, napíšeme plus. Vzdálenosti měříme v centimetrech.  

Test 8 – Celková ohebnost 

Celková ohebnost je zkouškou ohebnosti celého těla. Jak už bylo zmíněno, pro lakros není 

ohebnost sice limitující, ale jistě není bezcenná.  

Zařízení: Rovná, pevná podložka. 

Popis: Testovaný provede dřep spatný na plných chodidlech. Následně proplete paže zevnitř 

pod koleny, pak zadem kolem kotníků. Ruce by se měly uchopit vpředu zapletenými prsty – 

obrázek 3. Výdrž v této poloze je několik sekund. 

Hodnocení: Cvik hodnotíme splnil/nesplnil.  

 

Obrázek 2 – Celková ohebnost (Neuman, 2003, s. 88) 
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8 Výzkumná část  
Samotné testování juniorů a juniorek lakrosového klubu LCC Sokol Radotín probíhalo od 

března 2013 do dubna 2013 ve třech testovacích dnech. Testy byly rozvrženy do tří 

tréninkových jednotek. Testy číslo 3, 6 a 8 probíhaly v jedné tréninkové jednotce. Testy číslo 

4, 5, 9 se uskutečnily v druhé tréninkové jednotce a testy 1, 2, 7 a 10 proběhly během dalšího 

tréninku. Takto byly testy rozděleny z důvodu zvýšené spotřeby energie u některých z nich. 

Pro testování byl sestaven soubor testů z publikace NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, 

vytrvalosti a síly, Praha: 2003 a z MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. a kol. Unifittest (6-60) Tests 

and Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Youth and in Adult Age, Olomouc: 

1995: 

 

Test 1 – Shyby  

Test 2 – Skok daleký z místa snožmo  

Test 3 – Slalomový běh – Dodge run 

Test 4 – Cooperův test – dvanáctiminutový běh   

Test 5 – Skoky přes švihadlo  

Test 6 – Burpee – test (stoj – dřep – vzpor ležmo)  

Test 7 – Pohyblivost v ramenních kloubech  

Test 8 – Celková ohebnost  

 

8.1 Výzkumný soubor   

Testování se zúčastnilo celkem 30 hráčů a hráček lakrosového klubu LCC Sokol 

Radotín. Z toho bylo 15 chlapců a 15 děvčat. Testovaní jsou ve věku od 15 do 18 let, tudíž 

spadají do juniorské (dorostenecké) kategorie.   

 

Dívčí juniorský tým i chlapecký juniorský tým trénují dvakrát až třikrát týdně, s ohledem na 

roční období. Hlavní sezóna lakrosových soutěží je obvykle podzim a zima. V létě se vyjíždí 

na týdenní celo-klubové soustředění. Přes zimní období se zařazuje příprava uvnitř 

(tělocvična, hala, posilovna). Ženský lakros a box lakros se nehrají koedukovaně, takže oba 

testované týmy trénují zvlášť.   

 



 

Graf č. 1 – Věk dívek  

Graf č. 2 – Věk chlapců  

 

8.2 Výsledky testování 

 

Test 1 – Shyby  

 

Dívky 

Tab. 5 – Norma (Neuman, 2003 podle NCYFS)

 

Věk 15 let 

Výkon  

vynikající 2 

výborný 1 

průměrný 0 

podprůměrný 0 

nedostatečný 0 

50 

 

 

 

2003 podle NCYFS)  

Věk - dívky

18 let 

17 let 

16 let 

15 let 

Věk - chlapci

18 let 

17 let 

16 let 

15 let 

16 let 17 let 

  

2 2 

1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

 

 

18 let - 2 dívky

17 let - 2 dívky

16 let - 3 dívky

15 let - 8 dívek

18 let -3 chlapci

17 let - 3 chlapci

16 let - 7 chlapců

15 let - 2 chlapci

18 let 

 

2 

1 

0 

0 

0 
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Testovaný Věk (let) Výsledek - počet Výkon 

1 15 1 výborný 

2 18 0 nedostatečný 

3 16 5 vynikající 

4 16 0 nedostatečný 

5 18 0 nedostatečný 

6 15 12 vynikající 

7 17 2 vynikající 

8 15 0 nedostatečný 

9 16 0 nedostatečný 

10 15 2 vynikající 

11 15 4 vynikající 

12 17 0 nedostatečný 

13 15 0 nedostatečný 

14 15 3 vynikající 

15 15 5  vynikající 

Průměr  2,27  

Směrodatná odchylka  3,17  

Variační rozpětí  12  

Tab. 6 – Výsledky Test 1 – dívky   
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Graf 3 – Výkon dívek v Testu 1  

 

V testu počtu shybů bylo hodnocen výkon 0 jako průměrný, podprůměrný i nedostatečný. 

Takto vylo hodnoceno sedm dívek. Jedna dívka byla hodnocena jako výborná a sedm 

z testovaných jako vynikajících.  

 

Chlapci 

 

Tab. 7 – Norma (Neuman,2003 podle NCYFS)  
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1

2

3

4

5

6

7

8

Výkon dívek v Testu 1

Vynikající

Výborný

Průměrný

Podprůměrný

Nedostatečný

Věk 15 let 16 let 17 let 18 let 

Výkon     

vynikající 14 14 15 16 

výborný 10 12 12 13 

průměrný 7 9 9 10 

podprůměrný 4 6 5 6 

nedostatečný 1 2 2 3 
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Testovaný Věk (let) Výsledek - počet Výkon 

1 17 6 průměrný 

2 16 0 nedostatečný 

3 18 1 nedostatečný 

4 18 9 průměrný 

5 17 11 výborný 

6 16 13 vynikající 

7 16 5 podprůměrný 

8 16 0 nedostatečný 

9 18 13 výborný 

10 15 0 nedostatečný 

11 16 11 výborný 

12 15 6 průměrný 

13 16 12 výborný 

14 17 6 průměrný 

15 16 16 vynikající 

Průměr  7,27  

Směrodatná odchylka  5,18  

Variační rozpětí  16  

Tab. 8  – Výsledky Test 1 – chlapci  
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Graf 4 – Výkon chlapců v Testu 1  

 

 

Po testování chlapců na počet shybů jsme došli k výsledkům, které nám říkají, že dva chlapci 

z patnácti mají výsledek vynikající. Poté čtyři a čtyři chlapci mají výsledek výborný a 

průměrný. Pouze jeden z testovaných vykazuje úroveň podprůměrnou, kdežto výsledek 

nedostačující jsme zaznamenali u čtyř chlapců.  

 

Test 2 – Skok daleký z místa s odrazem snožmo  

Dívky 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Výkon chlapců v Testu 1

Vynikající

Výborný

Průměrný

Podprůměrný

Nedostatečný

Věk 15 let 16 let 17 let 18 let 

Výkon     

výrazně 

podprůměrný 

<149 cm < 152 cm < 154 cm < 154 cm 

podprůměrný 150 – 169 cm  153 – 172 cm 155 – 174 cm 155 – 174 cm 

průměrný 170 – 190 cm 173 – 192 cm 175 – 194 cm 175 – 194 cm 
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Tab. 9 – Normy dle Měkota, Kolář a kol. (1995)  

 

 

Testovaný Věk (let) Výsledek (cm) Výkon 

1 15 182  průměrný 

2 18 191  průměrný 

3 16 215  výrazně 

nadprůměrný 

4 16 155  podprůměrný 

5 18 157 podprůměrný 

6 15 160 podprůměrný 

7 17 181 průměrný 

8 15 181 průměrný 

9 16 140 výrazně 

podprůměrný 

10 15 193 nadprůměrný 

11 15 201 nadprůměrný 

12 17 196 nadprůměrný 

13 15 167 podprůměrný 

14 15 189 průměrný 

15 15 142  výrazně 

podprůměrný 

Průměr  176,67 cm  

Směrodatná odchylka  21,45  

Variační rozpětí  75  

Tab. 10 – Výsledky Test 2 – dívky   

 

 

nadprůměrný 191 – 210 cm  193 – 212 cm 195 – 214 cm 195 – 214 cm 

výrazně 

nadprůměrný 

> 211 cm > 213 cm > 215 cm > 215 cm 
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Graf 5 – Výkon dívek v testu 2  

 

Měřením jsme zjistili, že z patnácti testovaných dívek v testu skok daleký s odrazem snožmo, 

pouze jedna měla výrazně nadprůměrný výkon, tři z nich měly nadprůměrný výkon, průměrný 

výkon mělo pět děvčat, podprůměrný výkon jsme zaznamenali ve čtyřech případech a dvě 

z testovaných měly výkon výrazně podprůměrný.  

 

 

Chlapci 

0

1

2

3

4

5

6

Výkon dívek v Testu 2

Výrazně podprůměrný

Podprůměrný

Průměrný

Nadprůměrný

Výrazně nadprůměrný

Věk 15 let 16 let 17 let 18 let 

Výkon     

výrazně 

podprůměrný 

<177 cm < 186 cm < 191 cm < 193 cm 

podprůměrný 178 – 199 cm  187 – 208 cm 192 – 212 cm 194 – 214 cm 

průměrný 200 – 222 cm 209 – 229 cm 213 – 233 cm 215 – 235 cm 

nadprůměrný 223 – 244 cm  230 – 251 cm 234 – 254 cm 236 – 256 cm 

výrazně 

nadprůměrný 

> 245 cm > 252 cm > 255 cm > 257 cm 
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Tab. 11 – Normy dle Měkota, Kolář a kol. (1995) 

 

 

Tab. 12 – Výsledky Test 2 – chlapci  

Testovaný Věk (let) Výsledek (cm) Výkon 

1 17 209 podprůměrný 

2 16 219 průměrný 

3 18 214 podprůměrný 

4 18 221 průměrný 

5 17 232 průměrný 

6 16 214 průměrný 

7 16 220 průměrný 

8 16 193 podprůměrný 

9 18 250 nadprůměrný 

10 15 208 průměrný 

11 16 228 průměrný 

12 15 219 průměrný 

13 16 238 nadprůměrný 

14 17 231 průměrný 

15 16 239 nadprůměrný 

Průměr  222,33 cm  

Směrodatná odchylka  13,91  

Variační rozpětí  57  
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Graf 6 – Výkon chlapců v Testu 2  

 

Test číslo 2 – Skok do dálky s odrazem snožmo nám ukazuje, že ani jeden z chlapců nedosáhl 

výrazně nadprůměrného, či výrazně podprůměrného výkonu. Nejvíce chlapců dosáhlo 

průměrného výkonu a to devět. Dále shodně vždy po třech dosáhli chlapci výkonů 

nadprůměrných a podprůměrných.   

 

Test 3 – Slalomový běh – Dodge run   

 

Dívky 

Věk 15 let 16 let 17 let 18 let 

Výkon     

podprůměrný > 21,6 s > 21,0 s > 20,9 s > 21,4 s 

průměrný 19,5 s  19,6 s 19,4 s 19,9 s 

nadprůměrný < 18,0 s < 18,3 s < 18,1 s < 18,6 s 

Tab. 13 – Normy dle Neumana (2003) – převzal z Fleishman, 1964  
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Výrazně nadprůměrný
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Testovaný Věk (let) Výsledek (s) Výkon 

1 15 17,4 nadprůměrný 

2 18 18,4 nadprůměrný 

3 16 17,1 nadprůměrný 

4 16 19,2 průměrný 

5 18 19,5 průměrný 

6 15 17,3 nadprůměrný 

7 17 18,8 průměrný 

8 15 18,1 průměrný 

9 16 19,2 průměrný 

10 15 18,2 průměrný 

11 15 16,9 nadprůměrný 

12 17 19,3 průměrný 

13 15 20,0 průměrný 

14 15 19,3 průměrný 

15 15 18,4 průměrný 

Průměr  18,47 s  

Směrodatná odchylka  0,93  

Variační rozpětí  3,1  

Tab. 14 – Výsledky Test 3 - dívky  

 



60 

 

 

Graf 7 – Výkon dívek v Testu 3 

Nadprůměrný výsledek oproti normě (dle Neumana, 2003) mělo v testu Slalomový běh – 

Dodge run pět dívek. Průměrného výsledku dosáhlo deset dívek a žádná z testovaných dívek 

neměla podprůměrný výsledek.  

 

 

 

Chlapci 

Věk 15 let 16 let 17 let 18 let 

Výkon     

podprůměrný > 18,8 s > 18,7 s > 18,8 s > 19,2 s 

průměrný 17,5 s  17,4 s 17,4 s 17,4 s 

nadprůměrný < 16,4 s < 16,2 s < 16,2 s < 16,4 s 

Tab. 15 – Normy dle Neumana (2003) – převzal z Fleishman, 1964  
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Testovaný Věk (let) Výsledek (s) Výkon 

1 17 17,4 průměrný 

2 16 16,8 průměrný 

3 18 14,2 nadprůměrný 

4 18 17,0  průměrný 

5 17 15,5  nadprůměrný 

6 16 16,6  průměrný 

7 16 16,4  průměrný 

8 16 18,4  průměrný 

9 18 13,9  nadprůměrný 

10 15 16,9  průměrný 

11 16 16,1  průměrný 

12 15 14,7  nadprůměrný 

13 16 15,6 nadprůměrný 

14 17 16,3  průměrný 

15 16 15,3  nadprůměrný 

Průměr  16,07 s  

Směrodatná odchylka  1,22  

Variační rozpětí  4,5  

Tab. 16 – Výsledky Test 3 – chlapci   
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 Graf 8 – Výkon chlapců v testu 3  

 

Po testování chlapců v Testu čtyři jsme zjistili, že žádný z chlapců nepodal podprůměrný 

výkon. Šest chlapců podalo výkon nadprůměrný a devět jich podalo výkon průměrný oproti 

normě uvedené v tabulce (Neuman, 2003).  

 

 

Test 4 – Cooperův test – dvanáctiminutový běh  

 

Dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 17 – Normy dle Neumana (2003) 
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Výkon chlapců v Testu 3

Nadprůměrný

Průměrný

Podprůměrný

Věk 13 – 19 let 

Výkon  

velmi slabý  < 1600 m 

slabý 1900 m 

přijatelný 2100 m 

dobrý 2300 m 

velmi dobrý 2450 m 

vynikající >  2450 m  
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Testovaný Věk (let) Výsledek (m) Výkon 

1 15 2400 velmi dobrý 

2 18 2250 dobrý 

3 16 2600 vynikající 

4 16 2400  velmi dobrý 

5 18 2150 dobrý 

6 15 2500 vynikající 

7 17 2310 velmi dobrý 

8 15 2050 přijatelný 

9 16 2300 dobrý 

10 15 2560 vynikající 

11 15 2350 velmi dobrý 

12 17 2100 přijatelný 

13 15 2250 dobrý 

14 15 2590 vynikají 

15 15 2260  dobrý 

Průměr  2338 m  

Směrodatná odchylka  166,18  

Variační rozpětí  550   

Tab. 18 – Výsledky Test 4 – dívky   
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Graf 9 – Výkon dívek v Testu 4  

 

Výsledky dvanáctiminutového běhu dívek nám říkají, že žádná z testovaných neměla velmi 

slabý ani slabý výkon. Dvě dívky obstály v testu přijatelně. Nejvíce dívek, a to 5, zaběhlo 

výsledek za dobře. Dále měly čtyři dívky výkon velmi dobrý a čtyři vynikající.  

 

Chlapci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 19 – Normy dle Neumana (2003) 
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velmi slabý  < 2000 m 

slabý 2200 m 

přijatelný 2500 m 

dobrý 2750 m 

velmi dobrý 3000 m 

vynikající >  3000 m  
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Testovaný Věk (let) Výsledek (m) Výkon 

1 17 2620 dobrý 

2 16 2100 slabý 

3 18 2820 velmi dobrý 

4 18 2840 velmi dobrý 

5 17 2810 velmi dobrý 

6 16 2600 dobrý 

7 16 2500 přijatelný 

8 16 1990 velmi slabý 

9 18 3300 vynikající 

10 15 2150 slabý 

11 16 2730 dobrý 

12 15 2950 velmi dobrý 

13 16 3220 vynikající 

14 17 2450 přijatelný 

15 16 3150 vynikající 

Průměr  2682 m  

Směrodatná odchylka  384,97  

Variační rozpětí  1310  

Tab. 20 – Výsledky Test 4 – chlapci  
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Graf 10 – Výkon chlapců v Testu 4  

 

Všechny typy výkonu mají ve výsledcích své zastoupení. Jeden chlapec podal výkon velmi 

slabý, dva chlapci podali výkon slabý a dva přijatelný. Tři z testovaných zaběhli 

dvanáctiminutový běh v kategorii dobrý a čtyři probandi měli výsledek velmi dobrý. Další tři 

měli výsledek vynikající.  

 

Test 5 – Skoky přes švihadlo  

Dívky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 21 – Počet skoků pře švihadlo – Neuman,2003 (převzal od Groulík 2002)  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Výkon chlapců v Testu 4

velmi slabý

slabý

přijatelný

dobrý

velmi dobrý

vynikající

Věk 12 - 19 let 

Výkon  

slabý < 100 

podprůměrný 100 – 140  

průměrný 140 – 180 

nadprůměrný 180 – 220  

výborný 220 – 250  

vynikající >250 
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Testovaný Věk (let) Výsledek - počet Výkon 

1 15 180 nadprůměrný 

2 18 124 podprůměrný 

3 16  237 výborný 

4 16 188 nadprůměrný 

5 18 170 průměrný 

6 15 216 nadprůměrný 

7 17 187 nadprůměrný 

8 15 120 podprůměrný 

9 16 115 podprůměrný 

10 15 106 podprůměrný 

11 15 228 výborný 

12 17 67 slabý 

13 15 124 podprůměrný 

14 15 220 výborný 

15 15 127 podprůměrný 

Průměr  160,60  

Směrodatná odchylka  50,44  

Variační rozpětí  170  

Tab. 22 – Výsledky Test 5 – dívky  
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Graf 11 – Výkon dívek v Testu 5  

 

 

Ve výkonech dívek ve skocích přes švihadlo byly výrazné rozdíly. Pouze jedna z testovaných 

měla výkon slabý. Šest dívek z patnácti podalo výkon podprůměrný a jedna podala výkon 

průměrný. Čtyři dívky byly hodnoceny jako nadprůměrné a tři jako výborné. Vynikající 

výkon nám v testování nevyšel u žádné ze zkoumaných.  

 

 

Chlapci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 23 – Počet skoků pře švihadlo – Neuman,2003 (převzal od Groulík 2002) 

0

1

2

3

4

5

6

7

Výkon dívek v Testu 5

Slabý

Podprůměrný

Průměrný

Nadprůměrný

Výborný

Vynikající

Věk 12 - 19 let 

Výkon  

slabý < 100 

podprůměrný 100 – 140  

průměrný 140 – 180 

nadprůměrný 180 – 220  

výborný 220 – 250  

vynikající >250 
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Testovaný Věk (let) Výsledek - počet Výkon 

1 17 148 průměrný 

2 16 118 podprůměrný 

3 18 182 nadprůměrný 

4 18 160 průměrný 

5 17 216 nadprůměrný 

6 16 180 průměrný 

7 16 172 průměrný 

8 16 162 průměrný 

9 18 254 vynikající 

10 15 174 průměrný 

11 16 182 nadprůměrný 

12 15 174 průměrný 

13 16 143 průměrný 

14 17 120 podprůměrný 

15 16 199 nadprůměrný 

Průměr  172,27  

Směrodatná odchylka  33,61  

Variační rozpětí  136  

Tab. 24 – Výsledky Test 5 – chlapci  
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Graf 12 – Výkon chlapců v Testu 5  
 
 
 
Ve výkonu chlapců ve skocích přes švihadlo nebyl žádný z testovaných hodnocen jako slabý 
ani jako výborný. Nejvíce chlapců a to osm, podalo výkon průměrný. Čtyři z testovaných 
podali výkon nadprůměrný a dva podali výkon podprůměrný. Pouze jediný z chlapců dosáhl 
na hodnocení vynikající.  
 
 
Test 6 – Burpee test (stoj – dřep – vzpor ležmo)  

 
Dívky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 25 – Čas za 20 cyklů, Neuman (2003) – podle Teplého (1995) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Výkon chlapců v Testu 5

Slabý

Podprůměrný

Průměrný

Nadprůměrný

Výborný

Vynikající

Věk 15 – 17 let 18 – 29 let 

Výkon   

slabý > 56 s > 58 s  

podprůměrný 56 – 53 s 58 – 54 s 

průměrný 52 – 50 s 53 – 51 s 

nadprůměrný 49 – 47 s 50 – 48 s 

výborný < 47 s < 48 s 



71 

 

Testovaný Věk (let) Výsledek (s) Výkon 

1 15 45,4 výborný 

2 18 44,6 výborný 

3 16 38,8 výborný 

4 16 47,4 nadprůměrný 

5 18 49,2 nadprůměrný 

6 15 36,8 výborný 

7 17 38,8 výborný 

8 15 39,4 výborný 

9 16 62,7 slabý 

10 15 36,7 výborný 

11 15 52,0 průměrný 

12 17 52,4 podprůměrný 

13 15 50,3 průměrný 

14 15 41,2 výborný 

15 15 41,3 výborný 

Průměr  45,13 s  

Směrodatná odchylka  7,03  

Variační rozpětí  26,0  

Tab. 26 – Výsledky Test 6 – dívky  
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Graf 13 – Výkon děvčat v Testu 6  
 
V Burpee testu byla děvčata hodnocena takto: Jedna z děvčat měla výsledek slabý, jedna měla 
výsledek podprůměrný. Dvě z patnácti měly výkon průměrný a dvě nadprůměrný. Většina 
děvčat, a to devět, měla výsledek výborný.  
 
 
Chlapci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 27 – Čas za 20 cyklů, Neuman (2003) – podle Teplého (1995) 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Výkon dívek v Testu 6

Slabý

Podprůměrný

Průměrný

Nadprůměrný

Výborný

Věk 15 – 17 let 18 – 29 let 

Výkon   

slabý > 47 s > 49 s  

podprůměrný 47 – 43 s 49 – 44 s 

průměrný 42 – 39 s 43 – 40 s 

nadprůměrný 38 – 36 s 39 – 37 s 

výborný < 36 s < 37 s 
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Testovaný Věk (let) Výsledek (s) Výkon 

1 17 43,2 podprůměrný 

2 16 34,2 výborný 

3 18 97,1 slabý 

4 18 28,9 výborný 

5 17 29,5 výborný 

6 16 38,9 průměrný 

7 16 44,2 podprůměrný 

8 16 51,7 slabý 

9 18 26,5 výborný 

10 15 41,3 průměrný 

11 16 45,8 podprůměrný 

12 15 35,4 dobrý 

13 16 66,1 slabý 

14 17 40,4 průměrný 

15 16 36,8 dobrý 

Průměr  44 s  

Směrodatná odchylka  17,10  

Variační rozpětí  70,6  

Tab. 28 – Výsledky Test 6 – chlapci  

 

 

 



74 

 

 

Graf 14 – Výkon chlapců v Testu 6  

 

V testování Burpee testu nám vyšlo, že čtyři z patnácti chlapců dosáhli na hodnocení výborný. 

Výkon slabý, podprůměrný a průměrný podali vždy tři chlapci a dva chlapci byli v testu 

hodnoceni jako dobří. Žádný z testovaných nebyl hodnocen nadprůměrně.  
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Test 7 – Pohyblivost v ramenních kloubech  

 

Dívky 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 29 – Kloubní pohyblivost paží (Neuman, 2003 podle Corbin, Lindsey, 1994) 

  

Hodnocení pravá paže levá paže 

podprůměrné < 2,5 cm < 2,5 cm 

dostačující 2,5 cm 2,5 cm 

dobrá 

pohyblivost 

12,5 – 5 cm 

 

10 -5 cm 

velká 

pohyblivost 

> 14 cm > 11 cm 
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Testovaný Věk (let) Výsledek (cm) 

pravá paže/levá paže 

Výkon 

1 15 +10/+8 dobrá pohyblivost 

2 18 +17/+11,5 velká pohyblivost 

3 16  +10/+9,5 dobrá pohyblivost 

4 16 +6/+6,5 dobrá pohyblivost 

5 18 +14,5/+11 velká pohyblivost 

6 15 +5/+2 dobrá 

pohyblivost/dostačující 

7 17 +7,5/+5,5 dobrá pohyblivost 

8 15 +6/-2,5 dobrá 

pohyblivost/podprůměrná 

9 16 +10,5/+7 dobrá pohyblivost 

10 15 +12/+8,5 dobrá pohyblivost 

11 15 +9,5/+7 dobrá pohyblivost 

12 17 +3/+0,5 dostačující/podprůměrná 

13 15 +19,5/+10,5 velká pohyblivost 

14 15 +5,5/+3 dobrá 

pohyblivost/dostačující 

15 15 +7/+7,5 dobrá pohyblivost  

Průměr  9,53 cm/6,37 cm  

Směrodatná odchylka  4,49/3,90  

Variační rozpětí  16,5/14  

Tab. 30 – Výsledky Test 7 – dívky  
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Graf 15 – Hodnocení dívek v Testu 7  

 

Pohyblivost paží v ramenních kloubech jsme u dívek hodnotily u pravé a levé paže. 

Hodnocení podprůměrné u pravé paže neměla žádná z testovaných a u levé paže měly 

hodnocení podprůměrné dvě dívky. Dostačujícím hodnocením jsme posoudili jednu dívku na 

pravou paži a dvě dívky na levou paži. Nejvíce dívek dosáhlo dobré pohyblivosti a to jedenáct 

z patnácti dívek u pravé paže a osm dívek z patnácti u levé paže. Velkou pohyblivost jsme 

zaznamenaly u třech dívek na levou i na pravou paži.   

 

 

Chlapci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 31 – Kloubní pohyblivost paží (Neuman, 2003 podle Corbin, Lindsey, 1994) 
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Pravá paže Levá paže

Podprůměrné

Dostačující

Dobrá pohyblivost

Velká pohyblivost

Hodnocení pravá paže levá paže 

podprůměrné < 0 cm < 0 cm 

dostačující 0 cm 0 cm 

dobrá 

pohyblivost 

10,5 – 2,5 cm 

 

7,5 -2,5 cm 

velká 

pohyblivost 

> 11 cm > 9 cm 
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Testovaný Věk (let) Výsledek (cm) 

pravá paže/levá paže 

Výkon 

1 17 +9/+3,5 dobrá pohyblivost 

2 16 +16/+5,5 velká pohyblivost/ dobrá 

pohyblivost 

3 18 +10/+13 dobrá pohyblivost/ velká 

pohyblivost 

4 18 +25/+20 velká pohyblivost 

5 17 +18/+11 velká pohyblivost 

6 16 +9/-11 dobrá pohyblivost/ 

podprůměrný 

7 16 +6/+2 dobrá pohyblivost 

8 16 +9/+3 dobrá pohyblivost 

9 18 +7/+6 dobrá pohyblivost 

10 15 +13/+9 velká pohyblivost 

11 16 +9/+8 dobrá pohyblivost 

12 15 +2,5/-5 dobrá 

pohyblivost/podprůměrný 

13 16 +13/+9 velká pohyblivost 

14 17 +10/+2 dobrá pohyblivost/ 

dostačující 

15 16 +2,5/-15 dobrá pohyblivost/ 

podprůměrný 

Průměr  10,6/4,07 cm  

Směrodatná 

odchylka 

 5,65/8,70  

Variační rozpětí  22,5/35  

Tab. 32 – Výsledky Test 7 – chlapci  
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Graf 16 – Hodnocení chlapců v Testu 7  

 

U chlapců jsme test pohyblivosti v ramenních kloubech hodnotili u pravé a levé paže. U pravé 

paže jsme nezaznamenali hodnocení podprůměrné, u levé jsme podprůměrně hodnotili tři 

chlapce. Hodnocení dostačující nedostal při měření u pravé paže žádný z testovaných, u levé 

paže to byl jeden hodnocený. Dobré pohyblivosti dosáhlo deset chlapců na pravou paži a šest 

na levou. A naposledy jako hodnocení velká pohyblivost u pravé paže zaznamenalo pět 

chlapců a u levé paže také pět chlapců.  
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Test 8 – Celková ohebnost  

Dívky 

Hodnotíme S (splnila) / N (nesplnila). 

Testovaný Hodnocení 

(splnila/nesplnila) 

1 S 

2 S 

3 S 

4 S 

5 N 

6 S 

7 N 

8 N 

9 S 

10 S 

11 N 

12 N 

13 S 

14 N 

15 S 

Tab. 33 – Výsledky Test 8 – dívky   
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Graf 17 – Hodnocení dívek v Testu 8  

 

Test celkové ohebnosti jsme vyhodnocovali: splnila nebo nesplnila. Devět dívek z patnácti 

splnilo a šest dívek z patnácti nesplnilo požadavky.  
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Chlapci 

Hodnotíme S (splnil) / N (nesplnil).  

Testovaný Hodnocení 

splnil/nesplnil 

1 N 

2 N 

3 N 

4 S 

5 S 

6 N 

7 N 

8 N 

9 S 

10 S 

11 S 

12 S 

13 N 

14 S 

15 S 

Tab. 34 – Výsledky Test 8 – chlapci  
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Graf 18 – Hodnocení chlapců v Testu 8  

 

V testu celkové ohebnosti osm z patnácti testovaných chlapců dosáhlo hodnocení, splnil. 

Sedm tedy dosáhlo hodnocení, nesplnil.  
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9 Diskuze 
 

Diskuze k úkolům  

 

Tato práce měla pět hlavích úkolů. Myslím si, že tato bakalářská práce všechny úkoly 

splnila.  

 

Úkol 1: Představit lakros jako sport  

             V úvodní části této bakalářské práce jsem se snažila nastínit a popsat lakros 

jako sport, popsat jeho zevrubnou historii ve světě a v České republice. Dále jsem 

přiblížila druhy lakrosu, kterým se tato bakalářská práce věnuje. Jsou to ženský lakros 

a mužský box lakros. Přiblížení jsem docílila pomocí jakéhosi výtahu z pravidel obou 

sportů.  

 

Úkol 2: Definovat pohybové schopnosti.  

  Pohybové schopnosti jsem definovala jednotlivě,  pomocí prostudování 

odborné literatury.  

 

Úkol 3: Definovat sportovní přípravu dětí a mládeže.  

             Sportovní přípravu dětí a mládeže jsem definovala opět pomocí odborné 

literatury s tím, že jsem se zaměřila pouze na věkovou kategorii, které se věnuje právě 

tato bakalářská práce. Práce se zaměřuje na testování hráčů a hráček lakrosu 

v juniorském (dorostovém) věku.  

 

Úkol 4: Provést u probandů měření motorických schopností.  

             Tento úkol byl nenáročnější, už jen z časových důvodů trenérů, kterým jsem 

testováním zasáhla do tréninkového procesu. Testování jsem prováděla během 

tréninků obou týmů v jejich klubovém zázemí radotínské sokolovny. Ochota 

respondentů, vykonat všechny zadané pohybové úkoly v co nejlepším výkonu byla 

značná.  

 

Úkol 5: Porovnat výsledky testů s populační normou.  

             Výsledky jednotlivých testů jsem zaznamenala do tabulek a následně byl 
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vytvořen graf, který ukazuje rozložení úrovně výkonu či hodnocení probandů 

v jednotlivých testech v závislosti na hodnocení dle normovaných tabulek.  

 

 

Diskuze k hypotézám  

 

H1: U testovaných předpokládáme ve všech testech minimálně 50% výsledků ve 

výkonu průměrném/dostačujícím/přijatelném a lepším.  

V Testu 1 se nám tato hypotéza potvrdila jak u chlapců, tak u děvčat. Z patnácti 

testovaných chlapců dosáhlo výsledku průměrného a lepšího deset a u děvčat osm 

testovaných.  

V Testu 2 se nám daná hypotéza opět potvrdila s tím, že výsledek průměrný a lepší 

mělo z patnácti testovaných chlapců dvanáct a z patnácti testovaných děvčat to bylo 

devět. 

V Testu 3 se nám tato hypotéza také potvrdila. U děvčat i chlapců jsme zaznamenali u 

všech testovaných výsledek průměrný a lepší.  

V Testu 4 se neobjevuje hodnocení průměrný, proto jsme zde uvažovali hodnocení 

přijatelný a lepší. Všech patnáct dívek z patnácti podalo výkon přijatelný a lepší. U 

chlapců to bylo dvanáct chlapců z patnácti, kteří podali výkon přijatelný a lepší. 

Hypotéza byla také potvrzena.  

V Testu 5 se nám hypotéza potvrdila. Třináct z patnácti chlapců mělo výsledek 

průměrný a lepší a osm z patnácti děvčat mělo výsledek průměrný a lepší.  

V Testu 6 máme hypotézu potvrzenu. Z patnácti testovaných chlapců jich devět 

splnilo úkol průměrně a lépe a u děvčat to bylo třináct, která splnila zadaný úkol 

průměrně a lépe.  

V Testu 7 nemáme hodnocení průměrný, uvažovali jsme tady s výsledkem 

dostačujícím a lepším. Hodnotili jsme vždy pravou a levou ruku zvlášť. Hypotéza byla 

opět zcela potvrzena. U chlapců bylo na pravou ruku hodnoceno výsledkem 

dostačující a lepší všech patnáct a na levou ruku to bylo dvanáct. U děvčat bylo všech 

patnáct hodnoceno jako dostačující a lepší na pravou ruku a třináct z patnácti 

testovaných na levou ruku.  

Test 8 byl hodnocen pouze splnil/splnila a nesplnil/nesplnila. Uvažujeme pouze 
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hodnocení splnil/splnila. Zde byla hypotéza potvrzena. Z patnácti chlapců splnilo osm 

a z patnácti děvčat splnilo devět. 

Můžeme tedy říci, že ve všech testech byla potvrzena hypotéza číslo 1. Domnívám se, 

že jsme došli takovýchto výsledků (že v průměrném hodnocení bude minimálně 50% 

výsledků ve výkonu průměrném/dostačujícím/přijatelném a lepším) z toho důvodu, že 

lakros je sportem, který obnáší relativně vysokou náročnost na každou z testovaných 

pohybových schopností. Žádná z nich výrazně u potřeb lakrosu nepřevyšuje jinou. Při 

lakrosovém zápase musí hráč využívat jak rychlost svého pohybu při běhu po hřišti, 

tak i sílu dolních končetin při výskocích v boji o míč a sílu horních končetin 

v závislosti na tvrdosti střely. S technikou lakrosové hole také úzce souvisí 

pohyblivost v oblasti paží. Obratnosti hráč lakrosu využívá při pohybu po hřišti, rychlé 

změny směru a schopnost se přizpůsobovat herním situacím. A konečně vytrvalost je 

neméně důležitou součástí herního výkonu lakrosového hráče. Lakrosový zápas trvá 

určitou dobu a hráč musí být schopen tuto zátěž vydržet v rámci desítek minut.  

 

H2: Předpokládáme, že chlapci budou mít lepší průměrné výsledky než dívky u všech 

testů kromě Testu 7 (Pohyblivost v ramenních kloubech) a Testu 8 (Celková ohebnost).  

Tato hypotéza se nám potvrdila ve většině případů. V Testech 1 až 6 měli vždy lepší 

průměrné výsledky chlapci. V Testu 8 naopak, jak jsme předpokládali, splnilo zadaný 

úkol více děvčat než chlapců. V Testu 7 (Pohyblivost v ramenních kloubech) se nám u 

levé ruky potvrdil předpoklad, že děvčata budou mít větší rozsah v ramenním kloubu. 

U ruky pravé jsme předpokládali totéž, že děvčata budou mít větší průměrný rozsah 

pohybu v ramením kloubu než chlapci, ale toto tvrzení se nám nepotvrdilo. Chlapci 

mají u pravé paže větší průměrný rozsah než dívky.   

 

V této hypotéze se nám ve většině případů potvrdil předpoklad, že chlapci budou mít 

lepší výsledky v Testech 1 až 6. Domníváme se, že je to z důvodu obecné vyšší 

výkonnosti chlapců v rychlostních, silových, vytrvalostních pohybových 

schopnostech. Dále jsme pak předpokládali, že děvčata budou mít lepší výsledky 

v Testech 7 a 8. Tyto testy se týkají pohyblivosti a pohybového rozsahu, který by dle 

nás měl být u děvčat v lepším hodnocení, protože jsou ve většině případů děvčata 

ohebnější a pohyblivější právě ve smyslu rozsahu pohybů. Jediný případ, ve kterém se 

nám hypotéza nepotvrdila, je, že chlapci měli u testu Rozsah pohybu v ramenních 
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kloubech lepší průměrný výsledek u pravé paže než děvčata. Domnívám se, že je to 

z toho důvodu, že pokud chlapci střílí lakrosovou holí na branku, jsou schopni 

vyvinout větší sílu na lakrosovou hůl, a tedy to odpovídá tomu, že je jejich rozsah 

pohybu v ramenním kloubu větší, protože využijí delší trajektorii dráhy lakrosové hole 

při střele, takže musí paže více vytáhnout za sebe. Myslím si, že toto tvrzení se nám 

nepotvrdilo i u levé paže, protože většina z testovaných chlapců drží lakrosovou hůl 

tak, že jejich dominantní paží je pravá. Dívky v lakrosu oproti chlapcům používají 

více pro práci s lakrosovou holí obě paže. Tedy pravou i levou. Chlapci si jen 

výjimečně paže na lakrosové holi přehodí (změní držení hole).  

 

H3: Předpokládáme, že v Testu 8 (Celková ohebnost) budou mít dívky převahu 

hodnocení splnila, než nesplnila.  

Tato hypotéza se nám v testování potvrdila. Devět z patnácti dívek splnilo test celkové 

ohebnosti, a tedy šest dívek tento test nesplnilo.   

 

Důvodem potvrzení této hypotézy se nám jeví to, že dívky mají obecně dobrou 

celkovou ohebnost.  

 

H4: Předpokládáme, že v Testu 8 (Celková ohebnost) budou mít chlapci převahu 

hodnocení nesplnil,, než splnil.   

Tato hypotéza potvrzena nebyla. Osm z patnácti chlapců splnilo test celkové ohebnosti 

a sedm tento test tedy nesplnilo.   

 

Domníváme se, že důvodem proč tato hypotéza byla vyvrácena, je, že u lakrosu 

tréninku nebo zápasu předchází a i po skončení aktivity je zařazen strečink. 

Strečinkem tedy chlapci zvyšují svou celkovou ohebnost, a pokud se protahují 

pravidelně 2-3x týdně je zřejmé, že se jejich celková ohebnost bude zlepšovat.  
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10 Závěry 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit úroveň pohybových schopností hráček a hráčů 

juniorských týmů lakrosu klubu LCC Sokol Radotín a porovnat tyto výsledky 

s výsledkovými tabulkami populační normy. K tomuto účelu jsem si zvolila testovou 

baterii, kterou jsem sama sestavila dle odborné publikace. Hráče a hráčky jsem testovala 

během tří tréninků, kdy jsem testy rozdělila do třech skupin tak, aby to pro testované 

osoby nebylo příliš fyzicky náročné a všechny testy mohli provádět na maximu svých sil.  

 

Testováním hráčů a hráček juniorských týmů lakrosu jsme tedy dospěli k závěru, že 

tito nemají v testovaných pohybových schopnostech výrazně lepší ani výrazně horší 

výsledky než běžná populace. Můžeme ale říci, že probandi se svými průměrnými 

výsledky řadí k polovině populace s průměrnými (dostačujícími/přijatelnými) a lepšími 

výkony. 

 

Všeobecné závěry, které by mohly vést ke zlepšení pohybových schopností 

juniorských hráčů a hráček lakrosu:  

 

• Jak při ženském lakrosu, tak i při box lakrosu hrají hráči na určitých postech. 

Na každém z nich je třeba všech pohybových schopností, ale některé převažují. 

  

• Nejdůležitější herní činnosti jednotlivých postů v ženském lakrosu.  

- Brankářka – Hráčka hrající tento post by měla být velmi flexibilní, co se týče 

rozsahu pohybů. Dále pak potřebuje rychle reagovat na měnící se situaci před 

brankou, takže rychlost pohybu a hlavně reakce je také pro ni velmi důležitá. 

Brankářka nemusí být tolik vytrvalá, vzhledem k tomu, že její pohyb po hřišti je 

omezen pravidly.  

- Obránkyně – Tato hráčka musí rychle a co nejúčinněji reagovat na pohyb 

útočníka, případně pomoci druhému obránci, pokud ho jeho útočnice obejde. 

Opět je tedy významná rychlost reakce a nohou. Dále také síla paží, na kterých 

v podstatě při správné obraně drží svého útočníka.    

- Středopolařka – Pro hráčky hrající tento post je limitující rychlost a vytr valost. 

Tyto hráčky běhají jak do útku, tak i do obrany. Velké nároky jsou na 

středopolařky kladeny i z hlediska koordinace pohybu.    
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- Útočnice – Pro útočnice je důležitá rychlost nohou a koordinace pohybů. Je to 

hlavně proto, aby dokázaly rychle a účinně sjednotit pohyb horních a dolních 

končetin k překonání obránce.   

 

• Nejdůležitější herní činnosti jednotlivých postů v box lakrosu:  

- Brankář – Brankář prakticky nikdy neopouští brankoviště, není tedy u něj 

příliš znát, jestli má či nemá vytrvalost. Rychlost pohybu a hlavně reakce na letící 

míč je však limitující. Další limitující schopností je rozsah pohybu, který je 

důležitý proto, aby brankář byl schopen obsáhnout co největší prostor branky a 

zabránit tak vstřelení gólu.  

- Obránce – Obránci jsou nuceni reagovat na pohyb útočníka, takže zde je opět 

limitující rychlost pohybu a reakce. Dále pak v box lakrosu mohou hráči hrát 

více do těla, takže větší síla je rozhodně výhodou.   

- Útočník – Pro útočníka je důležitá souhra dolních a horních končetin, 

koordinace a rychlost pro správné provedení kličky. Vzhledem k velikosti branky 

a brankáře i určitá síla pro střelu.  

 

• Trénink jednotlivých postů by se tedy měl zaměřit na limitující pohybové 

schopnosti pro daný post. Vzhledem k malé konkurenci v týmech tomu tak není a 

stále je výhodou, pokud je hráč všestranný, je schopen odehrát každý post na 

hřišti. Je tedy vhodné u všech hráčů a hráček lakrosu rozvíjet veškeré pohybové 

schopnosti.   

 

V naší bakalářské práci jsme se zabývali několika otázkami: 

 

První otázka byla, zda liší výkony v testech pohybových schopností testovaných 

hráčů a hráček lakrosu od norem pro běžnou populaci. Zde můžeme říci, že se 

naměřené výsledky nijak výrazněji neliší a že hráči a hráčky lakrosu jsou hodnoceni 

v lepší polovině. To znamená, že dosáhli ve všech testech průměrného výsledku 

průměrný (dostačující/přijatelný) a lepší. 
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 Na další otázku, zda jsou hráčky a hráči lakrosu lepší či horší než, jsou normy 

pro běžnou populaci, můžeme tedy odpovědět, že jsou v lepší polovině hodnocení, ale 

nijak výrazně v žádném z testů běžnou populaci nepřevyšují. 

 

 Poslední otázkou bylo, zda převažují výkony v některých pohybových 

schopnostech hráčů a hráček nad jinými z testovaných pohybových schopností. Ukázalo 

se, že ve většině pohybových testů se nijak výrazně výsledky nepřevyšují, ani nejsou 

výrazně horší. Pouze u dívek můžeme říci, že v Testu 4 (Cooperův běh) jsme 

nezaznamenali žádný výsledek horší než přijatelný, je tedy zřejmé, že testovaná děvčata 

mají dobrou vytrvalost. V Testu 7 (Pohyblivost v ramenních kloubech) jsme u chlapců, u 

jejich pravé paže, zaznamenali hodnocení dobrá pohyblivost a velká pohyblivost a žádné 

horší hodnocení nebylo zaznamenáno. Můžeme tedy usuzovat, že testovaní chlapci mají 

velmi dobrou pohyblivost v ramenním kloubu pravé paže.  

 

Hypotézy této bakalářské práce byly ověřovány pomocí testování pohybových 

schopností juniorek a juniorů lakrosového klubu LCC Sokol Radotín. Pro testování byla 

vybrána námi vytvořená testovací baterie, která obsahovala osm testů pohybových 

schopností. Hypotézy jsme tedy ověřili a došli jsme k závěru, že hypotézy H1 a H3 se 

nám potvrdily v celém svém znění. Hypotéza H2 byla potvrzena ve většině případů, 

ovšem u Testu 7, měli chlapci lepší výsledek v pohyblivosti pravého ramenního kloubu 

než dívky. To jsme nepředpokládali. Hypotéza H 4 byla vyvrácena. Předpokladem bylo, 

že chlapci v Testu 8 (Celková ohebnost) budou mít více hodnocení, nesplnil, než splnil. 

Ve výsledcích testu se nám ukázalo, že tomu tak není a u více chlapců jsme hodnotili, 

jako splnil. 

 

V naší práci jsme si rozšířili poznatky o pohybových schopnostech hráčů a 

hráček juniorských týmů lakrosu klubu LCC Sokol Radotín. I když zkoumaný soubor 

není nijak početný, myslíme si, že výsledky testů mohou posloužit trenérům obou týmů 

k lepší orientaci o fyzické zdatnosti svých svěřenců, tedy i jako zpětná vazba při 

plánování tréninků. Při dalším měření a testování hráčů mohou tyto výsledky sloužit 

k porovnání.  

 

             Díky získaným poznatkům o problematice sportovního tréninku mládeže 
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můžeme doporučit, aby trenéři jednali s ohledem na psychiku svých svěřenců, která 

v tomto období prochází výraznými změnami.   

 

             Celkové testování pohybových dovedností tedy proběhlo úspěšně a můžeme 

shrnout, že lakros je sportem, kde je třeba ovládat každou z pohybových schopností 

alespoň na průměrné úrovni, aby takový hráč mohl být v týmu platným a přínosným 

v zápasech. 
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