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Abstrakt 

 

Název:  Vliv antropometrie na výkon a kritickou fázi pohybu při bench pressu 

 

Cíle:   Cílem práce je zjištění vlivu antropometrických parametrů na výkon 

v bench pressu a jeho kritickou fázi pohybu. Dalším cílem této práce je určit rozdíly vlivu 

antropometrie mezi 1 RM, 4 RM, 8 RM a 12 RM a také vliv antropometrie na oblast 

vyskytující se před kritickou fází pohybu a na oblast po kritické fázi pohybu. 

 

Metody:  Jedná se o kvantitativní výzkum prováděný na základě porovnávání 

naměřených antropometrických parametrů s výkonem a kinematikou analýzou u bench 

pressu. Pro experimentální metody byly použity laboratorní podmínky a byly použity 

metody analýzy k vyhodnocení získaných dat. 

 

Výsledky:  Výsledky práce ukazují, že antropometrické parametry mají vliv na výkon 

především při 1 RM a 12 RM. Celkově největší vliv má délka předloktí, která dosahovala 

silné negativní korelace r= -0,69. Abdukce ramene v dolní pozici při 12 RM má velký 

korelační koeficient r= 0,68 a poměr hrudníku s délkou horní končetiny má u 1 RM a 12 

RM střední kladnou korelaci r=0,55. Vliv antropometrie na kritickou fázi pohybu se 

nepotvrdil. Byla zjištěna pouze korelace mezi antropometrií a dobou trvání oblasti po 

kritické fázi pohybu, kde vyšla kladná silná korelace u tělesné výšky, výšky nadpažku a 

délky nadloktí.  

 

Klíčová slova: bench press, antropometrie, kritická fáze pohybu 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  The anthopometric relation to bench press performance and sticking region 

Objectives:  The aim of the thesis is to determine the influence of anthropometric 

parameters on the performance in bench press and its critical phase of motion. Another 

objective of this work is to determine the differences of influence anthropometry between 

1 RM, 4 RM, 8 RM and 12 RM as well as anthropometric impact on the area occurring 

before the critical phase of motion and on the area after the critical phase of motion.  

 

Methods:  This is a quantitative research based on the comparison of measured 

anthropometric parameters with performance and kinematics by bench press analysis. For 

experimental methods it was used laboratory conditions and it was used methods of 

analysis to evaluate the acquired data. 

 

Results:  The results of the work show that anthropometric parameters affect the 

performance especially at 1 RM and 12 RM. Overall, the forearm has the greatest impact, 

reaching a strong negative correlation r = -0.69. Lower arm abduction at 12 RM has a 

large correlation coefficient r = 0.68, and the chest ratio with upper limb length has a 

mean positive correlation r = 0.55 for 1 RM and 12 RM. The influence of anthropometry 

on the critical phase of motion has not been confirmed. Only the correlation between 

anthropometry and the duration of the area after the critical phase of motion was found, 

which has come up with a positive correlation between body height, height of the 

overweight and the length of the upper arm. 

 

Keywords: bench press, anthropometry, sticking region 
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1. Úvod 

 Moderní doba přeje sportovním a pohybovým aktivitám jako účinná a zdravá 

prevence, která by eliminovala negativní účinky sedavého způsobu života, který má za 

důsledek mnoho civilizačních chorob. Velké procento lidí navštěvuje fitness centra a 

posilovny, při kterých se snaží rovnoměrné posilovat celé tělo, řekl bych, že především 

kvůli dobrému vzhledu, ale taky pro posílení a utužení zdraví, zvýšení síly a výkonosti. 

Aby cvičení bylo efektivní, mělo by probíhat pravidelně alespoň 3x týdně a podle 

tréninkového plánu, který by zaručil správný progress a nepřetrénoval tělo či jednotlivé 

svalové partie.  

 Silový trénink je důležitou součástí ve všech sportovních disciplínách a jeho 

využití je důležité především u vrcholových sportovců. Rozvoj síly je velmi důležitý u 

sportů jako je vzpírání, silový trojboj, těžká atletika, kulturistika, úpolové sporty a 

všechny další sporty, ve kterých je důležité vyvinout co největší sílu během krátkého 

okamžiku. Silový trénink rozvíjí fyzickou, ale i psychickou stránku člověka, tedy 

jmenovitě zmiňuji alespoň schopnost posouvat hranice svého těla i mysli, překonávat 

nepohodlí nebo mírnou bolest, posiluje koncentraci, zvyšuje hladinu testosteronu, 

růstového hormonu a zlepšuje sebevědomí. Mezi jednoznačné zdravotní aspekty silového 

tréninku bych zmínil posílení svalového aparátu, zaručení správného držení těla, 

zrychlení metabolismu, zlepšení kondice a ve správné míře pomáhá i při jiných tělesných 

nebo zdravotních obtížích. 

 Mezi základní posilovací cviky patří dřep, mrtvý tah a tlak na rovné lavici neboli 

bench press, při jejichž cvičení dochází k zapojování velkých svalových skupin. I z 

vlastních zkušeností bych tedy bench press nazval jako základní posilovací cvik, 

rozvíjející především svalstvo hrudníku a paží. Jedná se o velmi populární cvik a většina 

mužské populace, navštěvující posilovny a fitness centra, ho rádo cvičí pro jeho rychle 

viditelné pozitivní výsledky. Protože se na bench pressu, stejně jako v ostatních 

základních cvicích, postupem času zvedají velké váhy a dosahuje se úctyhodných 

výkonů, je velmi žádoucí provádět bench press správnou technikou, aby se předešlo 

svalovým dysbalancím, ale hlavně zranění. Bench press patří k velice oblíbeným 

mužským cvikům v posilovně, jak kvůli rozvoji svalů hrudníku, tak překonávání těžkých 

vah. Mohl bych shrnout, že nejčastější otázka mezi těmito muži ve fitness je: „Kolik 
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dáváš na bench?“ Což poukazuje na to, že se obecně tento cvik vnímá jako ukazatel síly 

horní poloviny těla, podobně jako dřep pro spodní polovinu těla. 

Při správné technice bench press aktivuje především tyto svaly (velký prsní sval, 

malý prsní sval, přední část deltového svalu a trojhlavý sval pažní).  (podrobně viz. 

kapitola č. 2.2.4) 

 Téma bench pressu jsem si vybral, protože rád a pravidelně cvičím již mnoho let. 

Navštěvuji posilovnu a fitness centra a můj trénink je poslední dva roky založen právě na 

základních cvicích a mezi ně spadá i bench press. Dalším důvodem je i to, že jsem dříve 

bench press necvičil kvůli bolesti ramene z důvodu špatné techniky a špatné stabilitě 

ramen a lopatek. Antropometrie je obor, který se zabývá měřením, popisem a rozborem 

tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla. Vliv antropometrie na bench press 

mi přijde velmi zajímavý a téměř žádné studie neřeší vliv antropometrie na kritickou 

oblast pohybu (sticking region) při bench pressu. Současně bych si rád ověřil zažité 

hypotézy typu, že krátké paže jsou velmi výhodné pro výkon v bench pressu z důvodu 

kratší dráhy pohybu, stejně jako jsou krátké dolní končetiny výhodné pro dřep. Zkrátit 

dráhu u bench pressu může i velikost hrudníku, především při nádechu. U profesionálních 

silových trojbojařů je velmi krátká dráha pohybu činky. Je to způsobeno především 

velkými svaly hrudníku, prohnutí se v zádech (tzv. Mostování). Všechny tyto zmíněné 

veličiny vedou ke zkrácení dráhy pohybu, po které se činka zvedá a tím je tedy zajištěn 

lepší výkon. 

 Pokud bych měl uvést jakými faktory může být bench press ovlivněn, uvedl bych 

především svalovou hmotou celého těla (v závislosti k váze a věku sportovce), dále svaly 

na hrudi a pažích a prováděnou technikou a samozřejmě také antropometrií, které se 

především věnuji ve své práci.  

 Byla provedena řada studií věnující se vlivu antropometrie na výkon v bench 

pressu. Liší se však mezi sebou a u řady z nich vychází jiné výsledky. Některé ani 

nevykazují žádnou spojitost s antropometrií. Ty studie, které se shodují, tak většinou v 

následujících výsledcích. Vliv na výkon v bench pressu má samozřejmě hmotnost 

sportovce (jedinec vážící 50 kg pravděpodobně nezvedne na bench press zátěž o váze 150 

kg), dále obvod nadloktí a obvod hrudníku. Předpokládám, že antropometrie 

(antropometrické parametry) budou mít vliv, jak na výkon v bench pressu, tak i na jeho 

kritickou oblast pohybu (sticking region). Zajímá mě, u jakých tělesných parametrů vyjde 



11 

 

významný vliv a kde se tento vliv neprojeví tak výrazně.  Dále mě výsledky práce zajímají 

i pro mé vlastní obohacení a zkušenost v tomto oboru, který má tak velkou oblibu 

především v moderní době, která přeje všem fitness i sportovním aktivitám.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Maximální síla 

Maximální síla nám říká o množství síly, kterou je sval schopen vyprodukovat 

určitém motorickém úkonu za jedno opakování (1 RM).  Někteří odborníci se shodují na 

tom, že 1 RM odpovídá přibližně 80 % z absolutní síly, ta je charakterizována jako 

maximální síla, kterou může sval vyprodukovat, když jsou odstraněny všechny obranné 

a tlumící mechanismy v těle (Stoppani, 2012).  

Tento fakt o absolutní síle mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, kdy jsem několikrát 

viděl zvednutí velké váhy, například u dřepu či mrtvého tahu, kde došlo z důvodu 

obrovské zátěže na lidské tělo k vážnému poranění. U dřepu to bylo např. odtržení 

čtyřhlavého svalu stehenního. Proto si myslím, že je moudré zvyšovat zátěž postupně a 

pomalu, aby se tělo stihlo postupně adaptovat na zátěž. 

K rozvoji maximální síly je nejvhodnější používat nízkých počtů opakování 1 až 5 

RM a dlouhých přestávek mezi sériemi, které jsou delší i než 5 minut (Stoppani, 2012).  

Podrobněji je tato problematika rozepsána v následující kapitole 2.2. Metoda 

maximálních úsilí ovlivňuje především nervosvalovou adaptaci, nedochází však 

k vyčerpání všech motorických jednotek jako u metody s opakovaným úsilím, ta 

ovlivňuje zase mnohem více metabolickou adaptaci (Petr a Šťastný, 2012). Dle mého 

názoru je tedy nejlepší obě tyto metody kombinovat. Vhodné způsob může být po 

rozcvičení začít s metodou maximálních úsilí a poté zařadit metodu opakovaných úsilí  

nebo v jednu tréninku zaměřit na metody maximálních úsilí a další na metodu 

opakovaných úsilí.  

 

2.2 Počet opakování a velikost odporu 

Mezi počtem opakování a velikostí odporu platí negativní vztah. Znamená to, že 

čím je větší odpor, tím menšího počtu opakování v sérii je možné dosáhnout (Petr, 

Šťastný, 2012).  

K vyjádření maximálního počtu opakování s určitým odporem nám slouží termín 

opakovací maximum (RM – v angličtině repetition maximum). Tato zkratka je 

nejpoužívanější, jak v české, tak i v zahraniční literatuře. Pokud cvičenec provede 10 RM, 

znamená to, že provedl akorát 10 opakování s daným odporem a už nebyl schopen provést 
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žádné další opakování kvůli vyčerpání. Ale jestli by cvičenec udělal 10 opakování 

s daným odporem a ještě by byl schopný provést např. 2 opakování, tak se už nebavíme 

o 10 RM, ale o 12 RM. Z tohoto vyplývá, že maximální zvednutá hmotnost na čince nebo 

jedenkrát překonání maximálního odporu se označuje jako 1 RM. (Petr, Šťastný, 2012). 

Hned po výběru cviku je velikost odporu jedním z nejdůležitějších 

metodotvorných činitelů. Jedním z nejčastějších způsobů, jak měřit velikost odporu, je 

pomocí procent opakovacího maxima. Velikost odporu můžeme popsat například jako 80 

% z 1 RM. Pokud je jedno opakovací maximum v bench pressu 130 kg, pak 130 kg x 0,8 

= 104 kg (Stoppani, 2016). 

Tato metoda vyžaduje pravidelné měření aktuální hodnoty 1 RM, čímž se zajistí 

využívání odpovídající hodnoty velikosti odporu. Tato metoda je vhodná pro ty silové 

sporty, ve kterých se časté testování používá pro kontrolu výkonnosti a připravenosti na 

soutěže. Vzpěrači by měli tuto metodu používat poměrně často, neboť vzpěrači musejí 

při tréninku používat přesně změřené hmotnosti. Siloví trojbojaři tuto metodu 

samozřejmě používají také, protože pro jejich disciplínu je velmi důležitá hmotnost činky, 

kterou dokážou v bench pressu, dřepu a mrtvém tahu překonat při 1 RM. Samozřejmě 

většina z nich trénuje s jinými procenty hmotnosti břemene odvozených z 1 RM. 

Nevýhodou určování velikosti odporu podle procent RM je fakt, že počet opakování, 

který dokážeme provést s určitým procentem 1 RM, se může dosti lišit v závislosti na 

trénované svalové skupině, na použitém náčiní či nářadí, na zkušenostech a úrovni 

trénovanosti sportovce (Stoppani, 2016). 

Pro kondiční kulturisty a další lidi, cvičící pravidelně v posilovně, nemusí být 

pravidelné zjišťování 1 RM pohodlné a často ani proveditelné. Je to časově náročné a 

řada cviků provedení testu 1 RM ani neumožňuje. I když existují tabulky, ze kterých lze 

hodnotu 1 RM odvodit na základě počtu opakování, která lze provést s určitým odporem, 

jsou tyto tabulky pro někoho velmi nepřesné. V takovém případě lze pro sledování 

velikosti odporu používat cílové hodnoty RM. Označují se jako 10 RM nebo 5 RM a 

odpovídají velikosti odporu, se kterým se provede daný počet opakování. Až svalová síla 

vzroste, stačí pouze zvýšit hmotnost odporu, ale při tom lze zůstat ve stejném rozsahu 

počtu opakování bez nutnosti zjišťovat 1 RM. Stojí se zmínit i o tom, že hodně trenérů a 

vědců, kteří se zabývají silovým tréninkem, doporučuje, aby byl počet opakování 

v jednom tréninku udržen v poměrně malém rozsahu. Předpokládají, že sval lze v jednom 

tréninku efektivněji trénovat pouze pro jeden záměr. Přesto se v kulturistice v rámci jedné 
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tréninkové jednotky používá široký rozmezí opakování. Například jedna série může být 

s velmi velkým odporem okolo 3 RM, po které budou následovat další série s menším 

odporem a počtem opakování okolo 12 RM (Stoppani, 2016). 

Novější metodou pro vytvoření a sledování velikosti odporu je škála OMNI-

Resistance (Robertson, 2003). Jedná se o desetibodovou škálu, která ukazuje 

modifikovanou verzi subjektivního pocitu zatížení (rating of perceived exertion – RPE) 

původně vytvořenou a popsanou Borgem (1982) a používanou hlavně pro hodnocení 

metody intenzity aerobního cvičení. Každá hodnota od jedné do deseti na škále OMNI-

Resistance představuje přibližně desetiprocentní zvýšení opakovacího maxima. 

Například použití 50 % z 1 RM představuje pět bodů a 100 % z 1 RM odpovídá 10 bodům 

na OMNI-Resistance škále. Tato škála není přesným kvantitativním vyjádřením, ale spíše 

kvalitativním hodnocením říkající to, jak se posilující osoba subjektivně cítí a jak vnímá 

obtížnost cvičení. Proto se OMNI-Resistance škála používá především v silovém tréninku 

začínajících sportovců (Stoppani, 2016). 

 

Obrázek č. 1: OMNI-Resistance škála (Robertson, 2003) 

Cvičení s určitým odporem vede k odpovídajícím výsledkům. Těchto poznatků 

bylo využito pro vytvoření kontinua opakovacího maxima. Jedná se modifikaci kontinua 

navrženého Fleckem a Kraemerem (2004), které je dnes přijímáno mnohými vědci a 

trenéry. Kontinuum počítá, stejně jako originální kontinuum, s rozsahem maximálních 

opakování od jedné do dvacetipěti a navíc přidává adaptaci svalové hypertrofie. Ve 

spodním konci kontinua dochází k významnějšímu rozvoji svalové síly, především při 
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používání maximálních opakování od jedné do šesti nebo 80 až 100 % z 1 RM (O’Shea, 

1966; Weiss, Coney, Clark, 1999). Významnější svalová hypertrofie je hlavně při 

tréninku maximálních opakování mezi osmi až dvanácti, což odpovídá 70 až 80 % z 1 

RM (Kraemer, Fleck, Evans 1996). K rozvoji svalové vytrvalosti dochází při počtu 

opakování vyšším než dvanáct a při 70 % a méně z 1 RM (Stone, Coulter, 1994). Novější 

poznatky naznačují, že větší počet opakování je účinný taktéž pro svalovou hypertrofii 

v případě, že jsou série prováděny do vyčerpání (Burd, 2010; Burd, 2011; Mitchel, 2012). 

Různorodost svalové adaptace zdůrazňuje důležitost periodizace tréninku, která 

nezbytným předpokladem pro vyvolání požadovaných změn ve svalu, ať už jde o zvýšení 

svalové síly, nebo svalové vytrvalosti. Důvodem je to, že se jednotlivé svalové adaptace 

navzájem ovlivňují. Příkladem může být, že zvyšování svalové síly a současně svalové 

vytrvalosti pozitivně ovlivní i svalovou hypertrofii. Většina tréninkových jednotek se 

však musí odehrávat v rozmezí opakování odpovídajícím cíli posilování, ale opakované 

zařazení jiných intenzit bude k dosažení cíle také pomáhat (Stoppani, 2016). 

Jedním z důležitých předpokladů, které je pro aplikaci kontinua opakovacího 

maxima třeba splnit, je podmínka, že všechna opakování se musí provádět střední 

rychlostí. Rychlost pohybu může být přesto snížena nebo zvýšena, a to především při 

použití lehkého nebo středně těžkého odporu. Změna v rychlosti pohybu má mít velký 

vliv na svalovou adaptaci. Rychlá opakování s malým odporem jsou doporučená pro 

rozvoj rychlé síly, ale za podmínky, že dojde pouze k malému počtu opakování, aby 

mohla být dodržená vysoká rychlost pohybu.  Naopak pomalý až středně rychlý pohyb se 

submaximální velikostí odporu je vhodný pro rozvoj svalové hypetrofie a vytrvalostní 

síly, protože se tím prodlužuje doba pod napětím neboli doba svalového tonu. Např. 

trénink s hmotností odpovídající 30 až 45 % z 1 RM se třemi opakováními maximální 

rychlostí rozvíjí rychlou sílu, ale už má minimální vliv na svalovou vytrvalost nebo 

hypertrofii (Stoppani, 2016). 

Vlivem velikosti odporu na počet opakování se v minulosti zabývalo desítek 

autorů, kteří vytvořili mnoho rovnic, přepočtů a tabulek. Bylo publikováno několik 

srovnávacích studií, např. LeSuer, McCormick et al. (1997) nebo Wood, Maddalozzo et 

al. (1999), jejichž záměrem bylo srovnání predikčních rovnic přímo na souboru cvičících 

osob. A jak předpokládáme, bylo by velmi nepřirozené, kdyby tyto teoretické údaje 

seděly vždy na všechny cvičence. Některé rovnice jsou vhodné k predikování pouze pro 

určitý rozsah opakování, např. 4-8 RM a naopak jindy byly zjištěny rozdíly mezi 
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testovanými cviky. Dřep se ukázal být s vysokou přesností predikovatelný, zatímco u 

mrtvého tahu byly rozdíly reálných výkonů s rovnicemi až 14 %. Nejspíše jednou 

z nejpoužívanějších predikčních rovnic je rovnice podle Brzyckého (1993), který 

předpokládá lineární vztah od 1 RM do 10 RM s tím, že 10 RM odpovídá přesně 75 % 

z 1 RM (Petr, Šťastný, 2012). 

2.3 Komplexní cviky 

Komplexní cviky ovlivňují rozvoj síly, ale také rozvoj kardiovaskulárního sytému 

(Stoppani, 2012). V této kapitole budou budou uvedeny pouze cviky s velkou činkou, 

jelikož jsou pro tento výzkum důležitější a nebude zde uvádět nespočetný seznam cviků, 

které zapojují celé tělo. 

 Mezi tyto cviky se řadí základní cviky nebo-li cviky silového trojboje, tvoří je 

dřep, mrtvý tah a bench press. Další cviky s velkou činkou, které je zde vhodné uvést jsou 

cviky vzpěračské, tvoří je nadhoz, trh, silové přemístění, silové přemístění od kolen, 

vysoké výtahy, vysoké výtahy od kolen, výrazy nad hlavou a dřepy s činkou nad hlavou 

(Stoppani, 2012). 

 Jsem toho názoru, že vzpěračské cviky jsou mnohem více náročné z důvodu 

zapojení svalů celého těla, ale především kvůli náročné technice, kterou je důležité 

rozvíjet po dlouho dobu. Proto pro běžnou populaci jsou bezpečnější a vhodnější cviky 

pouze se silového trojboje, které také perfektně rozvíjí svaly celého těla. 

2.4 Technika bench pressu 

Bench press je klasickým cvikem na hrudník, který nabízí obrovský potenciál pro 

rozvoj síly horní části těla. Většina lidí se v tomto cviku propracuje poměrně rychle 

k velkým váhám (DK Publishing, 2009).  

Bench press na rovné lavici by měl být podle Evanse (2007) proveden tak, že záda 

i hýždě leží na lavici, chodidla jsou celou plochou opřená o zem. Velká činka je uchopena 

nadhmatem na šíři ramen nebo o trochu širší. Stoppani (2012) doporučuje spíše širší 

úchop, než je šířka ramen, aby předloktí byla ve vertikální pozici, když se osa činky 

nachází ve spodní pozici dotýkající se hrudníku. Murphy a kol. (1995) zjistili testováním 

na 13 zkušených probandech, že nejlepšího výkonu v BP je dosaženo při úhlu 90° v lokti. 

Osa by měla být držena v dlani raději blíže k zápěstí než k prstům. Pokud by byla činka 

držena více směrem k prstům, docházelo by více k zalamování zápěstí, i k nevýhodnému 
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pákovému poměru mezi dlaní a předloktím (https://stronglifts.com/bench-press). 

Delavier (2007) varuje před špatným úchopem činky, kde jsou palce na stejné straně jako 

ostatní prsty, může tak dojít k vyklouznutí činky a ta může způsobit vážná zranění, zvlášť 

při větší hmotnosti. Proto musí být palce v opozici k ostatním prstům. Lopatky by měly 

být tlačeny k sobě, tak aby byla vytvořena potřebná stabilita pro ramenní klouby. Takto 

by se měly udržet po celou dobu provedení cviku. S tím souvisí i pozice ramen, která by 

měla být tlačena dolů a vzad, tím docílíme toho, aby se více zapojovaly prsní svaly než 

přední část deltového svalu. Hrudník bychom měli tlačit směrem vzhůru do stropu, zkrátí 

se nám tak dráha vedení osy. Úhel mezi nadloktím a trupem by měl být přibližně okolo 

75°. U kulturistů občas můžeme vidět, že jejich úhel mezi nadloktím a trupem je téměř 

90°, to bohužel není dobrý pro ramenní klouby a můžeme si je tak postupně poškodit. 

Naopak pokud jsou nadloktí tlačeny příliš k tělu, začíná být tato pozice velmi neefektivní 

a omezí tak náš výkon v bench pressu (https://stronglifts.com/bench-press). 

 

ROSENTSWIEG (1985) doporučuje široký úchop, protože nejvíce zapojuje velký 

prsní sval. Široký úchop oproti úzkému výrazně zkracuje dráhu pohybu činky (Madsen 

& McLaughlin, 1984).  Lander a kol. (1985) preferuje však střední úchop, který je více 

efektivní pro maximální výkon v BP než široký nebo úzký úchop. U středního úchopu je 

úhel mezi nadloktím a předloktím 90° a předloktí je tak ve vertikální pozici.  

Mezinárodní federace silového trojboje (IPF) má napsáno v pravidlech, že vzdálenost 

mezi ukazováčky u BP nesmí překročit 81 cm. 

 

Loree a kol.  (1992) ve své studii demonstrují výsledky vlivu šířky úchopu na 

výkon v BP. Jak je vidět z grafu č.1, střední šířka úchopu vykazuje nejlepší výkony v BP. 
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Graf č. 1: Vliv šířky úchopu na sílu v BP (Loree. L. W. a kol., 1992)  

 

Při excentrická fázi pohybu by se velká činka měla spouštět dolů kontrolovaně, 

aby došlo pouze k dotyku hrudníku, a ne k jeho stlačení osou. Činka by neměla být od 

hrudníku odrážena. Dráha pohybu osy je téměř svislá a lokty směřují stále stranou a 

současně zůstávají v rovině pod osou činky (Tlapák, 2003). Poté následuje koncetrická 

fáze, ve které by činka měla být tlačena diagonálně od hrudní kosti k úrovni ramen. Dráha 

pohybu činky by neměla být vertikální v úrovni hrudní kosti, je to sice kratší dráha 

pohybu, ale je méně efektivní (https://stronglifts.com/bench-press). Petr a Šťastný (2012) 

píší, že biomechanicky výhodná trajektorie vedení velké činky je ve tvaru obráceného 

písmene J. Cressey a Fitzgerald (2008) doporučují propínat lokty na konci koncetrické 

fáze. Naopak Stackeová (2008) doporučuje lokty úplně nepropínat, kvůli velkému tlaku 

na loketní kloub. Lepší je udržet kontrakci ve svalech a nepřenášet tak váhu velké činky 

na loketní kloub. Při excentrické fázi provádíme nádech a v koncetrické fázi výdech 
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(Delavier, 2007). Ale pokud zvedáme relativně velkou hmotnost na bench pressu, 

můžeme se pouze v horní pozici nadechnout, v excentrické a koncentrické fázi dech 

zadržet a při návratu do výchozí pozice zase vydechnout. Pokud provedeme výdech 

v dolní pozici, když se činka dotýká hrudníku, je o dost těžší udržet správnou pozici 

ramene a hrudníku (https://stronglifts.com/bench-press). 

 

Obrázek č. 2: Provedení pohybu u bench pressu (Delavier, 2007) 

Varianty provedení bench pressu na rovné lavici s velkou činkou podle Delaviera (2007): 

 

2.4.1 Klasická pozice bench pressu 

Klasická pozice je nejčastěji používaná v posilovnách po celém světě. Tato varianta je ze 

všech nejjednodušší a popis jejího provedení je popsán výše.  

 

2.4.2 Bench press s hyperlordózou (závodní varianta) 

Tento typ provedení většinou vede k překonání osobních maximálních výkonů. Delavier 

(2007) tuto variantu také nazývá jako benchpress ve vzpěračském stylu a říká, že tato 

pozice více zapojuje dolní část velkého prsního svalu, která je ze všech nejsilnější a 

umožňuje tak cvičit s větší zátěží, vyžaduje je to však větší opatrnost. Jedná se též o 
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soutěžní variantu a podléhá na soutěžích pravidlům, které se musejí dodržet pro uznání 

soutěžního výkonu.  

Také se můžeme setkat s názvem mostování. Při soutěžích se nesmí chodidla ani 

hlava pohybovat a hýždě musejí zůstat po celou dobu provedení v kontaktu s lavicí. Velká 

činka je vedena na stejné místo hrudníku, ale lokty jdou více dopředu a k tělu. Čím více 

je páteř prohnutá, tím je dosaženo většího efektu, neboť se hrudník více dostane nahoru 

od lavice a tím se zkrátí trajektorie pohybu velké činky. Při vzpěračské variantě jsou 

většinou používány pomůcky jako opasek, bandáže zápěstí a loktů a také speciální dres, 

který dokáže výrazně zvýšit maximální zvednutou váhu.  

Nutno zmínit, že tento typ provedení není vhodný pro lidi, kteří mají problémy se zády, 

protože přetěžuje bederní oblast zad (Delavier, 2007). 

 

2.4.3 Bench press s plnou oporou zad o lavici (Flat bench press) 

Tato varianta je vhodná pro lidi s bolestmi zad v bederní oblasti. Protože nejsou 

nohy zapřeny o zem, nedochází tak k prohýbání ve spodní části zad. Dle Delaviera (2007) 

toto provedení omezuje aktivitu dolní části velkého prsního svalu a soustředí tak vetší 

zátěž na střední a horní vlákna prsního svalu. 

Protože nejsou nohy opřeny o zem, tělo tak ztrácí důležitou část stabilizace, je 

proto bezpečnější volit přiměřenou zátěž a nesnažit se v tomto provedení bench pressu o 

osobní maxima.  

 

Obrázek č. 3: Tři varianty pozice těla u bench pressu (Delavier, 2007) 
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2.4.4 Svalové zapojení při bench pressu na rovné lavici 

Bench press na rovné lavici posiluje všechny části velkého prsního svalu 

(musculus pectoralis major), malý prsní sval (musculus pectoralis minor), trojhlavý sval 

pažní (musculus triceps brachii), sval loketní (musculus anconeus), přední část deltového 

svalu (musculus deltoideus), vnitřní sval pažní (musculus coracobrachialis) a přední sval 

pilovitý (serratus anterior) (Hanzlová, 2004; Čihák, 2003; Dokládal, 2006). Změnou šířky 

úchopu se můžeme zaměřit více na preferovanou část prsního svalu. Úzký úchop je lepší 

pro trénování střední části prsního svalu a široký úchop je vhodný pro zatížení vnějších 

partií velkého prsního svalu. (Delavier, 2007; Manocchia, 2014; Vella, 2014).  Evans 

(2007) píše, že úzký úchop zapojuje více vnitřní oblast velkého prsního svalu a také se 

více zapojuje trojhlavý sval pažní. U širokého úchopu naopak dodává, že se činnost 

trojhlavého svalu pažního minimalizuje.  Delavier (2007) říká, že se na jednotlivé části 

velkého prsního svalu lze zaměřit i změnou dráhy činky. Dolní část stimulujeme více, 

když činku budeme pouštět až nad žeberní oblouk. Střední část je procvičována nejvíce 

při klasickém vedení činky, tedy ke středu hrudníku a na vrchní část se zaměříme tak, 

když osa bude vedena ke klíčním kostem. Tlapák (2003) varuje před namáháním přední 

části deltových svalů a přetěžováním ramenního kloubu u bench pressu. Vezmeme-li 

v potaz dnešní sedavý způsob života, který často způsobuje horní zkřížený syndrom, 

neměl by být bench press zařazován příliš často.  
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Obrázek č. 4: Zapojení svalů u bench pressu (Delavier, 2007) 

 

2.5 Antropometrie 

Antropometrie je součástí funkční antropologie, která se zaměřuje na studium 

vztahů mezi morfologickou a funkční variabilitou člověka (Kohlíková, 2002). 

 

Metody antropometrie je systém technik měření vnějších rozměrů lidského těla, 

jsou standardizovány, a to zaručuje jejich srovnatelnost. Měnící se životní styl člověka a 

zvyšující se nároky na centrální nervovou soustavu se současným nedostatkem 

přirozeného zatěžování jeho pohybového aparátu vede k rozvoji sledovaných parametrů. 

Tyto parametry jsou důležité pro hodnocení vyvíjejícího se či stárnoucího organismu, ale 

také při výběru talentů pro určitý sport. (Kohlíková, 2002). 

Antropometrie se řadí mezi levné a jednoduché neinvazivní metody, její využití 

je velmi rozšířené nejen v oblasti medicíny, ale i v neklinické praxi např. ve sportu a 

ergonomii. Většina antropometrických měřidel funguje na principu posuvného měřidla, 

např. pelvimetry sloužící pro zjištění délkových rozměrů. V antropometrii se také používá 
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posuvné měřidlo podobné krejčovskému metru k měření obvodových rozměrů a 

samozřejmě i váha ke zjišťování tělesné hmotnosti (Hronek, 2011). 

 

2.6 Vliv antropometrie na výkon v bench pressu 

 

Předchozí výzkumy ukázaly, že maximální výkon bench pressu je ovlivněn 

biomechanickými a antropometrickými faktory včetně dráhy, šířky uchopení, hloubkou 

hrudníku a délkou horních končetin (Elliott et al., 1989, Harman, 1984; McLaughlin, 

1984; Rosentswieg a kol., 1975; Wilson, Elliott, & Kerr, 1989). Bohužel důležitost těchto 

parametrů nebyla u zkušených sportovců zabývající se silovým tréninkem úplně 

potvrzena. Toto dokazuje například Loree L. Wagner a spol. (1992), kteří testováním 24 

zkušených trenérů dospěli ve své studii k tomu, že pouze šířka úchopu ovlivňuje 

maximální výkon na BP. Antropometrické parametry jako hloubka hrudníku, délka paže 

a předloktí nemají významný vliv na maximální výkon v BP.  

Naopak Mayhew, Piper and Ware (1993) zjistili testováním na 58 fotbalových 

hráčích, kteří byli měřeni po 10 týdenním tréninkovém programu, že nejvíce ovlivňují 

výkon v BP obvod paže, průřez paže (CSA). Na hráčích bylo měřeno 11 

antropometrických rozměrů a testování byli v 1 RM u BP, mrtvém tahu a dřepu. 

K podobnému výsledku došli i Wollner Materko a kol. (2007), kteří testovali 22 mladých 

mužů a 22 mladých žen ve věku 18 až 26 let a přišli na vliv obvodu paže na maximální 

výkon na stroji podobnému BP, bohužel pouze u mužů. Význam obvodu paže 

v relaxované pozici znázorňuje koeficient deteminance R2=0,73 u mužu a R2=0,1 u žen. 

Stojí se zmínit i o tukuprosté hmotě u mužů, kde R2=0,31 a u žen R2=0,19. 
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Tabulka č. 1: Vliv antropometrie na 1 RM (Mayhew, Piper and Ware ,1993)  

Hortobagyi, Katch, and LaChance (1989) zkoumali vliv postavy a tělesné 

hmotnosti na maximální výkon v BP a zjistili vzájemnou korelaci. Bohužel však 

neprozkoumali další důležité parametry jako je délka horní končetiny, délka předloktí a 

obvod hrudníku. Předpokladem je, že nevýhodou by měli být dlouhé horní končetiny, 

protože se prodlužuje dráhy pohybu u BP. Algra (1982) a McLaughlin (1984) 

předpokládají, že větší hloubka hrudníku by měla zkrátit dráhu pohybu činky a tím i 

zmenšit vykonanou mechanickou práci. Podobnou souvislost mezi obvodem hrudníku a 

výkonem v BP zjistili svým výzkumem Reynolds a kol.  (2006). Testovali 70 zdravých 

probandů ve věku od 18 do 68 let. Významné korelace zjistili u obvodu hrudníku a u 

obvodu nadloktí. Tyto korelace byly největší u 1 RM, kde u objemu hrudníku korelace 

byla 0,6 a u objemu nadloktí 0,66. Tyto korelace se postupně mírně snižovali, jak se 

zvyšoval počet opakování a snižovala se hmotnost. Při 20 RM korelace u objemu 

hrudníku činila 0,56 a u objemu nadloktí 0,61. Bohužel však Reynolds a kol. (2006) 

neprokázali významnost antropometrických měření pro predikci maximálního výkonu (1 

RM) v BP. Naopak Mayhew a kol. (1991) však ve starší studii testoval 170 mužů studující 

vysokou školu, kteří byli členy fitness tříd a jejich testování předcházel 14 týdenní silový 

a aerobní trénink. Vícenásobná regresní analýza vybrala průřez paže (CSA), procento 

tuku a obvod hrudníku jako nejlepší predikátory pro výkon v BP s přesností 83 % 

(R=0,83). C. L. Hartovi a kol. (1991) vyšla podobná predikce s přesností 79 % a 

standartní chyba odhadu byla 13,8 kg. Zde v mnohonásobné regresní analýze byly 
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vybrány obvody nadloktí, průřez paže, věk, délka nadloktí a tukuprostá hmota jako 

nejlepší parametry pro predikci výkonu v BP. Testováno bylo 54 mírně trénovaných 

mužů. Měřili se obvody paže ve flexi a hrudníku, délky předloktí, nadloktí, délka 

trajektorie osy během tlaku v BP a šíře úchopu. K určení tělesné kompozice se měřili 

kožné řasy. Největší vliv na výkon v BP měla tělesná hmotnost. Navíc jedinci s kratšími 

a svalnatějšími pažemi na svojí tělesnou hmotnost dosahovali lepších výkonů v BP. 

 

Predikční rovnicí pro BP se zabýval i J. M. Scanlan (1999) a testoval 113 

netrénovaných žen. Měřil BMI, procento tuku, tukuprostou hmotu, šířku paže ve flexi, 

šířku ramen, androgenní index a somatotyp.  a zjistil že spolu mírně korelují průměr 

zatnuté paže ve flexi s BP , r =0,45 a obvod paže  r =0,45, mezomorfní komponenta r=0,44 

a obvod předloktí r=0,42. Ale predikce 1 RM na bázi těchto antropmotorických parametrů 

měla pouze částečný úspěch a vyšla R=0,58 a koeficient variace pro rovnici se pohyboval 

v rozsahu 18,9 až 21 %.  

Nejčastěji tedy predikční rovnice používaly z antropometrických hodnot tělesnou 

hmotnost, obvod paže, průřez paže, obvod hrudníku a tukuprostou hmotu nebo procenta 

tuku v těle. Predikovaní 1 RM z antropometrických parametrů ale bohužel není příliš 

přesné a ani praktické. 

 

Caruso a kol. (2012) se také zabýval předpovídáním maximálních a 

submaximálních výkonů v BP na základě hmotnosti těla, celkové délky paží a 

biakrominální šířce. Tato studie zahrnovala 36 mužů o váze 62 až 126 kg. Bylo zjištěno 

že největší vliv na BP má opět tělesná hmotnost, celková délka paží měla střední vliv na 

1 RM a o něco větší vliv měla na maximální počet opakování s 40% hmotností z 1 RM, 

biakrominální šířka ramen měla významný negativní vliv na výkon s 40% a 55% 

hmotností z 1 RM, to znamená, že čím širší ramena proband měl, tím měl horší výkon na 

BP.  
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Tabulka č. 2: Vliv tělesné hmotnosti, délky paže a biakrominální šířky na výkon v bench 

pressu (Caruso a kol., 2012). 

K zajímavému výsledku se ale dopracoval Bellar (2010), který zkoumal vliv 

rozpětí paží na akutní účinky únavy vyvolané maximální 30 vteřinovou izometrickou 

kontrakcí proti velké ose na výkonnost v bench pressu. V této studii bylo zkoumáno osm 

atletek ve věku 18 až 20 let, které vrhaly koulí, házely diskem, kladivem nebo oštěpem. 

Zjistil, že rozpětí paží nemá žádný vliv na výkon v bench pressu, ale když přímo výkon 

v bench pressu předcházela 30 vteřinová izometrická kontrakce, tak korelace mezi 

rozpětím paží a výkonem v bench pressu vykazovala významnou negativní hodnotu. To 

znamená, že lepší výkon měly ty atletky, které menší rozpětí paží.  

Jerry L. Mayhew a kol. (1993) jako jedni z mála zjišťovali i vliv antropometrie na 

relativní výkon v BP, to znamená že nazvedanou hmotnost vydělili hmotností probandů. 

Testováno bylo 99 chlapců ve věku od 14 do 18 let, kteří dělali silový trojboj. Velmi 

široký je rozptyl tělesné hmotnosti chlapců, který byl od 38 do 134 kg. Měřil se vliv 17 

antropometrických parametrů na maximální výkon v BP a v mrtvém tahu. Tělesná 

hmotnost a obvody končetin měly největší vliv na výkony. Ale po odstranění vlivu tělesné 

hmotnosti prudce klesl počet antropometrických parametrů. Jak ukazuje tabulka č. 3 

z výzkumu, u BP klesl z 14 na 3 a u mrtvého tahu z 14 na 12.  Jak je z tabulky patrné, tak 

u BP vyšla významná souvislost pouze u věku, průřezu paže (arm muscle cross-sectional 

area) a složení těla (6skf). Když byla tělesná hmotnost zkontrolována parciální korelací, 

5 korelací mezi antropometrií a výkonem v bench pressu zůstalo významných. Byl to věk, 

složení těla, obvod paže, průřez paže a kupodivu obvod boků.  
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Tabulka č. 3: Vliv antropometrie na bench press a mrtvý tah (Jerry L. Mayhew a kol., 

1993) 

Celkově tedy výkon v BP nejvíce ovlivňovali obvod nadloktí, tělesná hmotnost a 

také obvod hrudníku. Tyto antropometrické parametry vyšly nejčastěji jako významný. 

Ostatní parametry jako věk, délka paží, šířka ramen nebo procento tuku nebyly příliš 

významné a někdy jejich korelace s výkonem v BP vůbec nevyšla. 

 

2.7 Kritická fáze pohybu při bench pressu 

 

Při cvičení BP s vysokou zátěží Madsen and McLaughlin (1984) našli bod, ve 

kterém při koncetrické fázi dochází k výraznému zpomalení činky či úplnému zastavení, 

než pak pohyb činky začne zase zrychlovat. Pojmenovali toto místo jako bod „kritická 

fáze pohybu”, které je charakteristické nejmenší rychlosti pohybu osy směrem vzhůru. 



28 

 

Elliot, Wilson, and Kerr (1989) také našli SR bod, ale pojmenovali to jako oblast, 

kde dochází ke změně z maximální rychlosti k minimální rychlosti. „Region from peak 

velocity (Tvmax) to Tvmin kritická fáze pohybu“. Tato definice byla považována za více 

funkční při analýze BP. Při SR je tlaková síla sportovce menší než gravitační síla působící 

na činku, to je příčinou zpomalení či zastavení pohybu činky.  

Lander, Bates, Sawhill, and Hamill (1985) popisují SR u BP jako součást 

koncentrické fáze, kde okamžité vertikální síly, které proband aplikuje na zdvih činky, 

byly menší než hmotnost činky a byla to ta část tlaku, kde nejpravděpodobněji dochází 

k selhání a nevykonání daného opakování. Pro SR bylo charakteristické horizontální 

vychýlení osy, které snížilo momentové rameno okamžité síly v ramenní ose. Tento 

pohyb velké činky v horizontální rovině snížil točivý moment, který museli probandi 

vyvinout, aby překonali oblast SR (Elliott et al., 1989). 

Důvodem, proč je SR zajímavou oblastí pro výzkum, je skutečnost, že tato oblast 

zpomalení pohybu osy nastává pouze při provádění BP s maximální zátěží 1 RM nebo se 

zátěží blížící se 1 RM. (Elliot et al., 1989; Madsen & McLaughlin, 1984; Newton et al., 

1997).  

Myšlenka, že SR omezuje výkon v BP vedla k řadě výzkumů s cílem vysvětlit, 

proč se vlastně SR při BP vyskytuje. Zajímavý je názor, že SR je mechanicky nevýhodná 

oblast pro působení síly sportovce na činku. (Elliot et al., 1989; Madsen & McLaughlin, 

1984; van den Tillaar, Sæterbakken, & Ettema, 2012). Důvodem této mechanicky 

nevýhodné pozice je hypotéza, že je to způsobeno délkou svalů nebo interním či externím 

momentem paží. Na základě této úvahy se přišlo na to, že externí momentová ramena 

jsou výhodnější při SR než v oblasti před SR a zároveň méně výhodné než v oblasti po 

SR (Elliot et al., 1989), čímž se odmítá hypotéza, že méně výhodný externí momenty 

ramen jsou důvodem existujícího SR.  

Tillaar a kol. (2012) doporučují, že SR znázorněná silovou křivkou během 1 RM 

a zátěži blízké 1 RM v BP může být považována za křivku „force-length curve” svalu, 

čímž předpokládají, že příčinou SR je právě délky svalů. Jedním z možných způsobů 

ověření této hypotézy je otestovat BP s různě širokými úchopy a zjistit, jestli se SR objeví 

ve stejných úhlech u loketního a ramenního kloubu nezávisle na vzdálenosti nebo času 

od hrudní kosti. Úhel v daném kloubu bude přibližně zobrazovat délku svalů, zapojující 

se při BP (Gomo, Tillaar, 2016). Olav Gomo a Roland Van Den Tillaar (2016) hypotézu 
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Tillaara a kol. (2012) vyvrátily, protože zjistili, že SR se nenachází ve stejných úhlech 

loketního a ramenního kloubu při různý šířce úchopu, a proto SR není závislý na délce 

svalů u BP. Úzký úchop měl výrazně menší abdukci a větší úhel ohybu v rameni než 

střední a široký úchop v začátku oblasti SR a větší úhel ohybu ramene ke konci SR. Úhly 

v lokti se velmi liší u všech třech šířek úchopu na začátku SR, ale ke konci SR se pouze 

střední úchop liší od ostatních. Úhly v lokti a rameni u širokého úchopu vyšli podobně 

jako u Tillaara a Ettema (2010).  

Můžeme říci, že vlivem antropometrie na SR u BP se zabýval pouze Wagner, 

Loree L. a kol (1992), protože zjistil rozdílnou délku dráhy u SR, kde SR nastává 

v závislosti na šířce úchopu. Wagner Loree L. tvrdí: „SR začíná ve významně vyšším 

bodě při středním úchopu než u širokého úchopu. Další zkoumání SR zjistilo, že SR tvoří 

menší procentuální část z celkové koncentrické fáze u středního úchopu (11,4 %) než u 

úzkého (17,3 %) nebo širokého (22,5 %)”. 
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 

Cíl práce: 

Hlavním cílem práce je posouzení vlivu antropometrie lidského těla na výkon a oblast 

kritická fáze pohybu při bench pressu. 

 

Úkoly práce: 

1) Prostudování odborné literatury 

2) Zvolit zkoumaný soubor 

3) Sběr dat 

4) Analýza nasbíraných dat 

5) Zpracování získaných dat 

6) Vyhodnocení výsledků 

 

Hypotézy: 

1) Předpokládám, že délka paží bude mít negativní vliv na výkon v bench pressu. 

2) Předpokládám, že obvod nadloktí bude mít pozitivní vliv na výkon v bench 

pressu. 

3) Předpokládám, že obvod hrudníku při maximálním nádechu bude mít pozitivní 

vliv na výkon v bench pressu. 

4) Předpokládám, že některé antropometrické parametry lidského těla ovlivní dráhu 

kritické fáze pohybu. 

5) Předpokládám, že některé antropometrické parametry lidského těla ovlivní délku 

trvání kritické fáze pohybu. 
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4. Metodika 

 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořilo 24 mužských probandů ve věku od 20 do 28 let, kteří měli již 

předchozí zkušenosti se silovým tréninkem, především bench pressem. Všichni testovaní 

probandi se věnovali nebo věnují posilování, ale i jiným sportům. Ještě před měřením byl 

udělen souhlas etické komise č. 146/2015 (příloha č.1). Všichni probandi byli při 

testovaní zdraví a neměli žádné zdravotní komplikace, které by jim nedovolovali se 

testování zúčastnit.  

 min. hodnota max. hodnota průměr 
směrodatná 
odchylka 

Věk (roky) 20 28 23,3 2,5 

Tělesná hmotnost (kg) 66 100 84,8 8,9 

Tělesná výška (cm) 172,5 192 181,9 5,0 

Tabulka č. 4: Výzkumný soubor 

 

4.2 Popis testování 

Testování probíhalo v laboratoři biomechaniky na UK FTVS, kde jsou k dispozici 

měřící přístroje, především na elektromyografii a kamery na analýzu pohybu. Všichni 

testovaní jedinci nesměli provádět jakýkoliv trénink horní poloviny těla alespoň dva dny 

před měřením BP. 

Před samotným měřením BP byl každý proband seznámen s postupem testování, 

vyplnil krátký dotazník týkající se jeho současného fyzického i psychického stavu. Poté 

následovalo krátké rozehřátí, které se skládalo ze skákání panáku a běhu na místě. 

Následovali mobilizační cviky na horní polovinu těla a cvičení s gumovým expandérem 

po 10 opakováních, cviky se skládaly z předpažování, upažování, tlaků od prsou do 

předpažení, přítahy z předpažení do zapažení, externí rotace s lokty u těla a externí rotace 

v upažení pokrčmo. Poté byly na probanda nalepeny elektrody pro elektromyografii a 

markery pro kinematickou analýzu. Záznam z elektromyografie však nesouvisí s touto 

prací, ale s jiným výzkumem, a proto zde nebude více rozváděn. Probandi museli být 

hladce oholeni na hrudníku a břiše a také odmaštěni na hrudníku, břiše i pažích, aby 

elektrody a markery dobře držely. Následovaly rozcvičovací série s činkou. První 
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rozcvičovací série byla prováděna s prázdnou osou a cvičící provedl libovolný počet 

opakování, druhá série byla provedena s 40 % z 1 RM po 8 opakováních a třetí série se 

70 % z 1 RM po 5 opakováních. Další série se již neprováděly z důvodu úspory 

energetických zásob pro hlavní série. Přestože probandi znali své maximální výkony, 

občas muselo dojít ke snížení hmotnosti činky z důvodu neprovedení opakování nebo 

naopak ke zvýšení váhy, když jedinec provedl koncentrickou fázi příliš rychle. Důvodem 

mohlo být testování v jinou denní dobu, než jsou probandi zvyklí, laboratorní podmínky 

nebo pozitivní motivace od testujících.  

Nejprve se začínalo měřit 1 RM. Pauzy mezi sériemi činily 3 – 5 minut. 

Posloupnost měření byla následující: 1 RM, 4 RM, 8 RM, 12 RM. Po zjištění aktuálního 

1 RM, byly nastaveny odpory pro 4, 8 a 12 RM. Zátěže byly nastaveny následovně: 4 RM 

= 90 % z 1 RM, 8 RM = 80 % a 12 RM = 70 % z 1 RM.  

Pro testování bylo zapotřebí minimálně dvou testujících osob. Jeden testující vždy 

stál za testovaným probandem a pomáhal mu zvedat a pokládat činku ze stojanů na BP a 

zároveň ho jistil při případném selhání u opakování při BP. Druhý testující zapínal 

program k měření analýzy pohybu a případně pomáhal také s jištěním probandů. 

Testování bylo provedeno na rovné lavici s výškou 60 cm, délkou 110 cm a šířkou 

25 cm. Pro dosažení stabilnější pozice i pro probandy menší postavy byly pod chodila 

probanda umístěny podložky o výšce 20 cm.  Šířka úchopu u BP byla stanovena podle 

soutěžních pravidel mezinárodní federace silového trojboje (IPF) na 81 cm.  

Technika BP byla prováděna dle pravidel IPF, jenom místo pravidla o úplném 

zastavením na hrudníku bylo povoleno pouze dotknutí se hrudníku. Nesmělo však 

docházet k prohnutí hrudníku činkou nebo odrážení činky od hrudníku.  

Za nejčastější chyby u bench pressu považuje Stackeová (2008): 

- příliš úzký nebo příliš široký úchop  

- omezený rozsah pohybu  

- odraz činky od hrudníku  

- prohýbání a změny polohy trupu  

- chybný směr pohybu (k břichu, nad hlavu) 

- nedostatečné brzdění v excentrické fázi pohybu 
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- nesprávné dýchání 

 

 

4.3 Sběr dat 

 Ke sběru dat byl použit systém pro trojrozměrný záznam pohybu (Qualisys, 

Švédsko). Pohyb se zaznamenával na devět kamer s frekvencí snímání 200 Hz, osm 

z nich sloužilo k záznamu pohybu markerů umístěných na probandovi. Jedna kamera 

sloužila k natáčení videozáznamu, na kterém se mohl zkontrolovat aktuální průběh 

měření, zda-li vše probíhá správně. Tři markery byly umístěný na ose, dva na boku a 

jeden uprostřed osy. Na probandovi bylo umístěno celkem deset markerů. Jeden byl 

umístěn na horní polovině hrudní kosti (os sternum), tak aby se ho osa nedotýkala ve 

spodní pozici při provádění BP. Jeden cluster se čtyřmi markery byl umístěn na horní 

straně nadloktí a druhý cluster také se čtyřmi markery na horní straně předloktí. Jeden 

samostatný marker byl umístěn na okovci kosti loketní (olecranon ulnae).  

 Pomocí programu Qualisys byla určena dráha i čas oblasti vyskytující se před 

kritickou fází pohybu (presticking region) při BP, kritická fáze pohybu při BP (sticking 

region) a oblast následují po ní (posticking region). 

 Data z programu Qualisys byla dále zaznamenána a zpracována v programu 

Microsoft Excel. 

 

4.3.1 Měření antropometrických parametrů 

Měření antropometrických parametrů probíhalo především v laboratoři, 

nejdůležitější však bylo měření goniometrem, ke kterému byl potřeba bench press. 

Měření probandů jsem prováděl dle pokynů, které jsou ve skriptech Kohlíkové (2002). 

Tělesná hmotnost: 

Pro její zjištění používáme lékařskou decimální váhu, kdy vyšetřovaný proband 

stojí uprostřed nosné plochy jen ve spodním prádle. Doporučuje se měřit nejlépe ráno 

před snídaní. 

Výškové a délkové rozměry měříme tak, že proband stojí zády při stěně, které se 

dotýká patami, hýžděmi a lopatkami (hlavou jen zřídkakdy), špičky nohou jsou u sebe. 
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Měřený proband se dívá rovně před sebe a nesmí se uklánět či předklánět, pohybovat 

nebo se dívat, jak je měřený. Při měření musíme antropometr držet pořád kolmo k zemi.  

 

Antropometrem byla změřena tělesná výška, tělesná výška v sedě, výška 

nadpažku, výška hrotu středního prstu a výška předního kyčelního trnu. Rozpětí paží a 

délka celé horní končetiny byly změřeny posuvným metrem. Pro délky a šířky kostí byl 

použit pelvimetr. K měřená obvodu nadloktí a hrudníku postačil krejčovský metr a 

abdukci ramenního kloubu, flexi loketního kloubu a plantární flexi zápěstí jsme měřili 

goniometrem. 

 

Tělesná výška 

Měříme vzdálenost nejvyššího bodu temene hlavy (vertex) od země. Vyšetřovaný 

stojí s chodidly u sebe, hlava v orientační poloze (oči upřeny na bod protější stěny ve výši 

očí osoby). 

Tělesná výška v sedě 

Vyšetřovaný sedí vzpřímeně na rovné židli, kolena jsou ohnuta v pravém úhlu. 

Měří se vzdálenost nejvyššího bodu temene hlavy (vertex) od plochy, na které 

vyšetřovaný sedí. 

Výška nadpažku 

U stojícího probanda měříme antropometrem vzdálenost nadpažku (acromion) od 

země. 

Výška hrotu středního prstu 

U stojícího probanda měříme vzdálenost od konce hrotu prostředního prstu 

(daktylion), prsty jsou u sebe. 

Výška předního kyčelního trnu 

Měříme vzdálenost předního kyčelního trnu (ilispinale) od země u stojící osoby. 

Rozpětí paží 

Měřená je vzdálenost mezi oběma konci hrotů prostředních prstů (daktylion), a to 

při maximálním aktivním upažení. Vyšetřovaný se dotýká hrotem středního prstu jedné 
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stěny a zády stojí zády ke steně druhé. Změříme vzdálenost od stěny, které se dotýká 

prstem k druhému hrotu středníku prstu (daktylion). 

Šířka ramen 

Měříme pelvimetrem vzdálenost mezi vnějšími okraji nadpažků (acromion), 

vyšetřovaný stojí k vyšetřujícímu zády. 

(Kohlíková, 2002) 

Šířka loktu 

Měříme na kosti pažní od bočního nadkůtku (humeral lateral epicondyle) po 

prostřední nadkůtek (humeral medial epicondyle). 

Šířka zápěstí 

Měříme od bodcovitého výběžku kosti loketní (processus styloideus ulnae) po 

bodcovitý výběžek kosti vřetenní (processus styloideus radius). 

Délka celé horní končetiny 

Měříme jí od vrchní části nadpažku (acromion) po hrot prostředního prstu 

(daktylionu). 

Délka nadloktí 

Měříme od vrchní části nadpažku (acromion) po okovce kosti loketní (olecranon 

ulnae). 

Délka předloktí 

Měříme od hákovitého výběžku kosti loketní (processus coronoideus ulnae) po 

bodcovitý výběžek kosti loketní (processus styloideus ulnae). 

Délka ruky 

Měříme od středu spojnice mezi processi styloidei radii et ulnae po hrot 

prostředního prstu (daktylion). 

Obvod paže (nadloktí)  

Obvod paže v relaxované pozici měříme krejčovským metrem na paži volně visící 

vedle těla v poloviční vzdálenosti mezi nadpažkem (acromion) a hranou lokte (olecranon 

ulnae). Obvod paže v kontrakci měříme při kontrakci bicepsu, paže je stále podél těla, ale 
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mezi nadloktím a předloktím je pravý úhel. Krejčovským metrem měříme obvod přes 

největší část bicepsu.  

 

Obvod hrudníku I 

U mužů vpředu ve výši prsních bradavek (u žen ve výši mezosternální) a vzadu 

těsně pod dolními úhly lopatek měříme obvod krejčovským metrem. Paže jsou volně 

podél těla. Obvod měříme po klidovém výdechu, dále po maximálním inspiriu a poté po 

maximálním expiriu. 

 

Výpočet indexů na základě změřených délkových, šířkových a výškových rozměrů 

Z naměřených antropometrických parametrů můžeme vypočítat relativní rozměry 

a indexy, které vyjadřují vzájemný poměr dvou rozměrů, obvykle se uvádí v procentech. 

Počet indexů je omezen počtem naměřených parametrů. Index má často ve svém čitateli 

menší hodnotu, než ve jmenovali a tento podíl se pak násobí stem, proto jsou tyto indexy 

vždy menší než sto. Hodnota indexu je vyjádřena typem dané části těla (Kohlíková, 

2002). 

Následující typy jednotlivých částí těla jsou rozděleny podle Brugschova indexu. 

Typ trupu 

(výška v sedě : tělesná výška) x 100 

Trup: muži ženy 

Brachykormický (krátký) Do 51 Do 52,5 

Metriokormický (středně dlouhý) 51,1 – 52 52,6 – 53 

Makrokormický (dlouhý) Nad 52 Nad 53 

Tabulka č. 5: Typy trupu 

Typ ramen 

(šířka biakrominální : tělesná výška) x 100 

Ramena:  muži ženy 

Úzká  Do 22 Do 21,5 
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Středně široká 22,1 - 23 21,6 – 22,5 

Široká  Nad 23 Nad 22,5 

Tabulka č. 6: Typy ramen 

Typ hrudníku 

(obvod hrudníku po výdechu : tělesná výška) x 100 

Hrudník:  muži 

Úzký  Do 51 

Středně široký 51,1 - 56 

Široký  Nad 56 

Tabulka č. 7: Typy hrudníku 

Typ horních končetin 

((výška nadpažku – výška hrotu středního prstu) : tělesná výška) x 100 

Horní končetiny (HK): muži ženy 

Brachybrachion (krátké HK) Do 44 Do 43,5 

Metriobrachion (střední HK) 44,1 – 44,5 43,6 – 44,0 

Makrobrachion (dlouhé HK) Nad 44,6 Nad 44,1 

Tabulka č. 8: Typy horních končetin 

 

Pignet – Vearvekův index 

(tělesná hmotnost + obvod hrudníku po výdechu) x 100 : tělesná výška 

Typy:  

Astenický  Do 70 

Štíhlý  70,1 - 83 

Střední  83,1 - 93 

Silný  93,1 - 104 

Hyperstenický  Nad 104 
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Tabulka č. 9: Pignet – Vearvekův index 

 

Dále u probandů byly změřeny i šířky pánve a boků, délky dolních končetin a 

jejich obvody. Neuvádím je zde z toho důvodu, protože nejsou pro tento výzkum 

podstatné a jejich hodnoty nejsou důležité pro vliv antropometrie na výkon a SR při BP. 

 

Obrázek č. 5: Flexe loketního kloubu a abdukce ramenního kloubu (ETTEMA, 2009) 

 

Abdukce ramenního kloubu 

Nejprve abdukci ramene měříme v horní pozici provedení BP, kde osa činky 

dosahuje nejvyšší pozice. Střed goniometru přiložíme na přední část deltového svalu, 

jedna část goniometru je rovnoběžná s nadloktím a ta druhá směřuje přímo k přednímu 

kyčelnímu trnu (iliospinale).  

Poté testovaný provede excentrickou fázi BP a stejným způsobem změříme 

abdukci ramenného kloubu v dolní pozici BP, kde se osa činky dotýká hrudníku. 

Flexe loketního kloubu 
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Měříme jen ve spodní pozici BP, kdy se osa činky dotýká hrudníku testovaného. 

Střed goniometru přiložíme z vnějšku na loketní kloub (olecranon ulnae), jedna část 

goniometru směřuje souběžně s nadloktím a ta druhá kopíruje přímku předloktí.  

Plantární flexe zápěstí 

Měříme goniometrem, jehož střed přiložíme k vnější straně zápěstí, jedna část 

goniometru je rovnoběžná s předloktím a druhá část je souběžná s dlaní, která drží osu 

při provádění BP. Měříme tento úhel opět v dolní pozici BP, když se osa činky dotýká 

hrudníku.  

 

4.4 Analýza dat 

Pro zjištění vlivu naměřených antropometrických hodnot na změřené hodnoty 

výkonů v BP a na jeho kritickou fázi pohybu jsme použili Spearmanův korelační 

koeficient, hladina významnosti p byla nastavena na 0,05. Pokud korelační koeficient 

bude dosahovat hodnot od -1 do -0,51 nebo od 0,51 do 1 znamená to, že souvislost mezi 

antropometrií lidského těla a výkonem v BP a jeho SR je statisticky významná.  

Spearmanův koeficient korelace je neparametrickou metodou a využívá se 

především tam, kde náhodné veličiny X a Y nemají normální rozložení a obsahují 

například velmi odlehlé či extrémní hodnoty. Spearmanův koeficient nabývá hodnoty od 

-1 do 1. Výhodou této metody je možnost využití pro popis jakékoliv závislosti, lineární 

i nelineární. Závislost proměnných může mít vzestupný nebo sestupný charakter. 

Můžeme říci, že měří monotonii a v určitých případech může dát výrazně jiné hodnoty 

než Pearsonův koeficient.  
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Obrázek č. 6: Vzorec pro Spearmanův korelační koeficient 

(Nelineární korelační závislost, Regresní a korelační analýza) 

Míru korelace můžeme slovně interpretovat dle Evansovi (1996) příručky, kterou 

navrhl pro absolutní hodnotu r:  

• 0,00 - 0,19 „velmi slabá korelace“  



40 

 

• 0,20 - 0,39 „slabá korelace“  

• 0,40 - 0,59 „střední korelace“  

• 0,60 - 0,79 „silná korelace“  

• 0,80 - 1,00 „velmi silná korelace“  

Například hodnota korelace r = 0,61 je silná kladná korelace. 
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5. Výsledky 

 

5.1 Naměřené antropometrické parametry 

V tomto výzkumu bylo otestováno 24 probandů, na kterých se změřilo 35 

antropometrických parametrů, z těchto parametrů bylo vypočteno ještě 6 dalších 

parametrů dle Brugsche, které charakterizují jednotlivé částí těla. Tabulku s naměřenými 

antropometrickými hodnotami je možné dohledat v příloze č. 2. 

 

 Věk testovaných jedinců byl v průmětu 23,3 let, přičemž nejstaršímu bylo 28 let 

a nejmladšímu pouze 20 let. Jejich průměrná hmotnost byla 84,8 kg, ale s velkou 

směrodatnou odchylkou 8,9, což je vidět na velkým hmotnostním rozpětí od 66 do 100 

kg. Průměrná výška činila 181,9 cm. Tělesná výška v sedě, udává výšku bez dolních 

končetin a její průměr je 96,3 a odchylka 2,5 je zde menší než u celkové výšky 5,0. To 

znamená, že ačkoliv probandi byli poměrně různě vysocí, rozdíl u nich byl hlavně v délce 

dolních končetin. To je zřejmé z hodnot výšky předního kyčelního trnu, neboť tento údaj 

můžeme považovat též jako délku dolních končetin, dosahuje hodnot od 95,4 do 116 cm 

a tudíž její odchylka 4,2 je poměrně velká. Průměrná výška nadpažku je 149 cm a její 

odchylka 5,1 je téměř stejná jako odchylka u celkové výšky, což je logické. Výška hrotu 

středního prstu má nejmenší odchylku 2,2 při průměru 68,2 cm. Velkého rozptylu 

dosahují hodnoty rozpětí paží, které mají odchylku 6,5 a rozsah je od 166,3 do 196 cm. 

Je zřejmé, že probandi měli velmi různé rozpětí paží, což je pro tento výzkum vhodné. 

Dále byla změřena šířka ramen mezi akromiony, která měla průměrnou hodnotu 38,1 cm. 

Změřena byla i šířka loktu a zápěstí, jejich hodnoty mají malé odchylky, jelikož se jedná 

o velmi malé hodnoty. U lokte jsou od 6,3 do 7,8 cm a u zápěstí od 5,2 do 6,4. Důležitý 

údaj je délka celé horní končetiny, ta se pohybuje od 73,8 do 86,5 cm s průměrem 79,6 

cm. Taktéž velmi důležitý parametry pro tento výzkum jsou délka nadloktí s průměrnou 

hodnotou 36,3 cm a odchylkou 1,4 a délka předloktí s průměrem 28,2 a odchylkou 1. 

Délka předloktí nás velmi zajímá, protože předpokládáme, že bude mít přímý vliv na 

délku dráhy pohybu při BP. Délka ruky vyšla o průměru 20,3 a malou odchylkou 0,6. 

Obvody hrudníku byly změřeny ve 3 variantách, a to při maximálním nádechu, volném 

výdechu a maximálním výdechu. Všechny obvody hrudníku měly velmi podobnou 

odchylkou: 6,5; 6,7 a 6,1. Průměr u varianty s výdechem je 103,1 cm a u maximálního 
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výdechu 100,2 cm.  Hlavně nás však zajímá varianta při maximálním nádechu, jelikož 

nejvíce odpovídá obvodu hrudníku při provedení BP, kde je proband též hodně 

nadechnutý. Ten nabývá hodnot od 94,7 do 122 cm, s průměrem 107 cm a odchylkou 6,5. 

Obvody nadloktí byly změřeny v relaxované poloze paže a při flexi loketního kloubu za 

kontrakce bicepsu. I tyto údaje budou pravděpodobně důležité, jelikož nám dají částečnou 

informaci o svalové hmotě na paži, která by měla mít vliv na výkon v BP. V relaxované 

pozici je průměr objemu 34,9 cm a odchylkou 2,6 a za kontrakce bicepsu je objem 38,1 

cm a odchylkou 2,6. Vidíme, že obě odchylky jsou totožné, to se dá považovat za 

informaci o tom, že probandi měli podobnou svalovou hmotu na nadloktí. Z obvodů byl 

ještě změřen obvod krku, který měl průměrnou hodnotu 38,7 a odchylkou pouze 1,7 cm, 

ta je nízká z toho důvodu, že mezi měřenými jedinci nebyl žádný boxer, zápasník či 

judista, kteří mají svaly šíjového svalstva nadměrně rozvinutou. Nakonec byly změřeny 

goniometrem úhle mezi trupem a nadloktím v horní pozici (HP) a dolní pozici (DP) u BP, 

úhel mezi nadloktím a předloktím a úhel mezi předloktím a rukou pouze v DP u BP. 

Abdukce ramenního kloubu v HP má průměr 45,2 stupňů a poměrně velký rozpětí od 32 

do 59 stupňů, změna nastává v DP, kde se osa činky nachází více u hrudní kosti než 

v úrovni ramen. V DP je průměr 85,2 stupňů s rozpětím od 70 do 97 stupňů. Průměr flexe 

loketního kloubu v DP činí 82,1 s rozpětím od 70 do 94 stupňů. Z výše uvedeného 

vyplývá, že úhel abdukce ramenního kloubu v DP je velmi podobný či téměř stejný jako 

úhel flexe loketního kloubu v DP při cviku BP. Plantární flexe měla velkou hodnotu 

směrodatné odchylky 12 s rozpětím od 112 do 150 stupňů a průměrem 131,9 stupňů.  

Následující hodnoty jsou vypočítány dle Brugsche. Průměrná hodnota typu trupu 

je 53,0 a malou odchylkou 1, většina probandů má tedy dlouhý (makrokormický) trup, 

protože průměrná hodnota je větší než 52. Typ ramen má průměrnou hodnotu 21 také 

s nízkou odchylkou 1,5. Protože tato průměrná hodnota je menší než 22, měla většina 

měřených jedinců úzká ramena vůči svému dlouhému trupu. Typ horních končetin 

dosahoval průměrné hodnoty 44,4 s malou odchylkou 1,5. Dle Brugschova indexu se 

jedná tedy středně dlouhé horní končetiny. Průměr hodnoty typu hrudníku má 56,7 s o 

něco už větší odchylkou 3,5 a rozpětím od 51,8 do 65. Znamená to, že probandi měli spíše 

široký hrudník, jelikož průměrná hodnota přesahuje hodnotu 56. Tento údaj dokazuje, že 

většina testovaných jedinců cvičí nebo dříve cvičila horní část těla, což je důležité pro 

tento výzkum. Pignet – Vearvekův index, který vyšel o průměru 103,3 a s rozpětím od 

90,1 do 118, nám říká, že se jedná o silné a téměř až hyperstenické typy postav, protože 
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hodnota dosahuje bez mála indexu 104. A ze zkušenosti však mohu říci, že probandi byli 

většinou sportovci, bez nějakého více viditelného množství tuku.  

Kromě předního kyčelního trnu, který zároveň určuje i délku dolních končetin, 

byly u probandů naměřeny i délky, šířky a obvody dolních končetin. Jejich hodnoty zde 

nejsou vypsány, jelikož nejsou pro tuto studii, kde zjišťujeme vliv antropometrie na BP – 

cvik na horní polovinu těla, relevantní. Jsou ale uvedeny v tabulce v příloze č.2.  

 

5.2 Vyhodnocení vlivu antropometrických parametrů na výkon v bench 

pressu 

Ze všech měřených antropometrických parametrů měly významný vliv pouze ty, 

které jsou uvedené v tabulce č. 10 a tabulce č. 11. Z tabulky č. 11 vidíme nejčastěji 

korelující antropometrické hodnoty při 1 RM a při 12 RM, kde korelační koeficient 

přesáhl hladinu 0,5.  

Největší vliv měla délka předloktí, kde u 1 RM, 4 RM a 8 RM vyšla silná negativní 

korelace. Pouze u 8 RM vyšla slabá negativní korelace -0,33. Pokud uděláme aritmetický 

průměr z korelačních koeficientů u délky předloktí u všech opakování, vyjde nám 

průměrná hodnota -0,57 a jde celkově o střední negativní korelaci. Když ale vynecháme 

korelaci při 8 RM, dostaneme silnou negativní korelaci, pohybující se od -0,63 do -0,69. 

Celkově můžeme říci, že čím je kratší předloktí, tím je lepší výkon v BP. 

Další významnou korelací byla abdukce ramenního kloubu v horní pozici (HP), 

která dala celkový průměr korelací ze všech opakování 0,52, což je střední kladná 

korelace. U 8 RM byla tato korelace opět nejmenší, kde korelační koeficent má pouze 

hodnotu 0,35 a jde zase o slabou korelaci. U 1 a 4 RM, kde korelace vyšla 0,54 a 0,51, se 

jedná o střední kladnou korelaci. Největší korelace byla u 12 RM, jejíž koeficient je 0,68 

a jde o silnou korelaci. Celkově větší abdukce v ramenním kloubu má pozitivní vliv na 

výkon v BP a při 12 RM dochází ke zvětšení abdukce v ramenním kloubu v HP pro lepší 

výkon v BP.  

Zajímavě vyšel vliv abdukce ramenního kloubu v DP, kde průměrná hodnota 

korelace je pouze -0,31, celková korelace je tedy jenom slabá. S porovnáním abdukcí 

ramene v HP, vyšly korelace v DP naprosto obráceně a z tabulky č.11 vidíme silnou 

negativní korelaci u 8 RM, která je -0,68. Ve shrnutí můžeme říci, že abdukce v rameni 
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v DP má zanedbatelný vliv na výkon v BP, výjimku tvoří výkon u 8 RM, kde menší 

abdukce ramene v DP pozitivně ovlivňuje výkon v BP.  

Celkově tedy po vyhodnocení abdukcí ramenního kloubu v HP a v DP vyplívá, že 

při provedení BP je vhodné spouštět osu činky více ke hrudní kosti (sternu), kde je 

abdukce ramene menší. A při koncentrické fázi osu činky postupně tlačit k úrovni ramen, 

kde je naopak abdukce v rameni větší.  

Poměr mezi obvodem hrudníku při max. nádechu a délkou horní končetiny (HK) 

ukazuje průměrnou střední kladnou korelaci 0,49. Korelace u 1 a 12 RM vyšla 0,55 a je 

o něco vyšší než u 4 a 8 RM, které jsou menší než 0,5. Celkově tento poměr ale středně 

koreluje s výkonem v BP a můžeme ho interpretovat takto: Čím větší poměr mezi 

obvodem hrudníku při max. nádechu a délkou HK cvičenec má, tím větší u něj bude 

výkon v BP. 

U poměru hrudníku při max. nádechu a délkou předloktí vyšla velmi podobná 

korelace jako u předchozího poměru, a to 0,52. Nejvyšší hodnoty korelace jsou opět u 1 

a 12 RM, ale u 1 RM se však jedná už o silnou kladnou korelaci. Vliv poměru obvodu 

hrudníku při max. nádechu s délkou předloktí je tedy téměř stejný jako poměr obvodu 

hrudníku s délkou HK. 

Aritmetický průměr z 1,4,8 a 12 RM 

Délka předloktí -0,57 

Abdukce ramene v horní pozici (HP) 0,52 

Abdukce ramene v dolní pozici (DP) -0,31 

Obvod hrudníku při max. nádechu / délka HK 0,49 

Obvod hrudníku při max. nádechu / délka předloktí 0,52 

Tabulka č. 10: Aritmetický průměr korelací z 1,4,8 a 12 RM 

 

 

 

  1RM 4RM 8RM 12RM 

Délka předloktí -0,65 -0,63 -0,33 -0,69 

Abdukce ramene v horní pozici 0,54 0,51 0,35 0,68 

Abdukce ramene v dolní pozici -0,25 -0,20 -0,68 -0,12 

Obvod hrudníku při max. nádechu / délka HK 0,55 0,47 0,41 0,55 

Obvod hrudníku při max. nádechu / délka 
předloktí 

0,60 0,50 0,41 0,58 

Tabulka č. 11: Korelace antropometrie s výkony v BP při 1 RM, 4 RM, 8 RM a 12 RM 
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Graf č. 2: Korelace antropometrie s výkony v BP při 1 RM, 4 RM, 8 RM a 12 RM 

 

5.3 Vyhodnocení vlivu antropometrických parametrů na kritickou oblast 

pohybu při bench pressu 

 

Při vyhodnocování vlivu antropometrických parametrů na SR nebyla bohužel 

zjištěna žádná významná korelace mezi naměřenými antropometrickými parametry a 

dráhou SR i dobou trvání SR, dokonce ani u oblasti vyskytující se před SR (presticking 

regionem). 

Zjistila se ale střední kladná korelace mezi celkovou dobou koncetrické fáze u BP 

a délkou horních končetin, kde vyšel korelační koeficent r=0,53. Delší horní končetiny 

tedy prodlužují celkovou dobu koncentrické fáze u BP. Znamená to tedy, že k překování 

delší dráhy, kterou tvoří délka HK, je potřeba i delšího časového úseku.  

U dráhy oblasti po SR (poststicking region) nebyla zjištěna žádná významná 

souvislost s naměřenými antropometrickými parametry. Zjištěna byla pouze závislost 

mezi antropometrií a dobou trvání oblasti po SR.  
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Ve tabulce č.12 vidíme korelaci mezi antropometrickými parametry s dobou oblasti 

po SR. Tyto korelace nám tedy říkají to, že, čím větší jsou hodnoty antropometrických 

parametrů, tím delší je doba trvání oblasti po SR u BP. Největší korelace dosahovala 

výška nadpažku, délka chodila a tělesná výška. Vysoké korelace pak dosahovala šířka 

kotníku, délka nadloktí a délka dolní končetiny.  

Tělesná výška dosahuje silné korelace 0,68 a má tedy významný vliv na dobu 

oblasti po SR. Čím vyšší jedinec je, tím delší je u něj doba trvání oblasti po SR.  

Poměrně menší korelaci oproti tělesné výšce má tělesná výška v sedě, kde korelační 

koeficient je 0,56. Jedná se však stále o střední korelaci a stále má vliv na dobu trvání po 

SR. Protože je však korelace zde menší než u celkové výšky probandů, můžeme říci, že 

délka trupu nemá takový vliv na dobu trvání oblasti po SR jako celková tělesná výška. 

Výška nadpažku má nejsilnější korelaci s dobou trvání oblasti po SR ze všech 

antropometrických hodnot uvedených v tabulce č. 12. Její korelační koeficient je 0,75 a 

jedná se tak o nejsilnější korelaci v celém výzkumu, kdyby byl pouze o 0,05 vyšší, dalo 

by se tvrdit, že jde o velmi silnou korelaci. Tedy čím je větší výška nadpažku, tím je delší 

doba trvání oblasti po SR. 

Další silná korelace se vyskytuje u délky nadloktí, jejíž korelační koeficient je 0,64. 

Délka nadloktí má tedy silný vliv na dobu trvání oblasti po SR a čím je délka nadloktí 

větší, tím se prodlužuje i doba trvání oblasti po SR. 

Významná je i hodnota středně silné korelace výšky hrotu středního prstu, jejíž 

korelační koeficient je 0,57 a pozitivně ovlivňuje tak dobu trvání oblasti po SR. 

Korelační koeficient šířky zápěstí 0,53 akorát přesahuje hodnotu 0,5 a považujeme 

ho za významný. Stejnou korelační hodnotu 0,53 má i poměr délky nadloktí s předloktím 

a velmi podobný korelační koeficient má typ ramen (podle Brugsche), který je 0,54. Ve 

všech třech případech se jedná o střední korelaci. 

Za zmínění stojí i délka ruky a rozpětí paží, které mají střední korelaci 0,5 a 0,47. 

Jsou však už pod hladinou hodnoty 0,51 a tudíž je nepovažujeme za významné. Ostatní 

korelace antropometrických parametrů z tabulky č. 12 už byly vždy výrazně menší než 

hodnota 0,5 a kromě šířky loktu se jedná o slabé korelace. Spadá mezi ně délka celé HK, 

délka předloktí a šířka ramen. 
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Tělesná výška 0,68 Šířka zápěstí 0,53 

Tělesná výška v sedě 0,56 Délka celé HK 0,35 

Výška nadpažku 0,75 Délka nadloktí 0,64 

Výška hrotu středního prstu 0,57 Délka předloktí 0,19 

Rozpětí paží 0,47 Délka ruky 0,5 

Šířka ramen 0,07 Delka nadloktí / předloktí 0,53 

Šířka loktu 0,41 Typ ramen (podle Brugsche) 0,54 

Tabulka č. 12: Korelace doby oblasti po SR s antropometrickými parametry 

Po vyhodnocení vlivu antropometrických parametrů na výkon v BP a jeho SR 

můžeme potvrdit či zamítnout stanovené hypotézy. 

 

H1. Předpokládám, že délka paží bude mít negativní vliv na výkon v bench pressu. 

Hypotéza H1 se potvrdila. Z tabulky č. 11 vidíme, že délka předloktí má silný 

negativní vliv na výkon v BP u 1 RM, 4 RM a 12 RM.  

H2. Předpokládám, že obvod nadloktí bude mít pozitivní vliv na výkon v bench 

pressu. 

 Hypotéza H2 se neprokázala, protože korelace u obvodu nadloktí nebyly vyšší 

než r>0,5. 

H3. Předpokládám, že obvod hrudníku při maximálním nádechu bude mít pozitivní 

vliv na výkon v bench pressu. 

Došlo k potvrzení hypotézy H3, neboť poměr obvodu hrudníku při max. nádechu 

s délkou HK nebo s délkou předloktí ukazuje významnou střední až silnou korelaci při 1 

RM a 12 RM.  

H4. Předpokládám, že některé antropometrické parametry lidského těla ovlivní 

dráhu kritické fáze pohybu. 

Hypotéza H4 se vůbec nepotvrdila, protože žádný z antropometrických parametrů 

neměl významný vliv na dráhu pohybu kritické fáze pohybu u BP. 

 

H5. Předpokládám, že některé antropometrické parametry lidského těla ovlivní 

délku trvání kritické fáze pohybu. 
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  Nedošlo ani k potvrzení hypotézy H5, protože stejně jako u hypotézy H4 žádný 

z antropometrických parametrů neměl významný vliv na dobu trvání kritické fáze 

pohybu. 
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6. Diskuze 

 

U výzkumů, kde se hodnotil vliv antropometrických parametrů na výkon v BP, 

vycházely nejčastěji korelující hodnoty u tělesné hmotnost, obvodu nadloktí a obvodu 

hrudníku. V našem výzkumu nejprve příliš nevycházely korelace mezi antropometrií a 

výkonem v BP, proto jsme převedly všechny výkony na relativní výkony tím, že jsme 

každý výkon v BP vydělili hmotností probanda. Teprve poté začaly korelace dávat smysl. 

V porovnání s ostatními studiemi jsme se proto nezabývali korelací mezi tělesnou 

hmotností a výkonem v BP.  

Přepočtem na relativní výkony se také zabýval Jerry L. Mayhew a kol. (1993), po 

převedení výkonů na relativní výkony, klesl počet antropometrických parametrů ze 12 na 

3 u BP, zůstal tak jenom věk, průřez paže (arm muscle cross-sectional area) a složení těla. 

Jerry L. Mayhew a kol. (1993) měli v této studii výhodu, že testovali 99 adolescentů, 

věnující se silovému trojboji, to je 4x větší testovací soubor než v našem výzkumu. 

V kvalitě testovacího souboru však náš výzkum může oponovat o něco staršími probandy 

ve věku od 20 do 28 let a větším rozsahem opakování 1 RM, 4 RM, 8 RM a 12 RM. 

Nedostatkem našeho výzkumu však může být testovací soubor, skládající se 

pouze z mužských probandů. Např. výzkum J. M. Scanlana (1999), kde bylo testováno 

113 netrénovaných žen, zjistil korelaci obvodu nadloktí a předloktí s výkonem v BP. Tato 

korelace však byla poměrně nízká r=0,45 a r=0,42. Ve výzkumu Mayhew, Piper and Ware 

(1993), kteří také testovali 22 mladých žen, nezjistili žádnou významnou korelaci mezi 

antropometrií těla a výkonem v BP. A to je velmi zajímavé, protože u můžu zjistili 

několik významných korelací, jak je již uvedeno výše. Zdá se tedy že antropometrie 

ženského těla jen velmi málo souvisí s výkonem v BP. 

Navýšení antropometrických korelací by se možná dalo dosáhnout použitím 

kaliperu, pro celkové určení somatotypu a tukuprosté hmoty. S použitím kaliperu na 

tricepsu by se pak dala vypočítat tuku prostá hmota nadloktí, která by pravděpodobně 

korelovala s výkonem v BP více než-li jen obvod.  
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Vlivem antropometrie na SR u BP se zabýval pouze Wagner, Loree L. a kol 

(1992). Ty zjistili pouze závislost SR na třech typech šířky úchopů. Dle jejich výzkumu 

SR začíná ve významně vyšším bodě při středním úchopu než u širokého úchopu a další 

zkoumání SR zjistilo, že SR tvoří menší procentuální část z celkové koncentrické fáze u 

středního úchopu (11,4 %) než u úzkého (17,3 %) nebo širokého (22,5 %)”. 

V našem výzkumu jsme žádnou významnou spojitost mezi naměřenými 

antropometrickými parametry a dráhou i délkou trvání SR nezjistily. Bylo zjištěna pouze 

vysoká kladní korelace antropometrických parametrů s délkou doby oblasti následují po 

SR. Zde velký vliv měla tělesná výška (r=0,68), výška nadpažku (r=0,75) a délka nadloktí 

(r=0,64).  
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7. Závěr 

 

Tento výzkum se zabýval vlivem antropometrických parametrů lidského těla na 

výkon v bench pressu a jeho kritickou fázi pohybu. Vliv antropometrie na kritickou 

fázi pohybu u bench pressu byl zatím velmi málo prozkoumán na rozdíl od výkonu 

v bench pressu, kde spousta studií zjistila prokazatelný vliv antropometrických 

parametrů. Šlo především o pozitivní vliv tělesné hmotnosti, obvodu nadloktí, průřezu 

paže a obvodu hrudníku na výkon v bench pressu. 

Během vyhodnocování výsledků se potvrdily hypotézy o vlivu antropometrie na 

výkon v bench pressu. K prokázání vliv nám dobře posloužil Spearmanův korelační 

koeficient. Významný vliv na výkon v bench pressu má délka předloktí, poměr 

obvodu hrudníku při maximální nádechu s délkou horní končetiny, poměr obvodu 

hrudníku při maximálním nádechu s délkou předloktí, abdukce ramene v horní pozici 

a abdukce ramene v dolní pozici. Délka předloktí má silnou negativní korelaci              

(r= -0,63 až -0,69) s výkonem v bench pressu při 1 RM, 4 RM a 12 RM. Čím kratší 

je předloktí, tím je lepší výkon v bench pressu. Poměr hrudníku s délkou horní 

končetiny a s délkou předloktí měl střední (r= 0,55) až silnou (r= 0,60) kladnou 

korelaci s výkonem při 1 RM a 12 RM. Pro výkon v bench pressu je tedy výhodnější 

mít větší obvod hrudníku při maximálním nádechu a k tomu kratší paže. Došlo tedy 

k potvrzení hypotéz o vlivu antropometrie na výkon v bench pressu. 

Naopak tomu bylo při zjištění vlivu antropometrie na kritickou fázi pohybu, kde 

nebyla zjištěná žádná významný korelace. Hypotézy, že antropometrie bude mít vliv 

na dráhu kritické fáze pohybu a na jeho dobu trvání se bohužel nepotvrdili. Zjistilo se 

však, že délka horních končetin středně koreluje s celkovou délkou koncentrické fáze, 

r= 0,52. Čím jsou tedy delší paže, tím je delší doba koncentrické fáze u bench pressu. 

Dále byl zjištěn vliv antropometrie na dobu trvání oblasti po kritické fázi pohybu 

(posticking region), kde všechny korelace antropometrických parametrů jsou kladné. 

Největší z nich je výška nadpažku (acromionu), kde r= 0,75, pak tělesná výška 

s korelací r= 0,68 a délka nadloktí s korelací r= 0,64.  

Výsledkem této práce je validní výsledek, který se některými antropometrickými 

parametry shoduje s předchozími výzkumy dané problematiky, co se týče výkonu 

v bench pressu. Pro další studii této problematiky bych doporučil k měření 
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antropometrických parametrů přidat měření kaliperem tukových žláz, bioelektrickou 

impedanci a také větší výzkumný soubor, kde by možná došlo k prokázání vlivu 

antropometrie na kritickou fázi pohybu u některých antropometrických parametrů. 
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise EK 146/2015 
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Antropomotorické parametry min. hodnota 
max. 

hodnota průměr 
s. 

odchylka 

Věk (roky) 20 28 23,3 2,5 

Tělesná hmotnost (kg) 66 100 84,8 8,9 

Tělesná výška (cm) 172,5 192 181,9 5,0 

Tělesná výška v sedě (cm) 91 100 96,3 2,5 

Výška nadpažku (acromion) (cm) 141 164 149,0 5,1 

Výška hrotu středního prstu (cm) 64,3 72 68,2 2,2 

Výška předního kyčelního trnu (ilispinale) = 
délka DK (cm) 95,4 116 103,7 4,2 

Rozpětí paží (cm) 166,3 196 184,4 6,5 

Šířka ramen (biakromionální) (cm) 31,2 44 38,1 3,0 

Šířka pánve (bikristální) (cm) 25,1 31,5 28,8 1,5 

Šířka pánve (bispinální) (cm) 22,9 30 26,8 1,6 

Šířka boků (bitrochanterická) (cm) 30,1 38 33,6 1,7 

Šířka loktu (cm) 6,3 7,8 7,1 0,4 

Šířka zápěstí (cm) 5,2 6,4 5,9 0,3 

Délka celé HK (cm) 73,8 86,5 79,6 2,7 

Délka nadloktí (cm) 33,6 39,5 36,3 1,4 

Délka předloktí (cm) 26,3 31,2 28,2 1,0 

Délka ruky (cm) 18,8 22 20,3 0,6 

Šířka kolene (cm) 8 10,4 9,3 0,7 

Šířka kotníku (cm) 6,5 8,6 7,8 0,4 

Délka stehna (cm) 49,2 61 56,5 3,1 

Délka bérce (cm) 41,8 51,8 46,5 2,7 

Délka chodidla (cm) 23,8 29,8 27,1 1,4 

Obvod hrudníku při max. výdechu (cm) 88 111,3 100,2 6,1 

Obvod hrudníku při výdechu (cm) 89,4 116,3 103,1 6,7 

Obvod hrudníku při max. nádechu (cm) 94,7 122 107,0 6,5 

Obvod nadloktí v relaxaci (cm) 31,1 39,2 34,9 2,6 

Obvod nadloktí v kontrakci (cm) 33 42 38,1 2,6 

Obvod stehna (cm) 48,9 66 58,3 4,7 

Obvod lýtka (cm) 30,8 41,9 38,0 2,9 

Obvod krku (cm) 35 41 38,7 1,7 

Abdukce ramene v horní pozici (stupně) 32 59 45,2 7,1 

Abdukce ramene v dolní pozici (stupně) 70 97 85,2 7,9 

Flexe lokte v dolní pozici (stupně) 70 94 82,1 6,0 

Plantární flexe zápěstí v dolní pozici (stupně) 112 150 131,9 12,0 

Typ trupu (podle Brugsche) 50,8 55,1 53,0 1,0 

Typ ramen (podle Brugsche) 17,9 23,1 21,0 1,5 

Typ pánve (podle Brugsche) 14,6 17,2 15,9 0,7 

Typ hrudníku (podle Brugsche) 51,8 65,0 56,7 3,5 

Typ horních končetin (podle Brugsche) 41,7 48,4 44,4 1,5 

Typ dolních končetin (podle Brugsche) 54,8 60,4 57,0 1,4 

Pignet - Vearvekův index 90,1 118,0 103,3 7,2 

Příloha č. 2: Antropometrické parametry  
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  1rmHB (kg) 1rNH (kg) 1rmOD (kg) 1rmPAC (kg) 1rmVM (kg) 

průměr 105,18 106,43 97,19 103,68 105,00 

s. odchylka 22,70 21,99 19,11 20,95 21,21 

Příloha č. 3: Průměrný výkon všech probandů při 1 RM 

 

  1rmHB (kg) 1rNH (kg) 1rmOD (kg) 1rmPAC (kg) 1rmVM (kg) 

průměr 1,24 1,25 1,14 1,23 1,24 

s. odchylka 0,22 0,20 0,17 0,20 0,19 

Příloha č. 4: Průměrný relativní výkon všech probandů při 1 RM 

 

  4rmHB (kg) 4rmNH (kg) 4rmOD (kg) 4rmPAC (kg) 4rmVM (kg) 

průměr 367,20 372,30 342,60 367,47 374,90 

s. odchylka 83,32 81,92 69,72 76,89 77,35 

Příloha č. 5 Průměrný výkon všech probandů při 4 RM 

 

  4rmHB (kg) 4rmNH (kg) 4rmOD (kg) 4rmPAC (kg) 4rmVM (kg) 

průměr 4,32 4,38 4,02 4,31 4,40 

s. odchylka 0,77 0,75 0,62 0,68 0,67 

Příloha č. 6 Průměrný relativní výkon všech probandů při 4 RM 

 

  8rmHB (kg) 8rmNH (kg) 8rmOD (kg) 8rmVM (kg) 

průměr 640,00 646,60 585,68 642,67 

s. odchylka 146,67 137,65 129,81 142,10 

Příloha č. 7 Průměrný výkon všech probandů při 8 RM 

 

  8rmHB (kg) 8rmNH (kg) 8rmOD (kg) 8rmVM (kg) 

průměr 7,03 7,61 6,87 7,56 

s. odchylka 2,15 1,26 1,19 1,31 

Příloha č. 8 Průměrný relativní výkon všech probandů při 8 RM 

 

 

  12rmHB (kg) 12rmNH (kg) 12rmOD (kg) 12rmVM (kg) 

průměr 763,89 775,89 680,00 746,33 

s. odchylka 174,15 165,24 174,07 170,45 

Příloha č. 9Průměrný výkon všech probandů při 12 RM 
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  12rmHB (kg) 12rmNH (kg) 12rmOD (kg) 12rmVM (kg) 

průměr 9,00 9,12 7,97 8,78 

s. odchylka 1,68 1,47 1,68 1,71 

Příloha č. 10 Průměrný relativní výkon všech probandů při 12 RM 

 

Doba excentrické fáze při 1 RM (s) 

průměr 1,92 

odchylka 0,38 

max. hodnota 2,96 

min. hodnota 1,20 

Příloha č. 11 Doba excentrické fáze při 1 RM (s) 

Délka dráhy excentrické fáze při 1 RM (mm) 

průměr 424,14 

odchylka 32,78 

max. hodnota 508,41 

min. hodnota 361,08 

Příloha č.12 Délka dráhy excentrické fáze při 1 RM (mm) 

 

Doba koncentrické fáze při 1 RM (s) 

průměr 3,88 

odchylka 1,72 

max. hodnota 13,02 

min. hodnota 1,58 

Příloha č.13 Doba koncentrické fáze při 1 RM (s) 

 

Doba kritické fáze pohybu při 1 RM (s) 

průměr 2,48 

odchylka 1,45 

max. hodnota 7,68 

min. hodnota 0,36 

Příloha č.14 Doba kritické fáze pohybu při 1 RM (s) 

Doba preKritické fáze pohybu při 1 RM (s) 

Průměr 0,25 

Odchylka 0,09 

max. hodnota 0,54 

min. hodnota 0,10 

Příloha č.15 Doba preKritické fáze pohybu při 1 RM (s) 
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Doba poKritické fáze pohybu při 1 RM (s) 

průměr 1,15 

odchylka 0,92 

max. hodnota 9,56 

min. hodnota 0,41 

Příloha č.16 Doba poKritické fáze pohybu při 1 RM (s) 

Délka dráhy koncentrické fáze při 1 RM (mm) 

průměr 483,97 

odchylka 63,29 

max. hodnota 772,44 

min. hodnota 393,98 

Příloha č.17 délka dráhy koncentrické fáze při 1 RM (mm) 

Délka dráhy kritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

průměr 244,31 

odchylka 117,81 

max. hodnota 453,89 

min. hodnota 
-

673,93 

Příloha č.18 Délka dráhy kritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

průměr 48,25 

odchylka 19,37 

max. hodnota 107,82 

min. hodnota 16,05 

Příloha č.19 Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

průměr 189,84 

odchylka 113,67 

max. hodnota 1067,42 

min. hodnota 50,32 

Příloha č. 20 Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 1 RM (mm) 

 

Doba excentrické fáze při 4 RM (s) 

  
1. 

op. 
2. 

op. 
3. 

op. 
4. 

op. 

průměr 1,80 1,69 1,71 1,67 

odchylka 0,32 0,37 0,37 0,32 

max. hodnota 2,66 3,22 3,03 2,52 

min. hodnota 1,22 1,06 1,08 1,02 

Příloha č. 21 Doba excentrické fáze při 4 RM (s) 
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Délka dráhy excentrické fáze při 4 RM (mm) 

  1. op. 4. op. 

průměr 428,75 408,05 

odchylka 41,98 38,40 

max. hodnota 689,56 558,07 

min. hodnota 362,01 290,72 

Příloha č. 22 Délka dráhy excentrické fáze při 4 RM (mm) 

Doba koncentrické fáze při 4 RM (s) 

  
1 

op. 
2 

op. 
3 

op. 
4 

op. 

průměr 1,54 1,75 2,15 3,03 

odchylka 0,35 0,54 0,86 1,04 

max. hodnota 3,20 5,62 7,16 7,28 

min. hodnota 1,03 1,13 1,33 1,53 

Příloha č. 23 Doba koncentrické fáze při 4 RM (s) 

Doba kritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

  
1. 

op. 
2. 

op. 
3. 

op. 
4. 

op. 

průměr 0,51 0,61 0,93 1,71 

odchylka 0,26 0,45 0,82 1,08 

max. hodnota 2,00 4,12 5,64 6,38 

min. hodnota 0,20 0,19 0,26 0,38 

Příloha č. 24 Doba kritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

Doba preritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

  
1. 

op. 
2. 

op. 
3. 

op. 
4. 

op. 

průměr 0,31 0,29 0,27 0,28 

odchylka 0,08 0,10 0,11 0,14 

max. hodnota 0,48 0,70 0,78 0,88 

min. hodnota 0,12 0,10 0,10 0,10 

Příloha č. 25 Doba preritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

 

Doba pokritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

  
1. 

op. 
2. 

op. 
3. 

op. 
4. 

op. 

průměr 0,92 0,86 0,96 1,05 

odchylka 1,54 0,26 0,29 0,34 

max. hodnota 14,59 1,76 1,75 2,18 

min. hodnota 0,39 0,46 0,35 0,37 

Příloha č. 26 Doba pokritické fáze pohybu při 4 RM (s) 

Délka dráhy koncentrické fáze při 4 RM (mm) 
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  1. op. 2. op. 3. op. 4. op. 

průměr 429,77 434,45 442,70 465,29 

odchylka 34,73 42,96 46,90 60,08 

max. hodnota 518,04 568,90 597,25 644,68 

min. hodnota 370,25 267,30 367,49 204,10 

Příloha č. 27 Délka dráhy koncentrické fáze při 4 RM (mm) 

Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

  1. op. 2. op. 3. op. 4. op. 

průměr 141,51 145,99 171,21 222,99 

odchylka 44,92 57,36 76,83 79,15 

max. hodnota 256,56 414,23 539,97 509,64 

min. hodnota 56,92 27,97 10,88 65,82 

Příloha č. 28 Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

  1. op. 2. op. 3. op. 4. op. 

průměr 79,97 69,76 62,42 55,82 

odchylka 25,76 26,62 29,58 23,18 

max. hodnota 155,90 156,67 194,34 164,09 

min. hodnota 19,39 16,00 16,10 19,94 

Příloha č. 29 Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

  1. op. 2. op. 3. op. 4. op. 

průměr 209,82 218,65 213,82 192,17 

odchylka 48,19 53,46 58,77 54,44 

max. hodnota 353,59 318,88 379,68 305,30 

min. hodnota 95,24 61,85 67,09 60,62 

Příloha č. 30 Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 4 RM (mm) 

Doba excentrické fáze při 8 RM (s) 

  
1. 

op. 
6. 

op. 
7. 

op. 
8. 

op. 

průměr 1,82 1,61 1,69 1,53 

odchylka 0,34 0,31 0,51 0,28 

max. hodnota 2,74 2,26 4,13 2,13 

min. hodnota 1,19 1,09 1,07 1,00 

Příloha č. 31 Doba excentrické fáze při 8 RM (s) 

Délka dráhy excentrické fáze při 8 RM (mm) 

  1. op. 8. op. 

průměr 426,05 400,77 

odchylka 29,01 31,41 

max. hodnota 513,96 485,70 

min. hodnota 373,74 353,94 

Příloha č. 32 Délka dráhy excentrické fáze při 8 RM (mm) 
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Doba koncentrické fáze při 8 RM (s) 

  
1. 

op. 
6. 

op. 
7. 

op. 
8. 

op. 

průměr 1,13 1,73 2,02 2,65 

odchylka 0,26 0,64 0,76 0,81 

max. hodnota 1,96 4,26 4,68 4,74 

min. hodnota 0,78 1,03 1,07 1,26 

Příloha č. 33 Doba koncentrické fáze při 8 RM (s) 

doba kritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

  
6. 

op. 
7. 

op. 
8. 

op. 

průměr 0,69 0,86 1,50 

odchylka 0,41 0,54 0,82 

max. hodnota 2,65 3,13 3,86 

min. hodnota 0,26 0,00 0,26 

Příloha č. 34 doba kritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

Doba prekritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

  
6. 

op. 
7. 

op. 
8. 

op. 

průměr 0,31 0,27 0,25 

odchylka 0,13 0,07 0,06 

max. hodnota 0,90 0,46 0,40 

min. hodnota 0,16 0,16 0,13 

Příloha č. 35 Doba prekritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

Doba pokritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

  
6. 

op. 
7. 

op. 
8. 

op. 

průměr 0,74 0,87 0,91 

odchylka 0,34 0,47 0,36 

max. hodnota 2,22 3,02 2,16 

min. hodnota 0,36 0,35 0,52 

Příloha č. 36 Doba pokritické fáze pohybu při 8 RM (s) 

 

Délka dráhy koncentrické fáze při 8 RM (mm) 

  1. op. 6. op. 7. op. 8. op. 

průměr 422,63 423,83 428,66 298,00 

odchylka 32,39 39,85 42,26 110,29 

max. hodnota 502,28 560,18 550,30 498,65 

min. hodnota 376,05 375,97 375,01 90,52 

Příloha č. 37 Délka dráhy koncentrické fáze při 8 RM (mm) 

Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 
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  6. op. 7. op. 8. op. 

průměr 172,34 179,59 228,49 

odchylka 54,62 47,55 62,72 

max. hodnota 319,84 301,16 356,60 

min. hodnota 38,51 97,16 90,52 

Příloha č. 38 Příloha č. 31 Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 

Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 

  6. op. 7. op. 8. op. 

průměr 82,16 72,00 67,85 

odchylka 41,23 34,27 25,47 

max. hodnota 278,32 211,95 176,89 

min. hodnota 29,44 0,00 27,17 

Příloha č. 39 Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 

 

Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 

  6. op. 7. op. 8. op. 

průměr 170,13 175,22 146,19 

odchylka 51,10 59,35 51,41 

max. hodnota 266,16 315,70 265,19 

min. hodnota 78,56 60,27 52,98 

Příloha č. 40 Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 8 RM (mm) 

Doba excentrické fáze při 12 RM (s) 

  1. op. 10. op. 11. op. 12. op. 

průměr 1,86 1,47 1,47 1,60 

odchylka 0,37 0,26 0,28 0,33 

max. hodnota 2,59 1,88 1,99 2,32 

min. hodnota 1,17 1,08 1,05 1,03 

Příloha č. 41 Doba excentrické fáze při 12 RM (s) 

Délka dráhy excentrické fáze při 12 RM (mm) 

  1. op. 
12. 
op. 

průměr 423,38 392,87 

odchylka 32,21 26,13 

max. hodnota 497,94 461,57 

min. hodnota 358,10 356,62 

Příloha č. 42 Délka dráhy excentrické fáze při 12 RM (mm) 

Doba koncentrické fáze při 12 RM (s) 

  
1. 

op. 
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 0,96 1,57 1,55 2,39 

odchylka 0,17 0,46 0,17 0,87 
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max. hodnota 1,28 2,19 1,80 4,94 

min. hodnota 0,72 1,03 1,28 1,61 

Příloha č. 43 Doba koncentrické fáze při 12 RM (s) 

doba kritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 0,65 0,61 1,42 

odchylka 0,32 0,31 0,73 

max. hodnota 0,97 0,94 3,50 

min. hodnota 0,00 0,00 0,75 

Příloha č. 44 doba kritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

Doba prekritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 0,26 0,26 0,34 

odchylka 0,14 0,14 0,13 

max. hodnota 0,42 0,49 0,75 

min. hodnota 0,00 0,00 0,16 

Příloha č. 45 Doba prekritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

Doba pokritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 0,64 0,46 0,63 

odchylka 0,36 0,25 0,24 

max. hodnota 1,11 0,82 1,22 

min. hodnota 0,00 0,00 0,25 

Příloha č. 46 Doba pokritické fáze pohybu při 12 RM (s) 

 

Délka dráhy koncentrické fáze při 12 RM (mm) 

  1. op. 
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 399,55 403,42 408,79 449,32 

odchylka 68,98 30,27 17,33 66,29 

max. hodnota 486,70 480,77 428,35 549,28 

min. hodnota 113,28 373,40 381,64 311,71 

Příloha č. 47 Délka dráhy koncentrické fáze při 12 RM (mm) 

 

Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 160,86 177,74 268,79 
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odchylka 67,33 85,07 57,32 

max. hodnota 205,67 240,51 371,81 

min. hodnota 0,00 0,00 160,18 

Příloha č. 48 Délka dráhy Kritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 

 

Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 91,19 87,04 102,69 

odchylka 44,78 42,31 50,43 

max. hodnota 139,11 128,61 245,71 

min. hodnota 0,00 0,00 1,51 

Příloha č. 49 Délka dráhy preKritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 

Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 

  
10. 
op. 

11. 
op. 

12. 
op. 

průměr 95,87 77,20 83,04 

odchylka 49,60 43,63 61,05 

max. hodnota 163,35 146,44 171,49 

min. hodnota 0,00 0,00 
-

113,22 

Příloha č. 50 Délka dráhy poKritické fáze pohybu při 12 RM (mm) 


