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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá otázkou příjmu vápníku ve stravě u profesionálních 

hráčů golfu. Jedná se o skupinu v širokém věkovém rozmezí 18 až 66 let. V teoretické části 

jsou popsány základní funkce vápníku v organismu, jeho metabolismus, potravinové zdroje, 

doporučené denní dávky a onemocnění související s nedostatkem vápníku. Teoretická část 

se zabývá také golfem, popisuje tento sport od jeho historie, přes provedení švihu, až po 

zatížení jednotlivých partií. Poukazuje na jednostrannou zátěž při golfovém švihu, který je 

rizikový především pro bederní páteř. Kvůli fyzické zátěži, kterou golf způsobuje je nezbytné 

tělo správně před pohybem rozcvičit, a hlavně zajistit dostatečný příjem živin, mezi které 

z mikroživin patří především také vápník. 

Praktická část zahrnuje průzkum realizovaný formou kvantitativního dotazníkového 

šetření, jehož cílem bylo zjistit konzumaci potravin s vyšším obsahem vápníku u vybrané 

cílové skupiny, kterou jsou profesionální hráči golfu navštěvující golfový areál v Hostivaři 

v Praze. Výsledky jsou zhodnoceny pomocí grafů a jsou porovnávány s doporučenými 

denními dávkami vápníku. 

 

Klíčová slova: vápník, metabolismus, osteoporóza, výživa, golf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 This bachelor thesis deals with the intake of calcium within the nutrition of 

professional golfers. The group of examined individuals involves people aged 18 to 66 years 

old. The theoretical part describes the basic functions of calcium within an organism, its 

metabolism, food source, recommended daily intake and diseases related to calcium 

deficiency. The theoretical part also deals with golf, describes this sport from its history to 

the golf swing and strain of individual parts of human body. It refers to unilateral strain 

during the finish in golf swing, that is fatal mostly to lumbar spine. Due to the physical strain 

that golf causes, it is necessary to warm up the body properly before physical activity and 

mainly ensure sufficent nutrient intake to which calcium mainly belongs out of the group 

of micronutrients.  

The practical part involves a survey undertaken by means quantitative 

questionnaire survey, with its purpose to find out the food consumption with higher 

calcium content within the chosen target group, that comprises of professional golfers 

visiting the Golf Club Hostivař in Prague. The results are evaluated using graphs and are 

compared to  recommended daily intake of calcium. 

Key Words: calcium, metabolism, osteoporosis, nutrition, golf 
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1 ÚVOD 

Vápník je nejvíce zastoupenou minerální látkou v organismu člověka, spolu 

s fosforem je nezbytný jak pro formování a mineralizaci kostí a zubů, tak i pro srážení krve, 

aktivitu nervů a svalů a dalších důležitých procesů (Broulík, 2003). Vápník je proto nezbytné 

v dostatečné míře pravidelně doplňovat do organismu. Zdroje vápníku ve výživě zahrnují 

především mléčné výrobky, tučné mořské ryby, ořechy a některá zelenina. 

Pomocí dotazníkového šetření věnuje tato práce specifickou pozornost otázce 

přístupu profesionálních sportovců, tedy konktrétně profesionálních hráčů golfu, 

k dostatečnému přísunu této důležité mikroživiny. Dotazníkoví šetření rovněž bere v potaz 

přístup profesionálních golfistů ke zdravému životnímu stylu, ať už se jedná o dostatek 

spánku, absenci kouření či alkoholu. Zároveň mě v dotazníku zajímá, zda se golfoví hráči 

věnují i jinému sportu, jelikož golf je sport jednostranně zaměřený, kde při golfovém švihu 

vzniká rotace trupu vůči pánvi a je vyvíjen značný tlak na bederní páteř. Proto je i z tohoto 

důvodu důležité zachování optimálních podmínek kalciového metabolismu. 

 Cílem mé práce je zhodnotit data získaná z dotazníků a odpovědět tím na níže 

stanovené hypotézy.  

Hypotézy, jejichž relevanci se práce pokusí obhájit, jsou: 

1. golfoví profesionálové si s ohledem na optimální kostní zdraví hlídají pravidelný 

příjmem vápníku; k tomu konzumují buď potraviny s vyšší obsahem vápníku, nebo 

využívají potravinových doplňků; 

2. při porovnání denního přísunu vápníku profesionálních golfistů s doporučenými 

denními dávkami vápníku se prokáže, že profesionální hráči golfu splňují či převyšují 

tyto DDD vápníku. 

Za účelem sběru potřebných dat jsem sestavila dotazník obsahující třicet otázek. 

Dotazník se skládá ze dvou částí, z nich první je zaměřena na životního styl respondentů a 

druhá část se zabývá samotným příjmem vápníku ve stravě. Dotazníky byly vyhodnoceny a 

zjištěné údaje byly prezentovány pomocí grafů.  

  



 

6 
 

Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první kapitola je úvodem celé práce. 

Ve druhé kapitole se zabývám vápníkem, jeho funkcí v lidském organismu, jeho 

metabolismem, potravinovými zdroji, doporučenou denní dávkou a onemocněními 

souvisejícími s nedostatkem vápníku. 

Ve třetí kapitole se zaměřuji na golf, popisuji tento sport od jeho historie, přes 

provedení, až po zatížení jednotlivých partií. Práce poukazuje na jednostrannou zátěž při 

golfovém švihu, který je rizikový především pro bederní páteř. 

Ve čtvrté kapitole se přesouvám z teoretické roviny do praktické části práce. 

Zároveň je čtvrtá kapitola stěžejní, pro celou práci, protože zde vyhodnocuji získané 

dotazníky a data zpracovávám pomocí grafů. 

V poslední kapitole shrnuji celou práci, a hlavně zjištěná fakta, zpracovaná ve čtvrté části. 
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2 Vápník 

Vápník patří do skupiny alkalických zemin. Latinský název je Calcium. Nejčastěji se 

vyskytuje v iontové podobě Ca 2+. Patří mezi majoritní minerální prvky lidského těla. Vliv 

kalcia při nervovém přenosu a při kontrakci kosterní svaloviny byl znám již v 19. století 

(Broulík, 2003). 

2.1 Výskyt vápníku v lidském organismu 

Vápník představuje významnou složku signalizace uvnitř buňky, slouží jako 

sekundární posel při zahajování a regulaci velkého množství elektrických a biochemických 

dějů. Ionty vápníku se podílejí na kontrole genové exprese, působí jako nitrobuněčný posel 

metabolismu buňky. Vápník se váže na fosfolipidy a jiné membránové složky a na cytoskelet 

buňky, čímž pomáhá udržovat její tvar. Působí jako regulátor při transportu jiných iontů 

přes iontové kanály, např. draslíkové nebo chloridové (Broulík, 2003). 

Z kvantitativního hlediska je vápník hlavní minerální složkou v lidském těle (Velíšek, 

2002). V těle zdravého člověka o hmotnosti 70 kg je asi 1,3 kg vápníku, přibližně 99 % 

vápníku je v kostech a zubech, 1 % v buňkách měkkých tkání a 0,1 % v extracelulární 

tekutině. Malé množství vápníku v kostech, přibližně 1 % představuje vápník rychle 

směnitelný s extracelulární tekutinou, jež pomáhá k rychlé regulaci koncentrace vápníku 

v extracelulární tekutině. Během puberty dojde téměř k zdvojnásobení zásob vápníku 

v kostech (Broulík, 2003). 

2.2 Metabolismus vápníku 

Pro zásobování různých tkání vápníkovými ionty je důležité zajištění homeostázy 

vápníku v organizmu. Koncentrace celkového sérového vápníku se pohybuje dle dané 

laboratoře většinou v rozmezí 2,15 a 2,75 mmol/l.  Průměrná hodnota ionizovaného 

vápníku v séru se pohybuje v rozmezí 1,0-1,4 mmol/l. Je to kolem 50 % celkového vápníku 

v séru a v ostatních extracelulárních tekutinách. Zbytek je vázán na albumin (40 %) nebo 

kompletován s anionty, jako je fosfát, hydrogenuhličitan nebo citrát (asi 10 %). Složka 

sérového vápníku vázaného na proteiny se nazývá nedifuzibilní, je metabolicky nečinná a 

není regulována hormony. Právě ionizovaný vápník má zásadní význam pro regulaci 
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neuromuskulární dráždivosti a síly svalové kontrakce a dalších životně důležitých dějů 

(Broulík, 2003). 

2.2.1 Homeostáza vápníku 

Mechanismus homeostázy zodpovědný za regulaci koncentrace vápníku závisí na 

interakci tří hlavních regulačních orgánů: kostí, tenkého střeva a ledvin. Hlavní hormonální 

kontrola probíhá kombinovaným účinkem PTH a vitamínu D. Zásoby vápníku v kostech jsou 

dvojího typu: velký a stabilní rezervoár pomalu směnitelného vápníku a menší zásoba 

vápníku schopného mnohem rychlejší výměny. Plazmatický vápník je v rovnováze s rychle 

směnitelným vápníkem z kostí. Vápníková homeostáza je nevyhnutelným předpokladem 

správné funkce téměř všech tkání a orgánů, a proto je řízena a korigována řadou 

kalcitropních hormonů a faktorů (Broulík, 2003). 

Rovněž intracelulární vápník je pečlivě regulován, slouží jako sekundární posel při 

regulaci dělení buněk, svalové kontrakci, buněčné motilitě a propustnosti membrán. 

Významnou úlohu má vápník také v sekreci hormonů, jako je parathormon (PTH), 

kalcitonin, vazopresin a některé hormony hypofyzární (Broulík, 2003). 

2.2.2 Resorpce vápníku 

Pro člověka je vápník esenciální prvek, proto je důležitý jeho příjem ve stravě.  

Předpokládaný denní přísun vápníku je u dospělého 800 mg, k tomuto množství se 

připočítává 200 mg vápníku, které se do střeva dostane sekrecí pankreatu, žlučových cest 

a střeva. Denně je u dospělého vstřebáváno kolem 200-400 mg vápníku, resorpce je tedy 

kolem 20-40 % (Broulík, 2003). 

  Vápník se resorbuje aktivně v duodenu a jejunu, pasivně v ileu a tlustém střevě. 

Resorpce vápníku probíhá současně s jeho sekrecí (www.wikiskripta.eu). 

Na úrovni enterocytů dochází k resorpci vápníku dvěma způsoby: 

Transcelulárně – Na straně přivrácené ke střevnímu lumen, se využívá specifické 

transportní bílkoviny calbindinu. Na straně bazolaterální membrány se pak vápník 

transportuje aktivně za přítomnosti energie proti koncentračnímu spádu do krve. 

https://www.wikiskripta.eu/w/Duodenum
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Paracelulárně – Vápník je transportován ze střevního lumen jednak přímo, a jednak se 

transportuje vápník, který se dostává do mezibuněčného prostoru uvolněním z lyzozomu 

enterocytu (www.wikiskripta.eu). 

2.2.3 Vlivy snižující vstřebávání vápníku 

Negativně vstřebávání ovlivňuje příjem fytátů (černý chléb, pečivo z hrubě vymílané 

mouky), šťavelanů (špenát, rebarbora, angrešt, rybíz), fosfátů a vlákniny  (Svačina, 2008). 

Také větší množství alkoholu a více jak tři šálky kávy vstřebávání snižují (Fojtík a kol., 2010). 

Vliv na vstřebávání vápníku mají také některé léky. Patří sem např. inhibitory 

protonové pumpy, které svým snížením žaludeční kyselosti zabraňující optimální přeměně 

vápníku na jeho absorbovatelnou formu v zažívacím traktu. Některé další léky mohou 

s vápníkem tvořit nevstřebatelné komplexy jako např. hormony štítné žlázy či bisfosfonáty, 

které by se proto neměly užívat spolu s vápníkem. Absorpci vápníku snižují také 

tetracyklinová antibiotika, chinolony, fenytoiny a barbituráty. Vylučování vápníku 

ledvinami snižují thiazidová diuretika, tím mohou přispět k vzestupu rizika hyperkalcémie 

(Fojtík a kol., 2010). 

Také některé stavy a onemocnění snižují absorpci Ca2+. Např. stavy po resekcích 

žaludku a tenkého střeva nebo zánětlivá onemocnění střeva (Crohnova choroba, Ulcerózní 

kolitida). Vstřebávání ovlivňují prostřednictvím urychlené střevní pasáže a zmenšením 

absorpční plochy (Fojtík a kol., 2010). 

2.2.4 Vlivy zvyšující vstřebávání vápníku 

Na zvýšení absorpce vápníku se podílí laktóza v mléce, přísun vápníkově bohatých 

potravin, příjem vitamínu D v dostatečné množství a v případě užívání suplementace 

vápníku rozdělení těchto dávek na několik menších o jednotlivé dávce 500 mg vápníku. 

Výrazný podíl na vstřebávání má acidita žaludku. Důležité je, aby tato funkce nebyla 

narušena (Fojtík a kol., 2010). 
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2.2.5 Exkrece 

Ledvinami filtrovatelný je pouze ionizovaný vápník. V oblasti proximálního kanálku probíhá 

zpětná resorpce jak transcelulárně (15–20 %, aktivně), tak paracelulárně (80–85 %, 

pasivně). Vzestupná část Henleovy kličky opět resorbuje vápník transcelulárně i 

paracelulárně.  

Parathormon i kalcitonin stimulují zpětnou resorpci transcelulární cestou v této 

oblasti nefronu. V distální části nefronu se na zpětné resorpci vápníku podílí 

vedle parathormonu a kalcitoninu i kalcitriol (www.wikiskripta.eu). 

 

Obrázek 1: Schéma kalciofosfátového metabolismu. (www.wikiskripta.eu) 

2.3 Poruchy homeostázy vápníku 

2.3.1 Hypokalcemie 

Jako hypokalcémii označujeme stav, kdy hodnota vápníku klesne pod 2,14 mmol/l. 

(www.wikiskripta.eu) Velmi důležitá je rychlost vzniku hypokalcemie, čím rychleji se vyvine, 

https://www.wikiskripta.eu/w/Parathormon
https://www.wikiskripta.eu/w/Kalcitonin
https://www.wikiskripta.eu/w/Kalcitriol
http://www.wikiskripta.eu/
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tím jsou její příznaky zřetelnější. Nejdramatičtější klinický projev hypokalcemie je tetanická 

křeč. Může se vyskytovat i laryngospazmus nebo bronchospazmus. Rovněž se mohou 

objevit synkopy, epileptické záchvaty typu petit mal či grand mal, porucha se však může 

projevovat pouze jako zvýšená dráždivost či pohotovost k vyvolání křečí nebo jako deprese. 

Všechny výše popisované klinické příznaky jsou odvozeny od zvýšené neuromuskulární 

dráždivosti. 

Obecně etiologickými faktory, které působí hypokalcemii v klinické medicíně, jsou 

snížené vstřebávání kalcia střevem při nedostatku vitaminu D nebo jeho zvýšená ztráta 

trávicím ústrojím, absence sekrece PTH nebo chybné receptory pro PTH  

(www.wikiskripta.eu). 

Při poklesu ionizovaného kalcia pod 1 mmol/l sice stoupá neuromuskulární 

dráždivost, ale současně klesá kontraktilita myokardu. U kosterní svaloviny dochází ke 

změně náboje sarkoplazmatického retikula a uvolnění Ca2+, což vede ke kontrakci 

(www.wikiskripta.eu). 

Odpad močí činí kolem 5 mmol/24 hodin. Při interpretaci efektivní kalcémie je 

klíčová úloha pH krve, která je rozhodující pro patřičný podíl ionizované frakce vápníku 

(Broulík, 2003). 

2.3.2 Hyperkalcemie 

Jako hyperkalcemii označujeme hladinu celkového kalcia v séru vyšší než 2,8 

mmol/l, ionizované kalcium vyšší než 1,4 mmol/l. Hyperkalcemická krize je stav ohrožující 

život s celkovou kalcemií vyšší než 4 mmol/l. 

Hyperkalcemie se může projevovat širokou GIT symptomatologií – nauzea, zvracení, 

kovová chuť v ústech, gastroduodenální vředová choroba, obstipace, akutní zánět slinivky 

- pankreatitida. V rámci postižení ledvin dochází k polyurii, polydipsii, nykturii. Dlouhodobé 

trvání hyperkalcémie může vést k chronické nebo akutní renální insuficience. Dochází často 

i k vzniku ledvinných kamenů. Hyperkalcemie se projevuje i v oblasti CNS, s příznaky jako je 

bolest hlavy, při závažné hyperkalcémii může stav dospět k poruše vědomí. Mezi 

neuromuskulárními příznaky patří slabost, bolesti svalů končetin. Kardiovaskulární 

symptomatologie zahrnuje hypertenzi, arytmie, změny na EKG (zkrácení QT intervalu). 

https://www.wikiskripta.eu/w/V%C5%99edov%C3%A1_choroba
https://www.wikiskripta.eu/w/Akutn%C3%AD_nekr%C3%B3za_pankreatu
https://www.wikiskripta.eu/w/Polyurie
https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Polydipsie&action=edit&redlink=1
https://www.wikiskripta.eu/w/Nykturie
https://www.wikiskripta.eu/w/Chronick%C3%A1_ren%C3%A1ln%C3%AD_insuficience
https://www.wikiskripta.eu/w/Akutn%C3%AD_ren%C3%A1ln%C3%AD_insuficience
https://www.wikiskripta.eu/w/Hypertenze
https://www.wikiskripta.eu/w/Arytmie


 

12 
 

Změny na EKG potvrzují vážnost hyperkalcemie, kdy v extrémním případě může dojít i 

k zástavě srdce v systole – hovoříme o tzv. „chemické smrti“ při kalcémii > 4 mmol/l. Mezi 

další příznaky hyperkalcemie patří, kachektizace při protrahovaném průběhu s rozvinutím 

se i změn na skeletu, které můžeme pozorovat při rtg snímkování (www.wikiskripta.eu). 

2.4 Onemocnění související s metabolismem vápníku 

2.4.1 Osteomalacie a rachitida 

Tzv. měknutí kostí (osteomalacie) je důsledkem nedostatečné mineralizace základní 

kostní hmoty, nejčastěji při nedostatku vitamínu D v dospělosti. Je-li tento nedostatek již 

v dětství a narušuje tak zdraví růst kostí vzniká rachitida (křivice). Kosti při osteomalacii jsou 

měkké, dochází k jejich deformaci, která může být i trvalá a může mít závažné důsledky pro 

postiženého– např. porušení stavby hrudníku s negativním vlivem na oběhový a respirační 

aparát, deformity pánve s nepříznivými důsledky např. pro otěhotnění či pro průběh 

porodu. Jelikož je tento stav spojen s nedostatek vápníku a fosfátů, může se projevovat 

svalovou slabostí apod. U křivice dochází k výrazným deformitám a poruchám růstu 

(Vokurka a kol., 2012). 

2.4.2 Osteoporóza 

Osteoporóza je systémové progredující onemocnění skeletu charakterizované 

úbytkem kostní hmoty, poruchou mikroarchitektury kosti, vedoucí ke snížené mechanické 

odolnosti kosti a s tím spojeným vyšším rizikem vzniku zlomeniny. Úbytek minerálních i 

organických látek je zhruba rovnoměrný. Ztenčují se kostní trámce a kost se stává křehčí.  

Na vzniku osteoporózy má významný vliv genetická zátěž, ale kromě toho se na vzniku 

osteoporózy podílí: 

•  poruchy výživy a jiné stavy vedoucí k nedostatku vápníku, 

• úbytek anabolicky působících sexuálních hormonů, 

• nedostatek pohybu, 

• kouření cigaret 

• nadměrná konzumace černé kávy a alkoholu 

K jejímu vzniku rovněž přispívají i jiná onemocnění, např. endokrinopatie, diabetes 

mellitus či léčba některými léky jako jsou např. glukokortikoidy. Osteoporózu klasifikujeme 

http://www.wikiskripta.eu/
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do 2 základních skupin, a to na primární a sekundární. Primární osteoporózu dělíme na 

juvenilní, u dospělých, u žen po menopauze či u mužů od nad 50 let a na nejčastěji se 

vyskytující osteoporózu involuční (u osob starších 65 let). 

Osteoporóza se obvykle rozvíjí postupně, z počátku je asymptomatická, zvyšuje se 

riziko zlomenin, kompresivní změny obratlů mohou vést k bolestem zad především při 

útlaku nervovvých struktur. Časté jsou rovněž zlomeniny dlouhých kostí, a to především 

zlomeniny stehenní kosti a předloktí. 

U perimenopauzálních žen se někdy doporučuje preventivně podávat ještě určitý 

čas ženské pohlavní hormony estrogeny, a tím oddálit přechod. Ve vyšším riziku zlomenin 

jsou pak ty pacientky, u kterých menopauza přišla předčasně (např. chirurgické odstranění 

vaječníků) nebo ženy, u kterých byl rozvoj puberty opožděn či měly delší období bez 

menstruace (např. při mentální anorexii) (Vokurka a kol., 2012). 

2.4.3 Diagnostika a léčba osteoporózy 

Současná terapie se skládá z nefarmakologické a farmakologické léčby, které se 

vzájemně doplňují. Farmakologickou terapii lze rozdělit na dvě skupiny – 

anitresorpční/antikatabolickou a osteoanabolickou. Cílem léčby je udržet kostní hmotu a 

tím snížit riziko zlomenin (www.medicinapropraxi.cz). 

U rizikového pacienta s podezřením na osteoporózu musíme provést základní vyšetření, 

tj. anamnéza s důrazem na rizikové faktory, orientační somatické vyšetření se zaměřením 

na oblast páteře a posouzení event. ztráty tělesné výšky. Dále základní biochemické 

vyšetření s rozhodnutím, zda se jedná o osteoporózu primární či sekundární. V boji proti 

osteoporóze je základem prevence s důrazem na zdravý způsob života. Důležité je okolo 

25.-30. roku života dosažení vrcholné kostní hmoty, což při dnešním sedavém způsobu 

života je u mladých osob velmi důležitý faktor (www.medicinapropraxi.cz). 

Nefarmakologická terapie musí být součástí všech terapeutických režimů a zahrnuje 

především úpravu stravy. Strava by měla obsahovat dostatek bílkovin a vápníku. Nadměrné 

přijímání fosforu v limonádách a mase a nadbytek soli v potravě vede k aminoacidurii, maso 

pak působí acidogenně a dochází tak ke ztrátám kalcia močí. Při každém zvýšení příjmu 

živočišných bílkovin o 40 g nebo při zvýšení příjmu soli o 2,3 g denně nastane zvýšené 



 

14 
 

vylučování kalcia močí o 1 mmol. Zároveň je znám nepříznivý vliv vlákniny na vstřebávání 

vápníku střevem (www.medicinapropraxi.cz). 

Další důležitou složkou, kterou by měla obsahovat nefarmakologická terapie, je fyzická 

aktivita zahrnující zatěžování skeletu, především krátká opakovaná zátěž (běhy, skoky, 

aerobní cvičení), která prokazatelně zpomaluje úbytek kostní hmoty páteře i proximálního 

femuru. Dostačující by měla být hodinová aktivita prováděná min. 3× týdně. V praxi lze 

doporučit např. chůzi na 1,5 km 3× týdně. Vzhledem k mírnému riziku pádu je právě pohyb 

při chůzi považován za ten bezpečný. Doporučujme omezit či zakazujeme zvedáním těžších 

předmětů a činnostmi prováděnými ve flexi a rotaci páteře (www.medicinapropraxi.cz). 

U pacientů vyššího věku je důležité dbát na prevenci pádů.  Je dokumentováno, že v 5–

6 % z celkového množství pádů se objevuje osteoporotická zlomenina v typických 

lokalitách, tj. proximální femur (1–2 %), distální předloktí a proximální humerus. Naproti 

tomu víme, že až 90 % fraktur femuru vzniká následkem pádu. Je nezbytné eliminovat 

rizikové faktory pádu v domácím prostředí: pevná fixace koberců bez volných okrajů, 

zajištění dostatečného osvětlení, používání protiskluzových podložek ve sprchovém koutu 

či vaně, židlí přiměřených výšce postavy a polic v dosahu postižené osoby 

(www.medicinapropraxi.cz). 

Farmakologická terapie zahrnuje kalcium, které je základní suplementační preparát 

nezbytný jak v prevenci, tak v aktivní terapii osteoporózy. V ČR je registrováno mnoho 

přípravků, které se liší množstvím obsaženého vstřebatelného vápníku (250 až 1000 mg), 

nejčastěji ve formě kalcium karbonátu. V některých případech preferujeme i formu s 

kalcium citrátem. Tyto preparáty se prodávají ve formě tablety, šumivé tablety, suspenze 

rozpustné ve vodě apod. Časté jsou i kombinované přípravky spolu s vitaminem D. Cílové 

hodnota pro denní příjem vápníku u postmenopauzální osteoporózy je 1200–1500 mg, této 

hodnoty dosahujeme často spíše kombinací preparátu kalcia a dietních doporučení příjmu 

mléčných výrobků (např. 100 g tvrdého sýru obsahuje 600-900- mg kalcia) 

(www.medicinapropraxi.cz). 

Vitamin D je druhý nezbytný preparát, který by měl doplňovat terapii kalciem. 

Doporučované denní dávkování se pohybuje okolo 800–1600 IU vitaminu D3 

(cholekalciferolu) denně. Rozhodující je však dosažení cílové sérové hladiny 25-OH-
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vitaminu D, která se dle současných doporučení pohybuje v rozmezí 75–180 nmol/l. V praxi 

se velmi užitečné jeví dávkování vitaminu D3 dle sérové koncentrace 25-OH-vitaminu D 

(www.medicinapropraxi.cz). 

Estrogeny mají příznivý vliv na kostní metabolizmus. Výsledky studie WHI prokázaly 

snížený výskyt fraktur proximálního femuru. Pozor však na užití těchto preparátů u 

pacientek vyššího věku, kde je třeba pečlivě zvažovat potenciální nežádoucí účinky léčby: 

žilní tromboembolizmus, hyperplastický účinek na endometrium, zvýšené riziko 

nádorového onemocnění prsu. Stále proto zůstává primární indikací pro podání estrogenů 

spíše prevence rozvoje osteoporózy spojená s potlačením projevů klimakterického 

syndromu. Mezi nejčastěji předepisované léky antiresoprční léky řadíme bisfosfonáty. P 

patří mezi ně alendronát, risedronát či ibadronát. Dalším silným antiresorčpním lékem je 

protilátka proti RANK ligandu/denosumab, které se aplikuje do podkoží. Mezi 

osteoanabolické léky patří léčba teriparatidem, což je zkrácená molekula parathormonu, 

které má výborné výsledky u pacientů s glukokortikoidy indukovanou osteoporózou 

(www.medicinapropraxi.cz). 

2.4.4 Prevence osteoporózy 

Jako u většiny onemocnění lze i u osteoporózy nalézt větší či menší podíl zevních 

vlivů a stejně tak i dědičných faktorů. Pokud chceme onemocnění předcházet, je třeba co 

nejvíce ovlivnit zmiňované zevní vlivy. 

Nejlepší možnou variantou je zahájit prevenci již v dětství, tak aby se mohl vytvořit 

co možná největší "zásobník" minerálních látek potřebných pro další výstavbu kostní 

hmoty. Pro přesnější představu to znamená, že 30 % kostní hmoty se vytvoří od narození 

do tří let věku, od tří let do puberty je to dalších asi 20 %, v období puberty dělá množství 

novotvořené tkáně 30–40 % a zbývajících 15–20 % se vytvoří od konce puberty do třiceti 

let. Z výše uvedených dat vyplývá, že výstavbu kostní tkáně ovlivníme výživou nejvíce v 

prvních třiceti letech života. 

Důležité jsou hlavně potraviny bohaté na vápník, hořčík, vitaminy D, C a K. 

Nebezpečí se skrývá v pokrmech, které obsahují ve zvýšené míře fosfáty, jako jsou např. 

kolové nápoje, které vážou ionty vápníku a zabraňují jejich vstřebávání do organismu. 

http://www.medicinapropraxi.cz/
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Nutno také upozornit na špatný vliv kouření a nadměrného pití alkoholu (dvě a více piv 

denně či 2 a více sklenek vína denně).  

V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná fyzická aktivita. Podle 

některých studií jsou vhodné sporty ty, kde se střídá vytrvalostní a rychlostní pohybová 

složka. Podle jiných je velice výhodná například turistika (přestože převládá vytrvalost), a 

to vzhledem k snadnému provozování tohoto sportu zvláště s ohledem na nižší riziko úrazů 

(v porovnání s tzv. adrenalinovými sporty).  

Samozřejmě je nutné přizpůsobit pohybovou aktivitu svému zdravotnímu stavu. S 

výběrem vhodné pohybové aktivity pro pacienta s osteoporózou může poradit praktický 

lékař, lékař tělovýchovného lékařství, rehabilitační lékař (www.mojemedicina.cz). 

2.4.5 Důsledky kostních onemocnění 

Kostní choroby mají několik obecných důsledků, vyplívající z anatomického 

uspořádání kostí a jejich funkcí. 

Kostra slouží jako oporný systém a součást pohybového aparátu. Kromě toho kosti 

obsahují otvory či prostory, jimiž procházejí jiné struktury, které pak mohou být při 

některých onemocněních narušeny např. stlačením (Vokurka a kol., 2012). 

K nejvýznamnějším důsledkům kostních chorob patří deformity a zlomeniny. 

Deformity kostry způsobují zhoršení pohybu, specifickou problematiku představuje oblast 

pánve u žen (těhotenství, porod) a hrudníku (činnost srdce a plic). Velký význam mají rovněž 

změny na páteři, kde může dojít k utlačení nervových kořenů. Některé nemoci kostí mohou 

vést na lebce k útlaku nervových výstupů skrz specifické otvory, které se vlivem nemoci 

zužují. Postiženo někdy bývá i střední a vnitřní ucho, kde jsou jemné kostěné struktury. 

Některé vzácnější nemoci kostí mohou způsobovat i zmenšení vnitřního prostoru kosti, tedy 

prostoru pro kostní dřeň (Vokurka a kol., 2012). 

2.5 Doporučené denní dávky vápníku 

Potřeba kalcia se během života mění, záleží na věku a na aktuální životní situaci. Je 

zvýšená v pubertě během růstu, v těhotenství, kdy je z těla matky vyživován plod, a po 

menopauze nebo andropauze, kdy se snižuje produkce pohlavních hormonů. Během 

dospívání a v době rychlého růstu kosti má tělo zvýšené požadavky na příjem kalcia a 
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během této doby se resorpce kalcia střevem výrazně zvyšuje. S postupujícím věkem se 

resorpce kalcia střevem snižuje. Pro správnou resorpci kalcia, je nutná dostatečná hladina 

vitaminu D. Nejvíce dostupnými zdroji kalcia v dietě jsou mléko a mléčné produkty, kysané 

produkty, jako např. jogurt nebo kefír, mají větší využitelnost kalcium karbonátu. Dalšími 

potravinovými zdroji kalcia jsou některé druhy zeleniny, ryby s měkkými kostmi nebo 

ořechy a sójový sýr s kalciem.  

Denní doporučený příjem v jednotlivých obdobích je znázorněn v tabulce 1. 

Tabulka 1. Denní doporučený příjem vápníku v jednotlivých skupinách. 

děti od 1 do 5 roků 800 mg/den 

děti od 6 do 10 roků 800-1000 mg/den 

mladiství 11 až 24 roků 1200-1500 mg/den 

muži od 25 do 65 roků, ženy od 25 roků do menopauzy 800-1000 mg/den 

ženy po menopauze s hormonální substituční léčbou (HRT) 1000 mg/den 

ženy gravidní a kojící 1200-1500 mg/den 

ženy po menopauze bez HRT, muži nad 65 roků 1500 mg/den 

(www.internimedicina.cz) 
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2.6 Vápník v potravinách 

Vápník je pro organismus velmi důležitý, proto je důležité konzumovat zejména 

potraviny, které obsahují dostatečné množství vápníku. Vápník v přírodní formě se nejlépe 

vstřebává (Svačina a kol., 2008). 

Přehled vápníku v jednotlivých potravinách je znázorněn v tabulce 2. 

Tabulka 2. Obsah vápníku v jednotlivých potravinách. 

Potravina 100g Ca (mg) Potravina 100g Ca (mg) 

Ananas 16 Máslo 15 

Angrešt 29 Máslo z burských ořechů 37 

Artyčok 53 Maso hovězí 8 

Avokádo 10 Maso telecí - kýta 10 

Banán 9 Maso vepřové - bůček 6 

Banán sušený 32 Maso vepřové libové 24 

Borůvky 10 Med včelí 5 

Bramborová mouka 20 Meloun cukrový 6 

Bramborové lupínky 37 Meloun vodní 11 

Brambory syrové 6 Meruňky 16 

Brokolice 105 Meruňky sušené 82 

Broskve 8 Mléko polotučné - 2 % tuku 112 

Brusinky 14 Mouka pšeničná hladká 25 

Burské ořechy nepražené 60 Mouka pšeničná hrubá 23 

Burské ořechy pražené 52 Mrkev 39 

Celer 68 Nektarinky 4 

Cibule 31 Okurky kyselé 14 

Citron 11 Okurky salátové 10 

Coca cola 4 Olivy 61 

Cuketa 30 Oplatky s náplní 13 

Cukrová kukuřice 2 Ořechy kešu - jádra 35 
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Čekanka 26 Ořechy lískové - jádra 140 

Čočka 59 Ořechy Macadamia 47 

Černý kořen 53 Ořechy míchané - jádra 78 

Červená řepa 29 Ořechy para - jádra 170 

Červené zelí 35 Ořechy pekanové 61 

Česnek 38 Ořechy piniové 11 

Čínské zelí 40 Ořechy pistáciové neloupané 61 

Čokoláda bílá 187 Ořechy vlašské - jádra 94 

Čokoláda hořká 38 Ostružiny 44 

Čokoláda mléčná 103 Ovesné vločky 56 

Čokoládové bonbony plněné 92 Papriky zelené 6 

Datle 38 Párky 42 

Datle sušené 63 Paštika 14 

Droždí 25 Petržel 89 

Dýně 20 Piškoty dětské 36 

Džem - průměrné hodnoty 10 Pomeranče 42 

Džus grapefruitový 100% 14 Pór 80 

Džus hroznový 100% 19 Rajčata 13 

Džus jablečný 100% 7 Rajčatový protlak 51 

Džus pomerančový 100% 10 Rozinky 80 

Džus rajčatový 100% 10 Rybí filé 25 

Endivie (štěrbák) 54 Rybíz černý 46 

Fazolky zelené 57 Rybíz červený 29 

Fenykl 109 Ryngle 13 

Fíky čerstvé 54 Rýže 24 

Fíky sušené 193 Ředkvičky 37 

Grapefruit 18 Řepa červená 27 

Hlávkový salát 20 Salám šunkový 12 

Hořčice plnotučná 130 Salám uherský 31 
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Houby sušené 70 Salám Vysočina 16 

Houby syrové 7 Salám hlávkový 22 

Housky,veky 21 Sardinky v oleji 354 

Hrách 57 Semena sezamu 670 

Hrášek zelený 24 Semena slunečnice 110 

Hroznové víno 18 Smetana 12 % tuku 106 

Hrušky 10 Strouhanka 26 

Husa 10 Sýr Eidam 30% tuku v sušině 690 

Chléb pšenično-žitný 20 Sýr Ementál 887 

Chřest 26 Sýr Hermelín 157 

Jablko neloupané 7 Sýr Lučina 285 

Jablko sušené 30 Sýr Niva 634 

Jahody 26 Sýr tavený 420 

Játra - průměr 12 Sýr tavený smetanový 585 

Jogurt bílý 180 Sýr žervé 322 

Kachna 14 Šlehačka 33 % tuku 80 

Kakao - prášek 136 Špenát 81 

Kapr 10 Šunka 10 

Kapusta 115 Švestky 14 

Karamely míchané 95 Švestky sušené 71 

Kaštany jedlé 46 Těstoviny 25 

Kedlubna 68 Tlačenka světlá 77 

Kefír 120 Tresčí játra 36 

Kiwi oloupané 38 Třešně 17 

Klobásy vinné 16 Turecký med 23 

Knäcke Brot 64 Tvaroh měkký netučný 101 

Kokos strouhaný 23 Tvaroh měkký tučný 366 

Krupice pšeničná 23 Tvaroh na strouhání 152 

Kukuřice pražená přírodní 10 Tyčinka Mars Bar 160 
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Kukuřičné lupínky 68 Tyčinka Twix 110 

Kuře 12 Vánočka 19 

Květák 205 Vejce (100g = 2 ks) 60 

Ledvinky 10 Vejce - bílek (1ks = 30g) 20 

Lilek 13 Vejce - žloutek (1ks = 20g) 140 

Mák 1400 Višně 8 

Maliny 40 Zelenina do polévky 63 

Mandarinky 12 Zelí bíle 46 

Mandle - jádra 240 Zmrzlina mléčná 57 

Mango 12 Zmrzlina ovocná 3 

(www.mojemedicina.cz) 
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3 GOLF 

3.1 Charakteristika golfu 

3.1.1 Výhody golfu 

Golf není kuriozita vyhrazena omezenému okruhu vyvolených, ani sport snobů a 

zbohatlíků. Je o celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů. Ve Skotsku, Irsku či Spojených 

státech nebo či Švédsku je golf naprostou samozřejmostí a je masově provozován jako 

lidová zábava. 

Golf je výjimečně relaxační záležitost, která představuje velmi přirozený pohyb 

v upraveném přírodním prostředí. Proto je optimální protivahou dnešního sedavého 

životního stylu. Golf je možno na slušné úrovni provozovat do velmi pozdního věku. (Slezák, 

2006) 

3.1.2 Principy golfové hry 

Golf je složený z několika jednoduchých principů, sjednocených do komplexních 

pravidel. Golfová hra začíná odpalem na první jamce a končí ve chvíli, kdy míček spadne do 

jamky na deváté nebo osmnácté jamce.  Cílem hry je dopravit míček do jamky na co 

nejmenší počet odpalů v souladu s golfovými pravidly.  Dosáhne-li míček jamky, je hra na 

stávající jamce ukončena a pokračuje se na další jamku. Jamky bývají číselně označeny a 

hrají se popořadě, jak jdou za sebou. Hřiště obsahuje různá místa, která rozlišujeme podle 

povahy jejich povrchu a výšky zastřižení trávy:  

• Odpaliště – žluté pro muže, červené pro ženy, na většině mistrovských hřišť lze najít 

i černá pro profesionály a bílá pro muže s velice dobrou výkonností, děti hrají 

nejčastěji z červených odpališť.  

• Dráha jamky (fervej) s krátce střiženou trávou na které je míček dobře vidět a ze 

které se míček relativně snadno odpaluje, je lemována o něco výš střiženou trávou 

– semirafem a rafem, ten bývá někdy dost hustý a představuje jednu z překážek. 

Mezi další překážky patří písečné prohlubně (bunkery) a také vodní plochy. 

Jamkoviště (green) – greenem jamka končí, má nejkvalitnější, nejhustší a nejkratší 

travnatý povrch, po kterém se míč kutálí do vlastní jamky (Slezák, 2006). 
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3.1.3 Golfová pravidla 

Golfová pravidla patří ve sportu obecně k jedněm z nejrozsáhlejších. Tyto pravidla 

interpretuje v České republice Česká golfová federace (ČGF). Pravidla golfu se od ostatních 

sportů liší v tom, že hráč je sám sobě rozhodčím. Při turnajích pouze konzultuje pravidla s 

rozhodčím. 

3.1.4 Handicap 

Handicap (HCP) je číslo, které vyjadřuje výkonnost hráče vůči hřišti. Díky HCP si spolu 

mohou zahrát hráči různé výkonnosti. Nejvyšší HPC číslo je v České republice 54, kdo hraje 

pod nulu (normu) má plusový handicap, kupodivu ne záporný (Slezák, 2006). 

3.1.5 Počítání 

Každá jamka má stanovenou normu, na kolik úderů ji má hráč zahrát. Tato norma 

se nazývá par. Par jamky má tři možné hodnoty – tři, čtyři nebo pět ran. Různá čísla parů 

znamenají odlišný počet ran, kterými je potřeba dopravit míček na green. 

Par hřiště bývá nejčastěji 72. Délka jamek je dána jednak parem jamky, obtížností, 

originalitou a pohybuje se v rozmezí od 100 m do 600 m.  

Počet ran dosažených na jednotlivých jamkách se zapisuje to tzv. skóre karty. 

Na každé jamce má hráč s HCP 54 k dobru proti normě jamky 3 rány, hráč s HCP 36 

rány dvě a hráč s HCP 18 ránu jednu. Jak se handicapy hráčů od těchto čísel snižují a 

handicapy jamek zvyšují, ubývá s každou hodnotou i příslušný počet ran (Slezák, 2006). 

3.2 Historie golfu v České republice 

První golfové hřiště na území dnešní České republiky bylo postaveno v roce 1904 

v Karlových Varech. Rok na to bylo otevřeno golfové hřiště v Mariánských Lázních. Obě byla 

určena hlavně pro zahraniční lázeňské hosty a místními hráči nebyla velmi využívána. Jejich 

existence před první světovou válkou proto nevedla k téměř žádnému rozvoji domácího 

golfu. 

Skutečné začátky českého golfu, proto zaznamenáváme až od aktivity rodiny 

Ringhofferů těsně před první světovou válkou, která vyústila v úpravu soukromého 

pozemku u obce Volešovice na golfové hřiště. Díky tomu byl založen první český golfový 
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klub, a to v Praze v roce 1926 pod názvem Golf Club Praha (GCP). GCP si vybudoval hřiště 

v Praze – Motole a v roce 1927 zde uspořádal první soutěž.  

Díky skupince přátel z Anglie se v roce 1928 zrodil druhý český golfový klub, Golfový 

klub Líšnice, který si upravil pozemek u obce Líšnice na golfové hřiště. 

Centrem českého golfu v období let 1927 až 1934 bylo hřiště v Motole. V roce 1930 

se zde hrálo první národní mistrovství ČSR na rány o putovní Masarykův pohár, vítězem se 

stal František Ringhoffer ml.  

Na podzim roku 1938 došlo k odejmutí pohraničních území. Český golf tím ztratil 

možnost hry na třech hřištích, která spadala do odtržených území. Válka, která následně 

vypukla, samozřejmě ovlivnila i český golf. Nejvíce se to projevilo v tom, že řada 

předválečných golfistů přestala golf hrát a již se nikdy ke golfu nevrátila. 

Padesátá léta minulého století byla pro existenci golfu v ČSR nejhorší. Totalitní moc 

v golfu spatřovala projev západního způsobu života, což bylo považováno za ideologickou 

diverzi. Proto golf byl jako „buržoazní sport“ na všech úrovních diskriminován. Jedinou 

výjimkou byl tolerantní postoj krajských tělovýchovných orgánů v západočeských lázních, 

které golfu ponechaly místo ve svých tělovýchovných strukturách.  

Šedesátá léta znamenala pro golf nový rozvoj. V roce 1960 bylo otevřeno po obnově 

osmnáctijamkové hřiště v Karlových Varech. Od tohoto roku se začala hrát i celostátní liga 

družstev, která se svým kolektivním pojetím přibližovala preferovaným sportovním 

formám.  

Sedmdesátá léta byla ve znamení hájení získaného postavení a obrany proti stále 

sílící nevůli nadřízených orgánů. Nejmarkantněji se to projevilo na povolování zahraničních 

výjezdů.  

V osmdesátých letech do Čech již pravidelně zajížděly velké skupiny zahraničních 

hráčů na Mezinárodní mistrovství na rány. 

Dynamický rozvoj golfu v České republice i nadále narůstal a jeho organizační řízení 

vyžadovalo a vyžaduje značné úsilí. Zmnohonásobil se počet hráčů, klubů i hřišť. Na růstu 

počtu hřišť se v tomto období významně podílela i přijatá zásada, že členem ČGF se může 
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stát pouze klub, který je schopen samostatné sportovní činnosti na vlastním či smluvním 

hřišti, aniž by byl odkázán na „dobročinnost“ ostatních klubů. Tím došlo k rovnoměrnému 

rozvoji herních kapacit a členské základny. V současné době začíná Česká golfová federace 

počtem svých členů, klubů i rozsahem svých aktivit patřit mezi největší sportovní svazy 

v České republice (www.cgf.cz). 

3.3. Golfový švih 

Špičkový golfový hráči mají odlišně vypadající švihy, a ačkoli je většina těchto švihů 

formována a řízena upřednostňováním určité metody či modelu švihu, existuje jich jen 

omezený výběr. Tyto modely švihu mají samozřejmě mnoho způsobů provedení, ale 

všechny v konečném důsledku vedou k tomu, že nejlepší hráči mají přibližně stejné faktory 

kontaktu hole s míčkem, které jsou dány způsobem přivedení hole k míči v souladu se 

známými fyzikálními geometrickými a matematickými rovnicemi (Williams, 2017). 

Golf z hlediska fyzické náročnosti vyžaduje, aby hráč provedl opakovaně stejný 

vzorec náročných pohybů. Hráč se musí vyrovnat se stresory z okolí, které narušují proces 

pohybu. V závislosti na požadavcích konkrétního terénu, musí hráč opakovaně vytvořit 

kompletní kyvadlový pohyb zvaný swing. Výsledky výzkumu ukazují, že součet pohybů 

zahrnuje parametry nejen fyzické, ale také psychické a taktické (Smith, 2014). 

Dosažení trvale úspěšného kontaktu hole s míčkem je společným cílem kouče a 

hráče. Míč musí být zasažen natolik dobře, aby hráči umožnil hrát dostatečně pravidelně 

správné typy úderů a aby hráč dosáhl potřebné úspěšnosti hry v jakýkoliv podmínkách 

(Williams, 2017). 

3.3.1 Technický faktor 

Technika má v golfu důležitý význam, je jednou z nepostradatelných součástí 

přípravy zejména začínajících, ale i pokročilých hráčů. Při technice se trénují různé druhy 

úderu – plný švih, zkrácený švih, chipy, pitche a patování. 

Nejdůležitější vlastností švihu je jeho opakovatelnost, která je i důležitější než jeho 

technická ortodoxnost, styl hráče nebo krása pohybu. Hlavní cíl hráče je pomocí golfového 

švihu, udeřit míček tak, aby letěl požadovaným směrem a urazil požadovanou vzdálenost 

(Mojžíš, Býma, 2017). 
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3.3.2 Kondiční faktor 

Často je golf vnímán jako mírná hra, bez větších nároků na tělesnou kondici, studie 

však dokazuje, že kondiční složka je nedílnou součástí přípravy hráče (Mojžíš, Býma, 2017). 

V rámci silových schopností je nejdůležitější rozvoj rychlé a výbušné síly, potřebné 

ke golfovému švihu (Smith, 2014). Při rozvoji silových schopností u hráčů golfu se jedná 

především o přiměřený silový základ, kde není potřeba dosahovat hraniční úrovně (Dovalil, 

2005). 

Hráč golfu potřebuje při švihu především udržet rovnováhu. Rovnováha je potřeba 

při základním postavení, ale hlavně při přechodu do švihové fáze a také při opětovném 

návratu do stabilizované polohy po dokončení švihu. Při švihu se hráč otáčí v postavení, 

které mu dovoluje maximální rotaci trupu (Mojžíš, Býma, 2017). 

3.3.3 Psychický faktor 

V golfu platí nepsané pravidlo, že ať je technika sebelepší, je nutné ji podpořit 

pevnými nervy (Hošek, 2002). Psychické rozpoložení hráčů na hřišti výrazně ovlivňuje jejich 

hru. 

Špatné mentální návyky se promítají do fyzického stavu, zvláště pak ovlivňují napětí 

ramen a ztuhlost paží. 

V současné době využívá spousta profesionálních golfistů, mimo služeb trenéra také 

služby sportovního psychologa. Ve sportovním psychologickém koučingu je nejdůležitější, 

umět provést automatický pohyb bez přemýšlení (Mojžíš, Býma, 2017). 

3.4 Kondiční příprava 

U většiny sportovců tvoří kondiční složka podstatnou část výkonu. Zařazujeme sem 

rozvoj koordinace, síly, vytrvalosti, rychlosti a mobility. Trénink by měl být pestrý. ,, Při 

pokusu zlepšit svou hru utratí hráči hodně peněz za hole a stráví hodně času v různých 

kurzech, aniž by nejdříve zlepšili nejúčinnější nástroj, který je všem dostupný: své vlastní 

tělo.“ Hunter Mahan (Martens, 2004, s.299). 

V současné době je stále větší důraz kladen na periferní kondiční připravenost a 

neustále větší konkurenci mezi hráči. Právě kondiční parametry mohou rozhodovat o tom, 
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zda bude hráč konkurence schopný i na mezinárodní úrovni. Nezbytným předpokladem pro 

dobrou kondici je dlouhodobá příprava (Mojžíš, Býma, 2017). 

Díky dobré kondici bude hráč připravený odpalovat rychleji a s větší silou, a to se 

projeví na délce drivů a dlouhé hře obecně. Krátká hra by měla být konzistentnější a 

přesnější a výsledky by měly být bez větších výkyvů mezi první a druhou devítkou. 

Dostatečně fyzicky připravený sportovec se může plně soustředit na výkon a 

dodržovat stanovenou strategii na hřišti, popřípadě ji podle aktuálních podmínek změnit a 

realizovat (Mojžíš, Býma, 2017). 

3.5 Nutriční nároky 

V případě aktivního hráče, který obejde 8 km hřiště se zátěží, kdy zhruba 50 – 100x 

provede technicky náročný pohyb – švih, při kterém míček dosahuje rychlosti 150–200 

km/h, hráč vydá energii kolem 1500 kcal. 

Pro hráče je důležité mít uspokojeny alespoň základní (bazální) energetické nároky. 

Mít tuto energii k dispozici je základní podmínka, aby tělo optimálně fungovalo jako 

dynamický celek, a to bez ohledu na vynaloženou energii na zápas nebo trénink (Mach, 

Větvička, 2016).  

Hráči stejně tak jako všichni ostatní by se měli stravovat podle zásad racionální 

výživy. Dbát na dostatek vlákniny, vitamínů a minerálních látek, proto je základem, aby 

strava byla pestrá. Důležité je každodenní zařazení ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, 

libového masa a luštěnin. Zároveň by se nemělo zapomínat na dostatečný příjem tekutin 

(Svačina a kol., 2008). 

3.6 Nejdůležitější svaly a klouby používané během golfového švih 

Švih zapojuje většinu svalů a kloubů v těle, je tedy obtížné vybrat jen některé a ty 

označit za nejdůležitější (Dylevský, 2009). 
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3.6.1 Nápřah 

Fáze nápřahu vyžaduje mnohem menší fyzickou zátěž na tělo než zbytek švihu. 

V nápřahu je rovnováha, pohyblivost kloubů a svalů často důležitější než síla. Dostatečná 

schopnost vnější rotace a posunutí ramenního pletence dozadu ve směru švihu a odtažení, 

vnitřní rotace a posunutí vpřed ve směru cíle 

a zároveň schopnost vnitřní rotace kyčlí a 

rotace páteře na cíl jsou důležitější než to, 

jaká je síla jednotlivých svalů (Craig, Vince, 

2013). 

Proto je důležitý dostatek času 

věnovaný zvýšení ohebnosti a pohyblivost.  

Jestliže golfový hráč nemá schopnost dostat 

tělo do požadované pozice v době, kdy měl 

zůstat v rovnováze při nápřahu, zbytek švihu 

je negativně ovlivněn, bez ohledu na sílu 

svalů nebo dynamičnost daného hráče. 

Tato fáze švihu využívá především 

hráčovu pohyblivost. Některé svaly slouží, 

jako zákládní báze pro maximalizaci pohybu 

ostatních svalů. Při nápřahu musí golfista 

zapojit kvadricepsy, střední a velký sval 

hýžďový směrem k dráze a šikmé svaly 

v době, kdy se hráč natáčí, aby získal správné postavení na prošvihnutí. Pracují-li svaly 

efektivně, široký sval zádový, sval podhřebenový, svaly rhombické, šikmé břišní a rozeklané 

svaly se pak mohou dostatečně prodloužit. 

Nápřahu je věnováno při nácviku hodně času (Craig, Vince, 2013). 

  

 

 

 Malý oblý sval 

 
 

 

Kyčelní kloub 
 

Kvadricepsy 

Obrázek 2: Nápřah (Davies, Disaia, 2013) 
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3.6.2 Prošvihnutí 

Přeměna nápřahu v prošvihnutí vyžaduje od hráče velkou koordinaci a schopnost 

odlišit dolní část těla a pánev od horní části těla. Přechod mezi těmito dvěma fázemi začíná 

pohybem dolní části těla do takové pozice, aby 

došlo k účinnému zapojení svalů. Jenou z hlavních 

podmínek je dostat koleno nohy umístěné blíže 

k cíli nad chodidlo téže nohy. Takto je golfista ve 

správném postavení, aby se kvadricepsy stáhly a 

vyrovnaly koleno, velký hýžďový sval se stáhne, 

aby se mohla kyčel natáhnout, a svaly rotátorové 

manžety kyčle se stáhnou, aby byla kyčel do strany 

stabilní a mohlo dojít k vnitřní rotaci kyčelního 

kloubu, vše na straně blíže k cíli. Noha ke směru 

dráhy zapojí kvadricepsy, velký přitahovač, 

hamstringy, velký hýžďový sval a svaly lýtkové, aby 

mohlo dojít k natažení kolena a kyčle a 

k plantárnímu ohybu kotníku a hráč mohl 

přesunout váhu na druhou nohu. Aktivování svalů 

nohou napomáhá hráči stát pevně na zemi, aby 

paže mohly vytvořit požadovaný úhel úderu (Craig, 

Vince, 2013). 

Ve střední části jsou aktivovány šikmé svaly a velký bederní sval a tělo hráče se 

dostává do kritické pozice, protože dochází k natahování kyčlí a pánev se naklání dozadu, 

zatímco hrudník zůstává nad míčkem. Široký zádový sval na straně cíle pomáhá táhnout 

hráče na stranu cíle a zároveň vyrovnává sílu vzniklou v prsních svalech na obou stranách 

jeho těla (Craig, Vince, 2013). 
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hýžďový 
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Obrázek 3: Prošvihnutí (Davies, Disaia, 2013) 
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3.6.3 Protažení 

Pohyb při protažení v golfovém švihu slouží ke zpomalení těla, obzvláště paží po odpálení 

míčku. Tato fáze švihu je velmi namáhavá, 

zvláště proto, že se svaly stahují 

excentricky, aby se tělo zpomalilo. Celý 

střed těla golfisty, šikmé svaly, čtyřhlavý 

sval bederní, velký sval bederní a přímý sval 

břišní pracují na maximum, aby vytvořili sílu 

na zpomalení těla. Široký sval zádový a 

svaly, které pojí lopatku s páteří a hrudním 

košem pilovitý sval přední, rombické svaly a 

zdvihač lopatky, stejně jako svaly 

rotátorové manžety sval nadhřebenový, 

sval podhřebenový, malý sval oblý, sval 

podlopatkový chrání ramenní kloub před 

přetočením (Craig, Vince, 2014). 

 

 

 

3.7 Riziko zranění 

Golf je jednou z mála aktivit, kterou mohou provozovat lidé bez rozdílu věku a 

fyzické zdatnosti, ale i tak dochází ke zraněním jako u ostatních sportů. 

Švih v golfu je jeden z nejdynamičtějších, nejvýbušnějších a nejkomplexnějších ze 

všech sportů. Tělo golfisty vyprodukuje jednu z největších sil, které je možno ve sportovním 

světě dosáhnout. Tomu nasvědčuje i fakt, že 80 % všech hráčů golfu zažilo nejméně jedno 

zranění během své golfové kariéry (Dylevský, 2009). 

Mezi profesionálními a amatérskými hráči nacházíme rozdíly ve vzniku zranění. 

Příčinou zranění začínajících hráčů je většinou nesprávná technika golfového švihu-  

Nepřiměřený švih, příliš silný nebo rychlý, špatné držení hole, úder holí o zem, který je 

v začátcích častý. U profesionálních hráčů, kteří trénují denně s vysokou intenzitou, je 

 

 

 

Malý sval oblý 

 

 

 

 

Obrázek 4: Protažení (Davies, Disaia, 2013) 
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nejčastější příčina zranění způsobena přetížením. Mnoho zdravotních obtíží lze zmírnit, 

změnou techniky golfového švihu a přizpůsobením se zdravotnímu stavu hráče (Cabri et al,. 

2009). 

Problémovou oblastí, co se týče zdravotních obtíží profesionálních i amatérských 

golfistů je oblast bederní páteře. Za ní následuje u hráčů hrajících na pravou stranu zranění 

levého zápěstí a levého ramenního kloubu (Cabri et al.,2000). 

Hráč, který přeceňuje své síly a nevěnuje dostatek času rozcvičení a protažení těla 

před hrou, může být více náchylný ke zraněním. Golfový trenéři doporučují před hrou, ale 

i před tréninkem, protažení trvající alespoň 10 až 15 minut, se zaměřením především na 

nejvíce používané svaly (Cabri et al., 2000). 

3.8 Intenzita zatížení v golfu 

Množství energie, spotřebované za určitý časový úsek, představuje rychlost 

metabolických procesů. Průměrná, ne příliš aktivní žena spotřebuje okolo 2000 kalorií za 

den a průměrný muž 2500 kalorií. V klidu spotřebují svaly asi 20 % celkové energie, a mozek 

dalších 20 %. Sportovci při intenzivním tréninku spotřebují od 4000 do 5000 kalorií denně, 

při čemž svaly z tohoto množství odčerpají 80 až 90 % (Martens, 2004). 

Energická výkonnost je schopnost anaerobního a aerobního energetického systému 

využít energetický potenciál lidského těla uložený se svalech, v játrech a v každé buňce 

(Martens, 2004). 

Energetický výdej může být nižší za předpokladu použití golfového vozíku, než když 

hráč nosí svůj bag (Craig, Vince, 2013). 

3.9 Prevence zranění u golfistů 

Základem prevence proti vzniku zranění při golfu je nácvik správné golfové techniky, 

především golfového švihu, který by měl být přizpůsoben individuálním vlastnostem hráče. 

Předpokladem prevence zranění je také dobrá fyzická kondice hráče. Pro udržení kondice 

by měl hráč provádět rozcvičku před každým tréninkem. Stačí jednoduchý, ale účelný 

program zaměřený na nejvíce namáhané partie. Cvičební program by měl být jednoduchý, 

aby ho byli schopni vykonávat všichni, ale zároveň účelný, aby se protáhly potřebné partie. 
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Poté by se mělo přejít na sérii švihů. Začínat pozvolně a pomalu zvyšovat rozsah a sílu 

pohybu s použitím čím dál těžších holí (Lindsay, 2000). 

Pro zlepšení golfového švihu i prevenci zdravotních obtíží je také důležité 

dlouhodobé cvičení před začátkem golfové sezóny. To se týká především profesionálů, 

starších hráčů a těch, kteří své sportovní aktivity omezují pouze na golf. Trénink by měl být 

soustředěný především na cviky, které zlepšují flexibilitu a sílu svalů. A soustředěný na 

partie, které se při golfovém švihu zapojují nejvíce (Lindsay, 2000). 

Stravování a pitný režim patří také mezi preventivní opatření. Např. nápoje s obsahem 

kofeinu se před tréninkem nedoporučují, jelikož mohou způsobovat třes a chvění (Craig, 

Vince, 2013). 
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4 Praktická část 

4.1 Hypotézy a stanovené cíle 

 V praktické části mé bakalářské práce se zaměřuji na cílovou skupinu 

profesionálních golfistů navštěvujících golfový areál v Hostivaři v Praze. Hodnotím příjem 

vápníku ve stravě a porovnávám z dotazníků získaná data se všeobecnými doporučeními 

ohledně vápníku. Na konci práce hodnotím, jak jsou na tom golfoví profesionálové 

s příjmem vápníku. 

4.1.1 Stanovené cíle 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit průměrný denní příjem vápníku ve 

stravě u profesionálních hráčů golfu a porovnat tato zjištěná fakta s doporučovanými 

denními dávkami vápníku.  

4.1.2 Hypotézy 

Jako hypotézu bych si stanovila, jak jsou na tom profesionální golfisté s příjmem 

vápníku. Domnívám se, že profesionální golfoví hráči si hlídají dostatečný příjem vápníku. 

Dle mých předpokladů bude mít 70 % profesionálních hráčů golfu dostatečný příjem 

vápníku. 

4.2 Výzkumný soubor 

V souboru bylo celkem 30 profesionálních golfistů, z toho 2 ženy a 28 mužů. Golfisté 

byli různého věku, váhy a výšky, s různým životním stylem a různého BMI. Věk sledovaných 

osob byl od 18 let do 66 let. V tabulce jsou zaznamenány průměrný věk, výška, váha, BMI, 

s rozdělením podle pohlaví. 

Tabulka 3. Charakteristika výzkumného souboru dle uvedeného pohlaví, věku, výšky, váhy a BMI. 

 Muži Ženy 

Počet 28 2 

Průměrný věk 34 24 

Průměrná výška 184 173 

Průměrná váha 87 64 

Průměrné BMI 26 21,5 
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4.2.1 Věkové zastoupení hodnocených osob 

Graf číslo 1 znázorňuje, že nejvíce respondentů se pohybuje ve věkovém rozmezí 

20–29 let (53 %), následuje věková skupina 40–49 let (30 %), za nimi jsou dvě skupiny, ve 

kterých je stejný počet dotazovaných, skupina ve věku 10–19 let a ve věku 60–69 let (7 %), 

poté skupina 30–39 let (3 %) a na konec skupina v rozmezí 50–59 let, ve které nebyl ani 

jeden dotazovaný respondent. 

Graf  1 - Věkové zastoupení hodnocených osob 

 

 

4.2 Metody tvorby a analýza dat 

4.2.1 Tvorba dat 

Za účelem získání potřebných dat sem sestavila dotazník obsahující třicet otázek. 

První část těchto otázek byla zaměřena na základní údaje sloužící k hodnocení sledované 

cílové skupiny jako je pohlaví, věk, výška, váha, životní styl a zdravotní stav. Druhá část se 

zaměřuje na samotný příjem vápníku v jednotlivých potravinách, kterými se respondenti 

stravují. 

7%

53%

3%

30%

7%

Věkové zastoupení hodnocených osob

10 - 19let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 - 69 let
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Dotazníky byly předávány osobně a vyplňovány se souhlasem jednotlivých 

respondentů i se souhlasem prezidenta golfového areálu Hostivař. Byly vyplňovány 

v období 1. 9. 2018 – 31. 3. 2019.  

4.2.2 Analýza dat 

K analýze dat jsem použila program Microsoft Excel 2013 a tabulky Vápník 

v potravinách dostupné na stránkách www.mojemedicina.cz. Data byla zpracována do 

tabulek nebo grafů. 

 

4.3 Výsledky výzkumu 

4.3.1 Jak často trénují golfoví profesionálové golfovou hru 

Graf číslo 2 zobrazuje, kolikrát týdně trénují golfoví profesionálové golfovou hru 

(driving, chipping, putting). Z výsledků dotazníků vyplívá, že ze třiceti dotazovaných trénují 

více než 5x týdně golfovou hru 4 golfoví profesionálové (14 %), 3-5x týdně trénuje golfovou 

hru 13 dotazovaných (43 %) a stejné množství dotazovaných trénuje golfovou hru méně 

než 3x týdně. 

Graf 2 – Trénink golfové hry 
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4.3.2 Jak často hrají profesionální golfisté golf 

V grafu číslo 3 je znázorněno, jak často hrají golfoví profesionálové golfovou hru (hra 

na hřišti včetně turnaje, 9-18 jamek). Dle výsledku z dotazníkového zdroje, hrají 3 (10 %) 

golfoví profesionálové (10 %) golfovou hru více než 5x týdně. 3-5x týdně hraje golf 8 hráčů 

(27 %) a největší počet hráčů hraje golfovou hru méně než 3x týdně, a to 19 dotazovaných 

(63 %). 

Graf 3 – Jak často hrají profesionální golfisté golf 

 

 

4.3.3 Jak často se věnují profesionální golfisté jinému sportu 

Graf číslo 4 uvádí, jak často se profesionální golfisté věnují jiné pohybové aktivitě. 

Golf je jednostranně zaměřený pohyb, proto je vhodné ho doplnit ještě jinou pohybovou 

aktivitou. Po zhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že pouze 2 golfisté (7 %) se nevěnují jiné 

sportovní aktivitě kromě golfu. Jinému sportu se 3-5x týdně věnuje 7 golfistů (23 %) a 21 

dotazovaných (71 %) tedy největší skupina se věnuje jiné sportovní aktivitě 1-2x týdně. 
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Graf 4 – Jak často se věnují profesionální golfisté jiné sportovní aktivitě 

 

4.3.4 Počet hodin spánku 

Graf číslo 5 znázorňuje počet hodin spánku u profesionálních golfistů. Dle 

vyhodnocení dotazníků má většina profesionálních hráčů dostatečný počet hodin spánku 

6–8 hodin, a to 26 dotazovaných (87 %), více než 8 hodin spánku uvedl pouze jeden hráč (3 

%) a méně než 6 hodin uvedli 3 hráči (10 %). 

Graf 5 – Počet hodin spánku 
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4.3.5 Příjem tekutin 

Dostatečné množství tekutin je důležité pro každý živý organismus. Graf číslo 6 uvádí 

příjem tekutin u hráčů golfu. Příjem tekutin by měl být alespoň 2 litry čisté neslazené vody, 

což splňuje 7 hráčů (23 %), více než 2 litry uvádí 12 dotazovaných (40 %) a méně než 2 litry 

uvedlo 11 dotazovaných (37 %). 

Graf 6 – Příjem tekutin 

 

4.3.6 Abusus alkoholu 

V grafu číslo 6 je znázorněna konzumace alkoholu u profesionálních hráčů golfu. 

Z celkového množství 30 dotazovaných respondentů uvedlo 24 hráčů (80 %), že pravidelně 

konzumují alkohol, z dotazu ohledně frekvence konzumace uvedlo 11 hráčů (37 %), že 

konzumují alkohol denně. Naopak 6 hráčů (20 %) uvedlo, že nepijí alkohol vůbec. Údaje 

znázorňuje graf číslo 7. 
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Graf 7 – Abusus alkoholu 

 

4.3.7 Abusus kouření 

V grafu číslo 8 jsou uvedena data týkající se kouření. Na otázku ohledně kouření 

uvedlo 16 dotazovaných (53 %), že jsou nekuřáci. Z celkového počtu dotazovaných uvedlo 

8 hráčů (27 %), že patří mezi kuřáky a příležitostné kouření přiznalo 6 dotazovaných (20 %). 

Graf 8 - Abusus kouření 
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4.3.8 Výskyt zlomenin u profesionálních hráčů golfu 

V dotazníku sem uvedla otázku ohledně zlomenin u profesionálních hráčů golfu, 

v otázce zaměřené na zlomeniny, odpovědělo 15 hráčů (50 %), že někdy za život prodělali 

zlomeninu. Stejný počet hráčů 15 (50 %) uvedlo, že neprodělali ve svém životě žádnou 

zlomeninu. Výskyt zlomenin u profesionálních hráčů golfu znázorňuje graf číslo 9.  

V další otázce jsem zjišťovala, zda vznikla nějaká ze zlomenin bez vyšší zátěže kosti, 

všichni respondenti odpověděli záporně. 

Graf 9 – Výskyt zlomenin u profesionálních hráčů golfu 

 

4.3.9 Zajímáte se o složení jednotlivých potravin 

V otázce zaměřené na zjištění, zda se profesionální golfisté zabývají složením 

potravin, uvedlo 21 dotazovaných (70 %), že je zajímá složení konzumovaných potravin. 

Ostatní hráči tedy 9 (30 %) odpověděli, že se o složení potravin nezajímají. Data znázorňuje 

graf číslo 10. 

Další otázka měla zjistit, zda dotazovaní vědí, jaké je denní doporučené množství 

vápníku. Pouze 2 dotazovaní (7 %) uvedli, že vědí, jaká je DDD vápníku. Ani jeden 

z uvedených údajů bohužel nebyl správný, proto nejsou data zpracována v grafu. 
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Graf 10 – Zajímáte se o složení potravin 

 

4.3.10 Užívání doplňků stravy s obsahem vápníku 

Graf číslo 11 znázorňuje množství respondentů, kteří užívají doplňky stravy 

s obsahem vápníku. Po vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že doplňky užívá 7 

dotazovaných (23 %). Ostatních 23 profesionálních hráčů golfu (77 %) uvedlo, že doplňky 

stravy s obsahem vápníku neužívají. 
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Graf 11 – Užíváte doplňky stravy s obsahem vápníku? 

 

 

4.3.11 Příjem vápníku  

Graf číslo 12 znázorňuje respondenty, kteří mají dostatečný příjem vápníku ve 

stravě ?. Patří sem 10 dotazovaných (33 %). Respondentů, kteří nemají ve stravě dostatečný 

příjem vápníku bylo 20 (77 %). 

Graf 12 – Příjem vápníku ze stravy 
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Graf číslo 13 znázorňuje příjem vápníku celkem, po započtení příjmu ze stravy a 

příjmu z výživových doplňku. V grafu číslo 11 bylo uvedeno, že 7 dotazovaných respondentů 

užívá doplňky stravy s obsahem vápníku. Po přičtení hodnot z doplňků stravy obsahujících 

vápník k hodnotám přijmu vápníku stravou, bylo zjištěno, že 16 dotazovaných hráčů (53 %) 

má dostatečný příjem vápníku ve stravě. Zároveň bylo zjištěno, že 14 respondentů (47 %) 

nemá dostatečný příjem vápníku ve stravě. 

Graf 13 – Příjem vápníku ze stravy a výživových doplňků 

 

4.3.12 Příjem vápníku z mléka a mléčných výrobků a příjem z ostatních 

zdrojů 

V grafu číslo 14 můžeme vidět poměr mezi příjmem vápníku z mléka a mléčných 

výrobků a příjem z ostatních zdrojů. Většina respondentů přijímá vápník ve stravě z mléka 

a mléčných výrobků (88 %). Příjem z ostatních zdrojů doplňuje celkový příjem pouze ve výši 

12 %. 
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Graf 14 – Příjem vápníku z mléka a mléčných výrobků a příjem z ostatních zdrojů 

 

4.3.13 Příjem vápníku u jednotlivých věkových skupin 

 Graf číslo 15 znázorňuje příjem vápníku u respondentů s rozdělením podle 

věku.  

Ve věkové skupině 10-19 let byli dva dotazovaní, ani jeden z nich neměl dostatečný 

příjem vápníku ve stravě. 

Největší počet respondentů byl ve věkové skupině 20-29 let, z celkového množství 

třiceti dotazovaných osob, spadalo 16 profesionálních hráčů golfu do této věkové skupiny. 

Polovina z nich tedy 50 % měli příjem vápníku ve stravě dostatečný. 

Ve věkové skupině 30-39 osob byl pouze jeden dotazovaný. Výsledky tohoto hráče 

nesplňovaly dostatečný příjem vápníku, dle doporučených hodnot pro denní příjem. 

Druhou nejčetněji zastoupenou skupinou byla věková skupina ve věku 40-49 let. Ve 

skupině bylo 9 účastníku, z nichž 6 mělo hodnoty příjmu vápníku odpovídající nebo 

převyšující doporučené denní dávce. 

Ve věkové skupině 50-59 let nebyl ani jeden respondent. 

Poslední skupinou byla věková skupina ve věku 60-69 let, ve které byli dva 

dotazovaní. Žádný z těchto hráčů neměl dostatečný příjem vápníku. 
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Graf 15 – Příjem vápníku u jednotlivých věkových skupin. 

 

 

 

4.4 Shrnutí výsledků 

V této kapitole se budu blíže věnovat shrnutí výsledků získaných z kvantitativního 

dotazníkového výzkumu, který byl proveden u profesionálních hráčů golfu navštěvujících 

golfový areál v Hostivaři v Praze. Po zpracování získaných dotazníků jsem zjistila, že 

průměrný příjem vápníku ze stravy u dotazovaných je 722 mg. Průměrná hodnota tedy není 

dostatečná, bereme-li v potaz, že doporučená denní dávka vápníku je 800-1000 mg.  

Z celkového počtu třiceti dotazovaných uvedlo 23 %, že přijímají vápník ve formě 

výživových doplňku. Po přičtení hodnot získaných suplementací vápníku vychází celkový 

denní příjem v průměru na 930 mg, což je z hlediska doporučeného denního příjmu 

dostatečné. 

Někteří dotazovaní však měli hodnoty denního příjmu velmi nízké, pohybující se 

kolem 300-400 mg/den. Celkově vyšlo, že nedostatečný příjem i po započtení výživových 

doplňku obsahujících vápník, má 47 % respondentů. 

Nejvyšší hodnoty denního příjmu vápníku se pohybovaly v rozmezí 1200-1500 mg, 

zřejmě proto je celkový výsledek pozitivní a v průměru mají profesionální hráči golfu 
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dostatečný příjem vápníku. Ve skutečnosti však můžeme dostatečný příjem potvrdit u 53 % 

dotazovaných. 

Nejlepší výsledky ohledně příjmu vápníku byly zaznamenány u věkové skupiny 40-

49 let. Celkem 67 % z této skupiny mělo dostatečný příjem vápníku. Nejvíce osob bylo ve 

věkové kategorii 20-29 let. V této skupině 50 % osob splňovali dostatečný příjem vápníku. 

V ostatních věkových kategoriích byl průměrný příjem vápníku nedostatečný. 

Informovanost profesionálních hráčů golfu ohledně doporučených denních dávek 

vápníku ve stravě hodnotím jako nedostatečnou. Pouze dva dotazovaní uvedli, že vědí, kolik 

mají denně přijímat vápníku. Jimi uvedené hodnoty se však absolutně nepřibližovali 

správným hodnotám. Zájem o složení potravin uvedlo 70 % dotazovaných. 

Příjem vápníku je z větší části získáván z mléka a mléčných výrobků (88 %). Příjem 

z jiných zdrojů vyšel pouze 12 %. 

Moje hypotéza, že alespoň 70 % profesionálních hráčů golfu bude mít dostatečný 

příjem vápníku ve stravě, se nepotvrdila.  Dostatečný příjem vápníku má pouze 53 % 

dotazovaných.  

 Všechny výsledky byly zpracovány na základě dotazníkového šetření 

probíhajícího v golfovém areálu v Hostivaři v Praze. Dotazníky byly hráčům předávány 

osobně a všichni je vyplnili dobrovolně. 
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5 Závěr 

Význam vápníku v lidském organismu je zásadní, tento minerální prvek je velice 

důležitý v mnoha fyziologických procesech. Dostatečný příjem vápníku stravou je nezbytný 

pro udržení optimálního metabolizmu kostí, zubů, krevní srážlivosti, kontrakci svalů, 

uvolňování hormonů a nervosvalové dráždivosti.  

Z výzkumu vyplynulo, že ani u sportovců, nemusí být příjem vápníku dostatečný. 

Z dotazníkového šetření se nepotvrdily mé předpoklady, že alespoň 70 % profesionálních 

hráčů golfu bude mít dostatečný příjem vápníku ve stravě. Průměrný příjem u všech třiceti 

dotazovaných respondentů je sice dostatečný, ale v zaměření na jednotlivce přijímá 

dostatek vápníku pouze 53 % dotazovaných. Celých 47 % profesionálních hráčů golfu má 

příjem vápníku nedostatečný. Dotazovaní, u kterých byl příjem vápníku stravou 

nedostatečný, by měli být informováni o této situaci a měli by být edukováni o možnostech 

tento nedostatek napravit ať už formou navýšení příjmu vápníku ve stravě či jeho doplnění 

suplementy. Také informovanost golfových profesionálů je horší, než jsem na začátku mé 

práce předpokládala. Dle mého názoru by měl být příjem vápníku u sportovců vyšší a 

sportovci by se měli také více zajímat o složení potravin, kterými se stravují.  
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Příloha 1 – Použité zkratky 

Ca2+- chemická značka vápníku 

PTH – parathormon 

BMI – body mass index 

GIT – gastrointestinální trakt 

CNS – centrální nervová soustava 

D3  -  cholekalciferol 

IU – international unit 

EKG – elektrokardiografie 

RTG – rentgenové záření 

DDD – doporučená denní dávka 

HCP – handicap 

ČGF – Česká golfová federace 

GCP – Golf Club Praha 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika 

 

 

 

  



 

 
 

Příloha 2 – Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na 

téma - Příjem vápníku se stravě u profesionálních hráčů golfu. Jsem studentka 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy, oboru Nutriční terapie. Dotazník je anonymní a dobrovolný. 

Předem děkuji za spolupráci. 

Kateřina Chlubnová 

 

1. Věk: 

2. Výška: 

3. Váha: 

4. Pohlaví:  a) muž  b) žena 

5. Kolikrát týdně trénujete golfovou hru? (driving, chipping, putting) 

a) Více než 5x týdně 

b) 3-5x týdně 

c) Méně než 3x týdně 

6. Kolikrát týdně hrajete golf? (hra na hřišti vč. turnaje, 9 – 18 jamek) 

a) Více než 5x týdně 

b) 3-5x týdně 

c) Méně než 3x týdně 

7. Děláte i další sportovní aktivitu kromě golfu? 

a) Ne 

b) Ano   3 – 5x týdně 

c) Ano  1 – 2x týdně 

8. Máte dostatek spánku? Kolik hodit denně spíte? 

a) 6-8 hodin  

b) Více než 8 hodin 

c) Méně než 6 hodin 

9. Dodržujete pitný režim? Kolik neslazených tekutin denně vypijete? 

a) 2 litry 

b) Méně než 2 litry 

c) Více než 2 litry 

10. Pijete alkohol? Pokud ano, jak často? 

a) Ano - ……………… 

b) Ne 

11. Kouříte? 

a) Příležitostně 

b) Denně (napište kolik cigaret) - ……………… 

c) Jsem nekuřák 

12. Prodělal/a jste za svůj život nějaké zlomeniny? Pokud ano, napište kolik a čeho. 

a) Ano - ………………………. 

b) Ne 

13. Utrpěl/a jste některou ze zlomenin bez vyšší zátěže kosti? 

a) Ano 



 

 
 

b) Ne 

14. Máte nějaké dietní omezení? (např.alergie, intolerance) 

a) ano, napište jaké - ……………………. 

b) Ne 

15. Zajímáte se o složení jednotlivých potravin? 

a) Ano 

b) Ne 

16. Víte kolik vápníku byste měl/a denně přijmout? (pokud ano uveďte kolik) 

a) Ano - …………… 

b) Ne 

17. Berete nějaké doplňky stravy s obsahem vápníku? 

a) Ano 

b) Ne 

18. Užíváte léky obsahující kortikoidy? 

a) ano 

b) ne 

 

 

Zaškrtněte prosím, jak často konzumujete níže uvedené potraviny. 

Mléko (1 porce  250ml) 

a) 1 porce 

b) Více  –  ………. 

c) 0  

- kolikrát týdně - ………………… 

Kefírové či acidofilní mléko (1 porce 250ml) 

a) 1 porce 

b) Více  –  ………. 

c) 0  

- kolikrát týdně - ………………… 

Jogurt (1 porce kelímek 150g) 

a) 1 kelímek 

b) Více - ………….. 

c) 0 

 - kolikrát týdně - ………………… 

Tvaroh (1 porce půl kelímku 150g) 

a) 1 porce  

b) Více - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Tavený sýr (1 porce cca 20g) 



 

 
 

a) 1 porce  

b) Více než  - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Lučina nebo žervé (1 porce cca 20g) 

a) 1 porce  

b) Více - ………………. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Sýr Ementál (1 plátek cca 15g) 

a) 1 plátek 

b) Více  - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Sýr Eidam 30% tuku v sušině (1 plátek cca 15g) 

a) 1 plátek 

b) Více  - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Sardinky v oleji (konzerva cca 125g) 

a) 1 konzerva 

b) Polovina konzervy 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Mandle ( lžíce cca 10g) 

a) 1 lžíce 

b) Více – uveďte kolik - …………… 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Lískové ořechy ( lžíce cca 10g) 

a) 1 lžíce 

b) Více – uveďte kolik - …………… 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Výrobky s mákem (1kus = např. 1 maková buchta) 

a) 1 kus 

b) Více - …………….. 



 

 
 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Brokolice (1 porce 100g) 

a) 1 porce 

b) Více  - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 

Špenát (1 porce 100g) 

a) 1 porce 

b) Více  - ………….. 

c) 0 

- kolikrát týdně - ………………… 
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