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Abstrakt 

 

Název:     Vliv sportovní zátěže na fyzickou kondici skokanů na trampolíně 

 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je posoudit vliv sportovní zátěže na funkční a 

somatické parametry u skokanů na trampolíně. 

 

Metody:  Diplomová práce má charakter empirického výzkumu provedeného formou 

pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 29 aktivních skokanů na trampolíně 

ve věku 9 až 17 let (20 dívek a 9 chlapců), kteří se účastní sportovních 

soutěží ve skocích na trampolíně na národní nebo mezinárodní úrovni. 

Provedena byla analýza tělesného složení metodou bioelektrické impedance 

(BIA, Tanita MC – 980), vyšetření funkčních parametrů pomocí Boscova 

testu opakovaných výskoků (BT). Anamnestická data byla získána v rámci 

kineziologického vyšetření sportovce. 

      

Výsledky: Parametry skokanů na trampolíně byly porovnávány z pohledu věku – 

probandi byli rozděleni do věkových kategorií ZAC (10,7 ± 1,1 roků) a JUN 

(14,9 ± 1,2 roků) a z pohledu pohlaví – parametry dívek a chlapců. Hodnoty 

somatických parametrů u JUN byly vyšší než u ZAC; u dívek byl naměřen 

významně vyšší podíl tělesného tuku (d = 2,307) a naopak významně menší 

podíl celkové tělesné vody (d = 2,222) než u chlapců. Starší probandi (JUN) 

vykonali během BT významně více práce (d = 2,059), vyšší výkon (d = 

2,334) a byla u nich naměřena významně vyšší pozátěžová koncentrace 

laktátu v krvi (d = 0,625) než u ZAC. U dívek byl naměřen významně vyšší 

pokles výkonu (d = 0,581) než u chlapců. Starší probandi (JUN) se věnují 

skokům na trampolíně podstatně déle (6 ± 3 roky) než ZAC (2 ± 2 roky). 

 

Klíčová slova: skoky na trampolíně, gymnastika, antropometrie, Boscův test, tělesné 

složení 

 



Abstract 

 

Title:           Influence of sports load on the physical condition of trampoline gymnasts 

 

Objectives: The aim of this thesis is to assess the relationship between the sport load 

and functional and physical parameters of trampoline gymnasts. 

 

Methods:  The thesis has the character of empirical research carried out in the form of 

observation. The research group consisted of 29 active trampoline 

gymnasts aged 9 to 17 (20 girls and 9 boys) participating in trampoline 

jumping competitions at national or international level. The body 

composition was analysed by Bioelectrical Impedance Analysis (BIA, 

Tanita MC - 980), functional parameters were tested via Bosco Vertical 

Jump test (BT) and kinesiological analysis of the athlete. Anamnestic data 

were collected as a part of kinesiological examination of the gymnasts. 

 

Results:      Parameters of trampoline gymnasts were compared from the age point of 

view – probands were divided into age categories ZAC (10.7 ± 1.1 years) 

and JUN (14.9 ± 1.2 years) and from the gender point of view – parameters 

of girls and boys. The values of somatic parameters in JUN were higher 

than in ZAC; girls had a significantly higher proportion of body fat (d = 

2.307) and a significantly lower proportion of Total Body Water (d = 

2.222) than boys. JUN did significantly more work during BT (d = 2.059), 

higher performance (d = 2.334) and had significantly higher post-exercise 

blood lactate concentration (d = 0.625) than ZAC. A significantly higher 

decrease in performance (d = 0.581) was measured in girls than in boys. 

Elderly probands (JUN) spend significantly longer on the trampoline (6 ± 

3 years) than ZAC (2 ± 2 years). 

 

Keywords: trampoline, gymnastics, anthropometry, Bosco repeated jump test, body 

composition
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1. ÚVOD 

V posledních letech se skákání na různých typech trampolín stalo oblíbenou 

volnočasovou aktivitou. Trampolíny jsou dostupné široké veřejnosti ať už v soukromí 

nebo ve veřejných zařízeních, poskytujících jejich využití především dětem, ale i 

dospělým.  Trampolína přesně daných parametrů je také sportovním nářadím; skoky na 

trampolíně jsou od roku 2000 olympijským sportem.  

Úměrně tomu, jak roste obliba a dostupnost trampolín v dětské populaci, zvyšuje se i 

zájem a sportovní základna skokanů na trampolíně ve sportovních oddílech. Dá se říci, 

že rozhodující pro výběr právě tohoto sportu je ve většině případů zájem dítěte o 

zdokonalení se ve skákání na trampolíně obecně nebo předchozí zkušenost s 

gymnastickým nebo akrobatickým sportem a zájem o využití svých sportovních 

dovedností z jistého pohledu atraktivněji – na trampolíně. 

Při začlenění dítěte nebo sportovce do tréninkového programu, ať už při přechodu od 

volnočasového skákání na trampolíně, nebo z jiného sportovního odvětví, by mělo hrát 

rozhodující roli posouzení jeho předpokladů pro provozování tohoto sportu na 

výkonnostní nebo dokonce vrcholové úrovni. K tomu je potřeba znát působení sportu, 

nároky a dopad jeho provozování na lidský organismus, fyzickou nebo psychickou 

kondici. Především proto, že jsou skoky na trampolíně relativně mladým sportem s 

poměrně úzkou členskou základnou, nejsou jeho specifika detailně prozkoumána nebo 

minimálně nejsou obecně známa. 

Mezi skokany na trampolíně, konkrétně ve sportovním oddíle, ve kterém trénují někteří 

čeští reprezentanti, se pohybuji několik let. Sleduji jejich sportovní přípravu, výsledky, 

ale také jejich zdravotní obtíže objevující se v průběhu soutěžní sezóny. Proto se 

domnívám, že i v tomto sportu existují určité souvislosti mezi fyzickými předpoklady 

sportovce a jeho zdravotními problémy, intenzitou sportovní zátěže a způsobem 

tréninku. Výsledky této diplomové práce by měly pomoci tyto souvislosti pochopit a 

využít je jednak k přizpůsobení tréninkové zátěže fyzickým možnostem a 

předpokladům jednotlivých sportovců a zároveň k prevenci nebo kompenzaci 

případných zdravotních obtíží, které se mohou v souvislosti se sportovním tréninkem 

objevovat. 
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2. PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

Pružná plachta, předchůdce dnešní trampolíny, byla využívána Eskymáky pro zábavu 

již před mnoha desítkami let. Od té doby prošla trampolína jako taková, nářadí, jehož 

mechanické vlastnosti lze využít pro mnoho typů pohybových aktivit, podstatnými 

změnami. Moderní trampolína, jak ji známe dnes, byla vyvinuta a patentována Georgem 

Nissenem, cirkusovým akrobatem v roce 1936 a postupně se rozšířila jako sportovní a 

akrobatické nářadí do celé Evropy i Spojených států amerických a již v šedesátých 

letech 19. století byla dokumentována první závažná zranění, ke kterým došlo 

v souvislosti se skoky na trampolíně (Kuisis et al., 2011). Zároveň ale musel být už 

tehdy znám i pozitivní vliv skoků na trampolíně na rozvoj lidských schopností a 

dovedností, protože již během druhé světové války byla například trampolína využívána 

pro výcvik vojenských pilotů ke zlepšení jejich prostorové orientace a rovnováhy 

(Atilgan, 2013). 

 

Obrázek 1 – Závodní trampolína Ultimate (Ultimate, 2019) 

 

V dnešní době je trampolína využívána mimo jiné jako sportovní nářadí pro skoky na 

trampolíně nebo jako alternativní metoda tréninku u některých, především 

akrobatických sportů. 

Od roku 2000, tedy od Olympijských her v Sydney, jsou skoky na trampolíně, 

konkrétně disciplína individuálních skoků, olympijským sportem (Burt et al., 2016). I 

díky tomu vzrůstá známost tohoto sportu, obliba mezi dětmi, ale také mezi dospělými, a 
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to jak na úrovni výkonnostní, na které dochází k rozšiřování členské základny 

sportovních oddílů, tak na úrovni volnočasového skákání na hřištích, zahradách nebo v 

zábavních centrech. 

2.1 Skoky na trampolíně  

Skoky na trampolíně jsou jedním ze sedmi oficiálních gymnastických sportů jako je 

například sportovní gymnastika, moderní gymnastika, aerobik nebo akrobatická 

gymnastika a řadí se mezi sporty technicko-estetické. Mezi skoky na trampolíně patří 

několik samostatných soutěžních disciplín: skoky na trampolíně jednotlivců a 

synchronizované skoky na trampolíně, skoky na tzv. „double mini trampolíně“ a 

„tumbling“ (skoky na podélné trampolíně, resp. pružném pásu) (Burt et al., 2016). 

Obrázek 2 – Double mini trampolína Ultimate DMT (Ultimate DMT, 2019) 

 

Obrázek 3 - Trampolínová dráha Stationary (Track, 2019) 

 

 

Závodní trampolína se skládá z kovového rámu o rozměrech 5x3 m, vysokého 110 cm, 

do kterého je pomocí kovových pružin upnuta plachta o rozměru 420x215 cm. Kovové 

pružiny jsou chráněny molitanovými kryty a k zajištění bezpečnosti skokanů na 

trampolíně jsou také používány pevné molitanové podložky (žíněnky), umístěné okolo 

trampolíny nebo vhozené trenérem na místo očekávaného doskoku sportovce (ČGF, 

2020). Pro trénink mohou být využívány trampolíny umístěné do jámy v zemi tak, aby 

povrch trampolíny a zem byly ve stejné úrovni a tím se snížilo riziko pádu z výšky 
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trampolíny dolů na zem. Trénink na takto umístěné trampolíně však může být 

nevýhodný pro soutěžní výkon na standardně vysoké trampolíně, kde může negativně 

ovlivnit prostorovou orientaci sportovce (Grapton et al., 2013). 

2.1.1 Organizace sportu a sportovní soutěže 

Skoky na trampolíně, stejně jako ostatní gymnastické sporty, jsou celosvětově 

organizovány Mezinárodní gymnastickou federací (FIG). Na národní úrovni v České 

republice (ČR) jsou skoky na trampolíně řízeny Českou gymnastickou federací (ČGF), 

která registruje aktuálně 13 sportovních oddílů (ČGF, 2020). 

První mistrovství světa ve skocích na trampolíně se konalo v roce 1964 a od roku 1968 

se koná každé dva roky.  

Obrázek 4 - Mistrovství světa ve skocích na trampolíně 2015 (Odense, 2020) 

 

V ČR jsou organizovány mistrovské soutěže (Mistrovství ČR) pro jednotlivé věkové 

kategorie a soutěž družstev bez věkového omezení, závod věkových skupin, pohárové 

soutěže a přebory. Soutěží se v disciplínách jednotlivců, synchronních dvojic a družstev 

a sportovci jsou rozděleni do věkových kategorií podle data narození: žákovská věková 

kategorie do 14 let včetně (mladší žactvo do 12 let včetně, starší žactvo 13-14 let), 

juniorská věková kategorie 13-17 let a věková kategorie dospělých od 15 let včetně 

(Soutěžní předpisy, 2018). Podrobná pravidla pro organizaci sportovních soutěží v ČR 
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jsou uvedena v Soutěžních předpisech pro soutěže ve skocích na trampolíně v ČR 

vydaných ČGF (Soutěžní předpisy, 2018), které jsou přílohou č.3 tohoto dokumentu. 

Každý závod se skládá z úvodního kvalifikačního kola, během kterého provede 

sportovec jednu (povinnou) nebo dvě sestavy (povinnou a volnou) a z případného 

finálového kola s jednou volnou sestavou (ČGF, 2020). Každé soutěžní kolo trvá 

přibližně 40 s a začíná libovolným počtem maximálních výskoků, kterými se sportovec 

snaží dosáhnout výšky potřebné k provedení své soutěžní sestavy.  

Sportovní výkon je bodově ohodnocen přítomnými rozhodčími. Podstatou sportovního 

výkonu je, stejně jako ve všech gymnastických sportech, precizní provedení sestavy 

sportovních prvků co nejvyšší obtížnosti (Seredynski a Polak, 2015). 

Od roku 2010 je součástí bodového hodnocení soutěžního výkonu ohodnocení doby 

letu, tzn. doby trvání letové fáze soutěžní sestavy, což má podle FIG zajistit větší 

objektivitu celkového hodnocení jak sportovcům, tak divákům. Doba letu je měřena 

laserovým měřícím systémem pomocí snímačů umístěných 100 mm pod povrchem 

plachty závodní trampolíny (Ferger et al., 2019).  

Tabulka 1 - Bodové ohodnocení doby letu podle věku a pohlaví (Kuhn et al., 2019) 

 

 

Tabulka výše – dívky; tabulka níže – chlapci. Age = věk sportovce; 1 – 10 point (horní řádek) = počet 

bodů odpovídající době letu; 6 – 15 (první sloupec) = věkové rozpětí sportovce, pro které platí určená 

doba letu (s) 

Ukazuje se, že samotné bodové ohodnocení doby letu může výrazně ovlivnit celkové 

výsledky soutěže. Například na olympijských hrách (OH) v Londýně v roce 2012, kde 
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bylo měření poprvé zahrnuto do hodnocení sportovního výkonu, rozhodlo bodové 

ohodnocení doby letu o držiteli bronzové medaile. O 1 s kratší doba letu a tím pádem 

nižší bodové ohodnocení připravilo dosavadního několikanásobného medailistu o bronz 

(Harden a Earnest, 2015).  

2.1.2 Charakteristika pohybových činností  

FIG definuje sportovní výkon ve skocích na trampolíně jako „sestavu s vysokými, 

nepřetržitými rotačními skokovými prvky z nohou na nohy, z nohou na záda, na břicho 

nebo do sedu, bez zaváhání nebo vložených přímých výskoků“ (Da Roza et al., 2015).  

Tabulka 2 - Mezinárodně platné podmínky pro nácvik sportovních prvků podle věku (Kuhn et al., 

2019) 

 

 

Tabulka výše – dívky, níže – chlapci. Skill = sportovní prvek; Podle věku: 1= provedení s dopomocí; 2 = 

provedení samostatně; 3 = provedení v kombinaci s jiným prvkem; 4 = plně zvládnutý prvek 

Požadavky pro sestavení první (povinné) sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně 

definuje ČGF, resp. FIG v závislosti na typu soutěže a věkové kategorii, ve které 

sportovec soutěží. Povinné sestavy jsou rozděleny do kategorie A až E podle obtížnosti 

a typu sportovních prvků, které se odlišují především způsobem dopadu na různou část 

těla a stupněm saltové nebo vrutové rotace (Soutěžní předpisy, 2018).  
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Čím obtížnější prvky sestava zahrnuje, tím vyšší výskoky jsou potřeba na jejich správné 

a bezpečné provedení (Jensen et al., 2013). Vrcholoví skokani na trampolíně dosahují 

při výskoku výšky kolem 8 m (Grapton et al., 2013). 

2.1.2.1 Odrazová a letová fáze skoku 

Do většiny sportovních prvků se sportovec od plachty trampolíny odráží z dolních 

končetin (DKK), resp. ze stoje. V takovém případě musí odraz proběhnout z obou DKK 

zároveň, pokud možno stejnou silou (Atilgan, 2013). Kvalita odrazu je klíčová pro další 

provedení skoku a sportovního prvku, přímo ovlivňuje dobu letu. Každým odrazem 

provádí sportovec opakovaný dynamický pohyb všech kloubů DKK za současné 

izometrické stabilizace horní části těla (Harden a Earnest, 2015). Za základní 

předpoklad kvalitního výskoku je považována dynamická síla extenzorů kolene, avšak 

odraz vyžaduje svalovou koordinaci mezi mnoha agonisty, antagonisty a synergisty. 

Vnitřní mechanismus svalové aktivace se liší při různých typech výskoků. Přímý 

výskok vyžaduje nejprve mírnou excentrickou kontrakci extenzorů kolene a následnou 

vysokou koncentrickou aktivaci. Doskok z výšky vyvolá značnou excentrickou 

kontrakci, následovanou při odrazu do dalšího skoku vysokou koncentrickou svalovou 

kontrakcí s rozsáhlou aktivací motorických jednotek a velmi přesnou koordinací (Kums 

et al., 2005). 

Při odrazu od plachty trampolíny vyvolává sportovec svou silou a pohybem DKK 

výrazné reakční síly. Elastická energie, nahromaděná během excentrické fáze skoku 

(doskoku) může být ztracena, když přechod do koncentrické fáze (do odrazu) trvá příliš 

dlouho. Základním předpokladem pro provedení výskoku je proto dostatečná svalová 

síla, výbušnost a segmentální koordinace (Tay et al., 2019). 

Doskok a následný odraz od plachty trampolíny vyžaduje stabilizaci trupu a celého těla, 

do které jsou významně zapojeny břišní svaly a svaly pánevního dna, přičemž míra 

nitrobřišního tlaku a břišní svalové aktivity je přímo úměrná výšce následného skoku 

(Bevan et al. 1970). 

Sportovní prvky jsou charakterizovány komplexními pohyby těla v různých směrech a 

kolem různých rotačních os (Von Lassberg a Rapp, 2015). Obtížnější sportovní prvky 

vyžadují delší dobu letu. 
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Obrázek 5 – Grafické znázornění vybraných sportovních prvků (Kuhn et al., 2019) 

 

Doba letu se v průběhu sportovního výkonu mění – v prvních deseti skocích je kratší, 

což může být způsobeno tím, že úvodní skoky jsou silově náročnější a intenzivnější, 

protože jimi sportovec získává potřebnou výšku pro provedení sportovních prvků 

(Jensen et al., 2013). Sportovec musí nepřetržitě vnímat svou polohu vůči trampolíně a 

na základě vyhodnocení tohoto vjemu celkem rychle přizpůsobit dopad na plachtu 

trampolíny a ovlivnit tak provedení následujícího prvku (Atilgan, 2013).  

Během jedné soutěže provede skokan na trampolíně více než 250 výbušných skoků, z 

nichž přibližně 30 % tvoří sportovní prvky zahrnující dynamické rotace horní poloviny 

těla. Pro provedení gymnastický prvků, salt a vrutů, je zásadní schopnost gymnasty 

přenášet silový impulz vznikající při odrazu DKK na horní polovinu těla (Aleksic-

Veljkovic et al., 2013).  

2.1.2.2 Skoky na trampolíně synchronních dvojic 

Specifickou disciplínou jsou skoky na trampolíně synchronních dvojic.  Dva skokani 

stejného pohlaví a podobné tělesné konstituce i výkonnosti provádí na dvou vedle sebe 

umístěných trampolínách současně stejnou sportovní sestavu. Úroveň synchronizace je 

hodnocena rozhodčími a je součástí celkového bodového hodnocení soutěžního výkonu 

při skocích synchronních dvojic (Czogalla a Heinen, 2016). 
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Nejdůležitějším předpokladem pro dokonalou synchronizaci se zdá být zpracování 

vizuálních informací, protože ty celý koordinační proces řídí. Avšak i samotné zvukové 

informace mohou být pro udržení synchronizace dostačující, což je důležité při 

složitějších sestavách s vícenásobnými salty a vruty, kdy se možnost zrakového vnímání 

pohybu sportovce na vedlejší trampolíně snižuje (Heinen, 2014). 

Obrázek 6 - Skoky synchronních dvojic (Birmingham, 2020) 

  

2.1.3 Sportovní příprava a trénink 

Vrcholoví gymnasté začínají intenzivně trénovat již ve věku šesti let nebo i dříve a 

postupně zvyšují tréninkovou zátěž, frekvenci i dobu trvání jednotlivých tréninků 

(Yolcu, 2015). 

Sportovní příprava v ČR probíhá pro skokany na trampolíně celoročně, formou 

organizovaných sportovních tréninků, s výjimkou letních měsíců (červenec, srpen), kdy 

většina sportovních klubů pravidelné tréninky přeruší a nahradí je jednorázovým, 

několikadenním intenzivním sportovním soustředěním. Plán sportovní přípravy se 

každoročně odvíjí od harmonogramu soutěží, které obvykle probíhají od září do června 

(ČGF, 2020). Tréninkový rozvrh každého sportovce je dán jeho věkem, výkonnostní 
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úrovní, časovou dostupností a možnostmi, ale také dostupností trenérů, tréninkových 

prostor a možnostmi sportovního oddílu. 

Z pohledu organizace a financování sportovní přípravy „sportovně talentované 

mládeže“ jsou zřízena sportovní střediska (SpS), sportovní centra mládeže (SCM) a 

vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCM) (Řehořová aj., 2019). 

Průběh tréninku, jeho intenzitu a obsah určuje kvalifikovaný trenér ve skocích na 

trampolíně s ohledem na složení a potřeby své tréninkové skupiny, kterou většinou tvoří 

šest skokanů obdobného věku a výkonnosti.  

Trénink se obvykle skládá z rozcvičení, samotného nácviku sportovních prvků a 

závěrečného strečinku. V rámci rozcvičení před sportovním výkonem se jako vhodný 

ukazuje dynamický strečink, protože má prokazatelně pozitivní vliv na celkovou dobu 

letu – rychlejší dosažení potřebné výšky a její udržení po dobu provádění sportovní 

sestavy. Skokani na trampolíně by se naopak měli vyvarovat plyometrického nebo 

izometrického rozcvičení, protože se zdá, že následný sportovní výkon snižuje (Harden 

a Earnest, 2015). 

Cílem sportovního tréninku je nácvik nových sportovních prvků, zdokonalování 

technického provedení sportovní sestavy nebo trénink základních gymnastických 

dovedností. Trenéři by se však během tréninku měli zaměřovat i na rozvoj výbušné síly, 

koordinace a rovnováhy (Andreeva, 2018). 

2.2 Fyziologická charakteristika skoků na trampolíně 

Většina odborné literatury v souvislosti se skoky na trampolíně zmiňuje především 

úrazy s touto pohybovou aktivitou spojené. Nicméně, současně s rozvojem tohoto 

sportu a rozšiřováním sportovní základny přibývá i výzkumů, které prokazují 

nepochybný pozitivní efekt na lidský organismus (Burt et al., 2016).  

Všechna gymnastická sportovní odvětví využívají různě pružné povrchy: gymnastický 

koberec (prostná), dráhu pro „tumbling“ nebo trampolínu. Tyto povrchy mají 

v závislosti na míře pružnosti povrchu různé mechanické vlastnosti, a tudíž různý dopad 

na klouby a svaly, které se na pohybu podílí. Pro gymnastické sporty je charakteristické, 

že dále rozvíjí ty samé dovednosti, které jsou potřebným předpokladem pro jeho 

provozování (Grapton et al., 2013). 
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V průběhu skoku na trampolíně sportovec mění směr, rychlost a charakter pohybu těla, 

oči musí sledovat neustále se měnící zorné pole, což výrazně zlepšuje celkovou 

koordinaci a pozitivně rozvíjí ortostatickou rovnováhu, smysl pro rytmus a načasování 

(Atilgan, 2013).   

Při nárazech způsobených doskoky na plachtu trampolíny hraje důležitou roli funkce 

bránice, která ovlivňuje zrychlení viscerální hmoty v axiální rovině. Řízené, tzv. břišní 

dýchání zvyšuje tuhost břišního lisu, kaudální pohyb bránice fixuje břišní orgány 

směrem k pánvi a kokontrakce břišního lisu a pánevního dna zabraňuje posunu 

vnitřních orgánů vpřed (Cazzola et al., 2013). 

Během krátkého, ale intenzivního sportovního výkonu je významně ovlivněn aerobní i 

anaerobní energetický systém. Z pohledu energetického výdeje odpovídá 10 min skoků 

na trampolíně přibližně 30 min běhu. Jako každá pohybová aktivita i skoky na 

trampolíně zvyšují srdeční frekvenci (SF), zlepšují spotřebu a využití kyslíku (O₂) a 

vzhledem k vysoké spotřebě energie (více než 1250 J za 1 hod při tělesné hmotnosti 68 

kg) podporuje snižování hmotnosti (Eager, 2012).  

Vlivem svalového a tlakového zatížení kostí během sportovního výkonu dochází při 

skocích na trampolíně k pozitivnímu ovlivnění kostní denzity. Skokanky na trampolíně 

mají vyšší kostní denzitu v oblasti kyčlí a páteře, vyšší trabekulární denzitu tibie a 

mohutnější radius i tibii než běžná populace stejného věku (Burt et al., 2016). 

2.3 Patofyziologické působení sportu 

Intenzivní sportovní zátěž, a to nejen ve skocích na trampolíně, představuje sama o sobě 

zvýšené riziko vzniku bolestí, patologických stavů a úrazů, zejména mikrotraumat. Také 

skoky na trampolíně působí značné přetížení některých svalových skupin, především 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu. U těchto svalových skupin je potřeba po 

sportovním výkonu delší regenerace, aby nedošlo k jejich poškození (Rojas-

Barrionuevo et al., 2017).  

K rozvoji nervosvalové únavy dochází v důsledku zvýšené metabolické zátěže, 

způsobené vysokým počtem opakujících se maximálních výskoků, které vyžadují silné 

excentrické svalové kontrakce. Tato únava může ovlivnit nejen samotný sportovní 

výkon, zejména v konečné fázi závodů, ale také následný proces regenerace (Jensen et 

al., 2013).  
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Skokani na trampolíně si často stěžují na bolesti DKK, zejména nohou, bérců a 

kolenních kloubů, k jejichž rozvoji přispívá značná síla absorbovaná extendovanými 

DKK při doskoku. Často se objevuje tzv. „skokanské koleno“ nebo morbus Osgood-

Schlatter. Opakovaná intenzivní tréninková zátěž souvisí s patologickými lézemi vazů 

kolene, šlachových úponů nebo na nezralých epifýzách, může se projevit také 

předčasným opotřebením kloubů a ve výsledku jejich snadnějším poraněním (Kuisis et 

al., 2011).  

U většiny gymnastů, stejně tak u skokanů, ale zejména u skokanek na trampolíně se 

objevuje bolest bederní páteře (Lp). Předpokládaným důvodem jsou kromě intenzivního 

tréninku zejména svalová mikrotraumata, vznikající častým a rychlým střídáním 

výrazné flexe a hyperextenze trupu během saltových a vrutových rotací (Grapton et al., 

2013).  S provozováním gymnastických sportů je také často spojena hypermobilita a 

hyperlordóza Lp. To vše se může podílet na pozdějším vzniku spondylózy nebo vést k 

sekundárním neurologickým projevům (Yolcu, 2015).  

U mladých skokanek na trampolíně, které dosud nebyly těhotné a nerodily a provozují 

sport na vrcholové úrovni, je častým a velmi citlivým problémem stresová inkontinence. 

K té dochází v důsledku významného zvýšení nitrobřišního tlaku a síly, působící na 

svaly pánevního dna během doskoku a odrazu z plachty trampolíny. Související 

diskomfort dokonce může být pro některé gymnastky důvodem ukončení sportovní 

kariéry (Da Roza et al., 2015). 

2.3.1 Úrazy 

Úměrně tomu, jak roste obliba skoků na trampolíně, roste i počet zranění, které 

s provozováním tohoto sportu souvisí. Trenéři, sportovci i jejich rodiče by měli být o 

možných rizicích poučeni a měli by znát a dodržovat preventivní opatření, jak možným 

úrazům předcházet. K tomu by jim měli být nápomocni fyzioterapeuti a lékaři, kteří by 

měli na sportovní trénink dohlížet (Kuisis et al., 2011). 

Ve skocích na trampolíně dochází k úrazu sportovců nejčastěji v důsledku nedostatečné 

regenerace po tréninku nebo v průběhu soutěží či nedodržováním životosprávy při 

téměř každodenním tréninku. Většina aktivních vrcholových skokanů na trampolíně je 

navíc v období růstu, což tato rizika zvyšuje (Grapton et al., 2013). 

Většina úrazů vzniká v průběhu sportovního tréninku, přibližně o polovinu méně při 

sportovních soutěžích a minimum úrazů vzniká v době odpočinku. Úrazy, které 
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vyžadují delší dobu léčení, se zdají být typické spíše pro sportovce začátečníky, nikoli 

pro vrcholové sportovce (Yolcu, 2015). 

Nejčastěji zraněnou částí těla je v akrobatických sportech dolní končetina (DK). 

Typickým poraněním je podvrtnutí kloubu, a to nejčastěji kloubu kolenního nebo 

hlezenního, což lze vysvětlit množstvím doskoků po neúplném dotočení salta nebo při 

nesprávném nastavení svalového tonu DKK. Čím vyšší výkonnostní úroveň sportovce, 

tím náročnější sportovní prvky a větší riziko poranění při jejich nesprávném nebo 

neúplném provedení (Grapton et al., 2013). K poraněním kloubů DKK může dojít také 

doskokem sportovce na ochrannou matraci (nebo rám trampolíny), jejíž tuhost je 

odlišná od tuhosti plachty trampolíny a skokan nestihne během provádění prvku změnit 

nastavení končetin pro takový dopad (Yolcu, 2015). 

V průběhu konání několika nedávných OH byly sledovány a porovnány úrazy, ke 

kterým došlo při gymnastických olympijských sportech, včetně skoků na trampolíně. 

Incidence úrazů byla nejvyšší u nejmladších gymnastek (14–18 let), což je v souladu 

s klinickými zkušenostmi a lze to odůvodnit nezralostí jejich pohybového aparátu a 

nižší kondicí (Edouard et al., 2018). 

Mezi nejčastěji hlášené úrazy vzniklé při volnočasovém skákání na trampolíně patří 

poranění (krční) páteře, včetně zlomenin (Kuisis et al., 2011). Poškození páteře může 

mít, zejména ve skocích na trampolíně kritické následky. Téměř všechna poranění krční 

páteře (Cp) a míchy, která jsou zaznamenána v souvislosti se sportovními skoky na 

trampolíně, vznikla následkem pádu po naprosto chybném provedení sportovního 

prvku.   

Většina sportovců má tendenci nebo je po nich dokonce požadováno, aby absolvovali 

tréninky a soutěže i v případě, že aktuálně trpí bolestmi nebo ještě neukončili léčení 

následků úrazu (Grapton et al., 2013). Nerespektování potřebné doby na zotavení 

zvyšuje náchylnost k dalším zraněním a bolestem, což může být ve výsledku i důvodem 

ukončení aktivní sportovní kariéry (Yolcu, 2015).   

2.4 Terapeutické využití trampolín 

Skoky na trampolíně mohou být alternativní tréninkovou metodou pro řadu sportovních 

odvětví, mohou být využity v rámci rehabilitační strategie u poúrazových stavů nebo v 

terapii některých onemocnění (Jensen et al., 2013). 
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Efekt skoků na trampolíně na zvýšení svalové síly DKK, především extenzorů a flexorů 

kolene, lze využít v silovém tréninku. Bylo prokázáno, že trénink na trampolíně zvyšuje 

sílu těchto svalů více než analytické posilování na posilovacích strojích (Burt et al., 

2016). Skoky na trampolíně lze považovat za další variantu cvičení ke zlepšení 

neuromuskulární funkce (Tay et al., 2019).  

Nestabilní povrch trampolíny vyvolává senzomotorickou stimulaci a tím zlepšuje 

rovnováhu, chůzi, svalový tonus a kloubní pohyblivost (Burt et al., 2016). Toho je 

možné využít u široké populace, například u dětí s vývojovou koordinační poruchou 

nebo mentálním postižením anebo k znovuzískání rovnováhy a prevenci pádů u seniorů 

nebo pacientů po cévní mozkové příhodě. K tomuto účelu je využíván trénink 

pohybových dovedností na mini trampolínách, které mohou být doplněny madlem, 

zajišťujícím lepší stabilitu pacientů (Hahn, 2015).  Byl prokázán také pozitivní vliv 

použití mini trampolín v terapii instability kloubů DKK nebo k nácviku posturální 

stability u pacientů s roztroušenou sklerózou. Tréninkem na trampolíně může být také 

zlepšeno prostorové vnímání nebo překonán strach (Lourenco et al., 2015). 

Na klinické úrovni byla zkoumána možnost využít přímých mechanických vibrací, ke 

kterým dochází při skocích na trampolíně, v terapii dětí s cystickou fibrózou. Po skocích 

na trampolíně, v porovnání s ostatními zkoumanými (aerobními) aktivitami, bylo 

vykašlávání sputa podstatně snadnější. Skoky na trampolíně v kombinaci s fyzioterapií 

značně zvýšily saturaci, avšak nebyl zaznamenán žádný vliv na dechové funkce 

(Kreimler, 2016). 

Méně známým je přínos cvičení na trampolíně pro lymfatický systém, jehož činnost je 

závislá na pohybu těla. Vlivem značného přetížení, které při skocích na trampolíně 

vzniká, dochází k stimulaci proudění lymfy a tím detoxikaci těla. Z pohledu 

psychologického mohou skoky na trampolíně, které jsou pro většinu dětí i dospělých 

zábavnou pohybovou aktivitou, zvyšovat pozitivní emoce a sebevědomí (Fager, 2012). 

2.5 Předpoklady k výkonu sportu 

Každý druh sportu vyžaduje od sportovce odlišné a specifické koordinační schopnosti, 

které lze rozdělit v zásadě na schopnost vyhodnocení a regulace dynamických a 

pohybových parametrů v čase a prostoru, udržování rovnováhy a stability, smysl pro 

rytmus, inter a intramuskulární koordinaci, symetrie a asymetrie pohybů a schopnost 

relaxace (Boloban at al., 2016).  
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Pro skokany na trampolíně je klíčová schopnost statické a dynamické rovnováhy. 

Synchronní skoky na trampolíně kladou navíc vysoké požadavky na vzájemnou 

koordinaci a specifické vnímání (Ucan, 2018). 

Testování a klasifikace fyzických schopností a parametrů sportovců a jejich rozdělení 

do výkonnostních nebo věkových kategorií je ve většině sportů založeno na věku, 

výšce, tělesné hmotnosti a pohlaví. V posledních letech se objevují jisté spory o 

vhodnosti této klasifikace v silových sportech, protože se ukazuje, že zejména během 

puberty ovlivňují výkon sportovce podstatné rozdíly ve svalovém vývoji (Anderson a 

Ward, 2002). 

V případě skoků na trampolíně jsou posuzovány především motorické schopnosti dítěte 

– úroveň svalové síly, rovnováhy, obratnosti, koordinace a prostorové orientace. Tyto 

schopnosti lze samotným tréninkem rozvíjet, avšak je důležité je již v době zahájení 

sportovní přípravy vyšetřit a průběžně jejich vývoj sledovat (Seredynski a Polak, 2015).   

2.5.1 Sportovní prohlídky 

V ČR je zdravotní způsobilost k výkonu sportu na výkonnostní nebo vrcholové úrovni 

posuzována prostřednictvím sportovní lékařské prohlídky. Typ lékařské prohlídky a 

rozsah odborných vyšetření závisí na výkonnostní úrovni sportovce nebo jeho zařazení 

do SpS. Provádí se lékařská prohlídka vstupní, pravidelná nebo mimořádná (Česká 

republika, 2013). 

Gymnasté, včetně skokanů na trampolíně, absolvují lékařskou prohlídku (praktickým 

nebo tělovýchovným lékařem) jednou ročně. Sportovci zařazeni do SpS nebo startující 

na Mistrovství ČR musí povinně absolvovat prohlídku tělovýchovným lékařem včetně 

spirometrického vyšetření plicních funkcí. Po dovršení 12 let nebo po zařazení do SpS 

je navíc povinnou součástí lékařské prohlídky také zátěžová bicyklová ergometrie – 

krátký test s vyšší zátěží nebo klasická stupňovaná zátěž. 

Pro gymnasty zařazené do přípravy k výkonnostnímu sportu přibližně ve věku sedmi let 

nebo při startu sportovce na Mistrovství ČR doporučuje ČGF vyšetření fyzioterapeutem. 

Zařazením sportovce do SpS se stává vyšetření fyzioterapeutem povinné, pro 

reprezentanty vzniká povinnost i druhého, respektive třetího fyzioterapeutického 

vyšetření (Hrazdíra aj., 2016). 



30 

2.5.2 Fyzioterapeutické vyšetření sportovce 

Průběh a provedení fyzioterapeutického vyšetření sportovce je dáno předpisem ČGF a 

doporučením České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL), pro skoky na 

trampolíně je upřesněno Směrnicí Komise skoků na trampolíně z roku 2016 (Směrnice). 

Součástí Směrnice je metodický předpis pro vyplnění fyzioterapeutického dotazníku, tj. 

formuláře „Kineziologický rozbor“, vydaného ČSTL. Fyzioterapeutické vyšetření dle 

Směrnice provádí odborný fyzioterapeut nebo odborné fyzioterapeutické pracoviště, 

vyplněný formulář eviduje reprezentační lékař ČGF. 

Pro účely posouzení způsobilosti sportovce k provádění konkrétního sportu byl vydán 

ČSTL záznamový arch pro evidenci výsledků kineziologického rozboru sportovce. 

Záznam o provedení a výsledcích fyzioterapeutického vyšetření je považován za 

součást zdravotnické dokumentace. Vyplněný arch uchovává fyzioterapeut, který 

provedl vyšetření a na vyžádání jej poskytuje tělovýchovnému nebo praktickému lékaři 

(Hrazdíra aj., 2016).  

Vyšetření lze provádět na odborném pracovišti, ale i v terénu – k provedení vyšetření 

nejsou potřeba žádné nepřenosné pomůcky nebo přístroje. Část vyšetření je povinných, 

některá vyšetření jsou nepovinná a jejich provedení je na rozhodnutí fyzioterapeuta. 

Dokument a doporučené postupy pro kineziologický rozbor fyzioterapeutem jsou k 

dispozici členům ČSTL prostřednictvím odborných školení a na internetových 

stránkách ČSTL (ČSTL, 2020). 

2.6 Somatické parametry sportovce 

Pro každý sport existuje specifický antropometrický profil sportovce, který se může 

v kolektivních sportech lišit podle role hráče, jeho pozice a v případě individuálních 

sportů především podle výkonnostní úrovně sportovce (Ucan, 2018).  Antropometrické 

a somatické parametry sportovce biomechanicky přímo ovlivňují jeho sportovní výkon 

(Siahkouhian et al., 2013). 

Pro provozování gymnastických sportů je považováno za výhodu dosažení specifického 

tělesného složení, tzn. nízkého procenta tělesného tuku a celkové tělesné hmotnosti. Z 

toho důvodu některé gymnastky omezují přijímanou stravu, což ovlivňuje úroveň 

bazálního metabolismu (BMR) (Chmelnitsky Branco et al., 2018). 
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Obrázek 7 - Reprezentanti ČR na Světových hrách mládeže v Tokyu 2019 (Facebook, 2020) 

 

Skokanky na trampolíně vykazují v porovnání s akrobatickými gymnastkami a dalšími 

sportovkyněmi nejnižší Body Mass Index (BMI), tělesnou hmotnost i nejnižší tělesnou 

výšku (Seredynski a Polak, 2015).  

Stejně tak porovnáme-li dívky trénující skoky na trampolíně s běžnou populací dívek v 

období dospívání, i v takovém případě vychází z porovnání skokanky jako menší a 

lehčí. BMI gymnastek se od nesportující populace významně neliší, nicméně skokanky 

na trampolíně mají nižší procento tělesného tuku než ostatní dívky (Burt et al., 2016).  

Porovnáme-li však tělesné parametry mužských gymnastů – skokanů na trampolíně a 

sportovních gymnastů, vychází z porovnání skokani na trampolíně jako vyšší, včetně 

délky jednotlivých tělesných segmentů, s menším množstvím svalové hmoty (SH), a 

naopak větším množstvím tělesného tuku (Siahkouhian et al., 2013).  

Specifickým je z pohledu hodnocení tělesných parametrů počátek puberty, tedy věk 

mezi 10 až 14 lety. Během tohoto období dochází k intenzivnímu nárůstu výšky a 

hmotnosti, mění se i další tělesné parametry, začíná pohlavní vyzrávání. U dívek se 
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s přibývajícím věkem zvyšuje podíl tělesného tuku, v závislosti na hladině testosteronu 

se mění silové schopnosti sportovce (Seredynski a Polak, 2015).   

Tabulka 3 - Somatické parametry a charakteristiky skokanů a skokanek na trampolíně (Seredynski 

a Polak, 2015; Burt et al., 2016; Siahkouhian et al., 2013; Ercis, 2018) 

 Seredynski a 

Polak, 2015 

(n = 19) 

F (RU) 

Burt et al., 

2016 

(n = 14) 

F (NU) 

Siahkouhian et al., 

2013 

(n= 16) 

Ma (MU) 

Ercis, 2018       

(n = 45) 

Ma (MU) 

Věk (r) 11,3 ± 2,54 18,6 ± 2,62 13,31 ± 3,41 14,4 ± 2,86 

Těl.výška (cm) 146,8 ± 16,99 160,48 ± 5,18 151,12 ± 25,98 * 

Hmotnost (kg) 38,2 ± 12,54 57,73 ± 7,49 46,23 ± 18,56 * 

BMI (kg. mˉ²) 17,3 ± 2,27 22,38 ± 2,44 14,04 ± 3,90 * 

BF (%) N/A 19,67 ± 8,10 14,04 ± 3,90 N/A 

FFM (kg) N/A N/A 32,55 ± 11,47 N/A 

Roky tréninku (r) N/A 10,28 ± 4,77 N/A 7,22 ± 3,64 

Trénink (hod / t) N/A 13,18 ± 2,25 N/A N/A 

Segmentální analýza – tělesné složení 

BF trup (%) N/A N/A N/A 9,51 ± 0,76 

BF PHK (%) N/A N/A N/A 0,30 ± 0,11 

BF LHK (%) N/A N/A N/A 0,31 ± 0,12 

BF PDK (%) N/A N/A N/A 0,86 ± 0,54 

BF LDK (%) N/A N/A N/A 0,85 ± 0,53 

BMI = Body Mass Index; BF = tělesný tuk; FFM = tukuprostá hmota; PHK = pravá horní končetina; 

LHK = levá horní končetina; PDH = pravá dolní končetina; LDK = levá dolní končetina; F = ženy; Ma = 

muži; SD = směrodatná odchylka; t = týden; r = rok; N/A = neměřeno; * = samostatná tabulka č. 4, podle 

věkových skupin. Nejvyšší dosažená výkonnostní úroveň: RU = regionální úroveň; NU = národní úroveň; 

MU = mezinárodní úroveň 

Skoky na trampolíně zahrnují zejména rotační prvky, k jejich provedení mají lepší 

předpoklady sportovci menší postavy.  Vysocí gymnasté mají naopak větší sílu a 

zrychlení. Přesto, že v gymnastice byly prokázány významné korelace mezi 
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somatickými parametry sportovce a jeho výkonností, u skokanů na trampolíně nikoli 

(tabulka č. 5) (Ercis, 2018).  

Tabulka 4 – Somatické parametry podle věkových skupin (Ercis, 2018)  

 

Rozdělení sportovců podle věku: L5 = 13 let; L6 = 14 let; L7 = 15 let; L8 = 16 let; Youth = 17 – 18 let; 

Adults = 19 let a starší. N = počet probandů v kategorii; M = průměrná hodnota; SD = směrodatná 

odchylka 

Tabulka 5 - Porovnání vztahu mezi tělesným složením a sportovní výkonností (Ercis, 2018) 
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Jakkoli jsou tělesné a funkční parametry pro sportovní výkon významné, nebývá u 

gymnastek jejich nedostatečnost nebo změna důvodem k ukončení sportovní kariéry. 

Tím je ve většině případů věk, sociální nebo psychologické faktory (Ucan, 2018). 

2.6.1 Hodnocení somatických parametrů 

Způsobů, jak měřit tělesné parametry a tělesné složení a jak je vyhodnotit je několik, 

jsou různě dostupné a různě spolehlivé. Nejčastěji využívanou je metodika na principu 

bioelektrické impendance (BIA). 

BIA je nejrozšířenější diagnostickou metodou pro „in vivo“ analýzu složení lidského 

těla. Ve sportovním lékařství může mít významnou výpovědní hodnotu pro kontrolu 

účinnosti tréninkového procesu (Smirnov et al. 2010).  

BIA využívá principu rozdílné vodivosti tkáně s větším obsahem elektrolytů (tukuprosté 

hmoty) a tukové tkáně a geometrického vztahu mezi impedancí a objemem vodiče. Tělo 

působí jako biologický obvod, extracelulární a intracelulární tekutiny působí paralelně 

jako rezistory, zatímco buněčná membrána se chová jako kondenzátor a zavádí se 

reaktivní složka (frekvenčně závislá) na celkové impedanci (Hills a Byrne, 1998).  

Obrázek 8 – Bioelektrická impendace (Grossi a Ricco, 2017) 

 

a) dělení tělesné hmoty; b) typická konfigurace elektrod při měření; c) ekvivalentní elektrický obvod 

používaný k interpretaci naměřených dat 

Bioimpedance neboli biologická impedance je definována jako schopnost biologické 

tkáně bránit elektrickému proudu. Impedance (Z) je z elektrického hlediska překážkou 

toku střídavého proudu a je tedy závislá na frekvenci přiváděného proudu, definovaného 

v impedanční velikosti (| Z |) a fázovém úhlu (φ). Bioimpedance je komplexní množství 
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složené z rezistence (R), které je dáno celkovou tělesnou vodou a reaktivitou (Xc), která 

je způsobena kapacitancí buněčné membrány (Khalil et al., 2014). 

Pokud je BIA získávána na více než dvou frekvencích, jedná se o multifrekvenční BIA 

(Khalil et al., 2014). Multifrekvenční BIA pomocí různých frekvencí od 1, 5, 50, 100, 

200 až do 500 kHz měří množství tukuprosté hmoty (FFM), celkové tělesné vody 

(TBW), intracelulární vody (ICW) a extracelulární vody (ECW) (Kyle, 2004). 

Při použití více frekvencí se ECW a TBW měří samostatně. Elektrický proud menší než 

100 kHz se používá k měření ECW, elektrický proud nad 100 kHz proniká do 

buněčných membrán a protéká buňkou, proto se používá k měření TBW. Pro komplexní 

měření a analýzu používá BIA 6 měřících obvodů: LHK – PDK, PHK – LDK, LHK – 

LDK, PHK – PDK, LHK – PHK, LDK – PDK (Gligoroska et al., 2018). 

FFM zahrnuje všechny části těla a tkáně, které neobsahují tukovou hmotu. Lze ji 

rozdělit na minerální kost (cca 7 %), ECW (cca 29 %), ICW (cca 44 %) a viscerální 

protein. TBW představuje součet ECW a ICW (Grossi a Ricco, 2017). 

Pro analýzu naměřených hodnot využívá BIA predikčních rovnic, které zahrnují 

proměnné BIA a téměř vždy proměnné jako jsou věk, tělesná hmotnost a tělesná výška. 

Významné jsou proměnné jako φ (při 50 kHz) nebo impedanční poměr (IR, tj. poměr 

mezi Z při vyšších frekvencích a Z nižší frekvence), protože se považují za indexy 

distribuce vody (poměr ECW a ICW) a jsou významně spojeny s pevností svalů a 

fyzickou aktivitou (Di Vincenzo et al., 2019). 

2.7 Funkční parametry sportovce 

Úroveň fyzické zdatnosti je do určité míry dána geneticky. Ovlivněna je ale i vnitřními 

a vnějšími faktory, mezi něž patří i pohybová nebo sportovní aktivita, podstatný je 

přitom její typ, rozsah nebo výkonnostní úroveň (Siahkouhian et al., 2013).  

Pro zhodnocení fyzické zdatnosti sportovců a efektu sportovního tréninku se nejčastěji 

využívá měření funkčních parametrů jako jsou SF, tlak krve (TK) a spotřeba kyslíku 

(VO₂) (Mohammed a Joshi, 2015).  Se zvyšující se zátěží pohybové aktivity se zvyšují 

také hodnoty jednotlivých funkčních parametrů (Draper et al. 2018). 

Pro zhodnocení výkonnosti sportovce jsou nejčastěji využívány specifické zátěžové 

testy s ohledem na druh provozovaného sportu. Svůj význam má také znalost všech 

relevantních tréninkových a anamnestických údajů, zejména zdravotní a sportovní 
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anamnézy. Funkční parametry sportovce lze zhodnotit až na základě posouzení všech 

zjištěných skutečností a výsledků provedených vyšetření (Heller, 2018). 

Laktát (LA), jako sůl kyseliny mléčné, představuje významný ukazatel zatížení, jeho 

tvorba je vždy známkou nástupu anaerobního metabolismu. Zvýšená úroveň LA se u 

trénovaných sportovců začíná projevovat při 70 % až 80 % maximální spotřeby kyslíku 

(VO₂max).  Podle množství LA v krvi v závislosti na pohybové aktivitě je možné 

odhadnout převládající systém úhrady energie: aerobní (LA < 2 mmol.l¯¹), aerobně-

anaerobní (3 – 7 mmol.l¯¹) nebo anaerobní (> 7 mmol.l¯¹). Maximálních hodnot LA v 

krvi bývá zpravidla dosaženo mezi 3. až 10. min odpočinku.  

Anaerobní metabolismus je definován jako schopnost metabolických drah ve svalech 

vytvářet ATP bez okamžitého použití O₂. Při maximálním úsilí trvá anaerobní 

(alaktátový) metabolismus po dobu 45 s až 2 min, poté se aktivita stává aerobní. 

Přestože se na výsledcích testování funkčních parametrů podílí kromě jiného také 

emoce (motivace, nervozita, neznalost testovacího prostředí), je naměřená hladina LA 

nejčastějším parametrem k určení úrovně aktivace krátkodobého energetického systému 

(Swanwick a Matthews, 2018).  

Aerobní kapacita (v % VO₂max) udává, jaká část maximální spotřeby O₂ je 

spotřebována při aerobním způsobu úhrady energie, tzn. bez významné kumulace LA ve 

svalech. Zapojení anaerobních procesů úhrady energie (rychlá glykolýza) se projeví 

strmým nárůstem křivky LA (Zahradník a Korvas, 2012). V odrazové fázi skoku na 

trampolíně je k dosažení potřebného zrychlení také využitá pružnost trampolíny, čímž 

se tato fáze stává méně náročná na spotřebu O₂. V případě izotonického cvičení může 

elastická zpětná vazba nataženého stahovaného svalu snížit spotřebu energie až o 40 % 

(Mohammed a Joshi, 2015).  

Koncentrace LA v krvi je citlivá na změnu intenzity a délky cvičení. Maximální 

koncentrace LA v krvi během regenerace po zátěži je přímo úměrná množství energie 

LA uvolněné.  Představuje rovnováhu mezi produkcí LA a jeho metabolismem a za 

normální koncentraci je považována hodnota 0,3 – 1,3 mmol.l¯¹ (Phypers, 2006).  

Hladina LA se v průběhu progresivní fyzické zátěže zvyšuje stále rychleji, úměrně 

tomu, jak se zvyšuje intenzita zátěže. Při maximální námaze trvající 30 – 120 s lze 

pozorovat maximální hodnoty průměrně 15 – 25 mmol.l¯¹, a to v době 3 – 8 min po 
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cvičení (Goodwin et al., 2016). Zvýšená hladina LA zároveň vyžaduje zvýšenou SF 

(Phypers, 2006).  

Průměrný soutěžní výkon ve skocích na trampolíně trvá přibližně 1 min a nároky na 

metabolismus a SF se v jeho průběhu mění. Velká část svalů během něj pracuje 

izometricky na submaximální nebo maximální silové úrovni, na základě čehož lze 

předpokládat značné nároky na anaerobní laktátový metabolismus a narůstající únavu 

během sportovního výkonu (Marina, 2013). 

Je známo, že u dospělých může specifický trénink zvýšit maximální anaerobní 

metabolismus, u dětí tato schopnost prokázána nebyla (Kums et al., 2005). 

Anaerobní síla je charakterizována jako produkce energie řízená neoxidačními procesy 

(Kums et al., 2005). Korelaci mezi mechanickou silou a dvěma fyziologickými 

parametry – SF a krevním LA lze chápat jako inverzní vztah mezi kinetickou aktivací 

transportního systému O₂ (a tedy zrychlení SF) a aktivací anaerobní glykolýzy (Marina 

a Rodriguez, 2013).  

Skoky na trampolíně, stejně jako každá jiná pohybová aktivita, vyžadují zvýšenou SF 

(okolo 189 tepů.min¯¹) a zvýšený VO₂ (38 ml.kg¯¹.min¯¹) (Eager, 2012). SF skokana na 

trampolíně po absolvování všech tří soutěžních kol dosahuje vyšších hodnot než u 

sportovního gymnasty, který absolvuje všech šest disciplín víceboje (Jensen et al., 

2013).  

Sportovní výkon ve skocích na trampolíně výrazně zvyšuje SF, systolický TK a 

respirační výkon. Naopak klesá diastolický TK, tělesná teplota a vitální kapacita plic. 

Doba letu při skocích na trampolíně se v průběhu výkonu prodlužuje, což může souviset 

s úsilím sportovce dosáhnout optimální výšky pro provedení sportovní sestavy 

(Mohammed a Joshi, 2015).  

Výhodou měření SF je jeho dostupnost a možnost zaznamenávat SF v průběhu 

sportovního výkonu. Naměřené hodnoty jsou odrazem relativního stresu, který je 

vyvíjen na kardiopulmonální systém pohybovou aktivitou. SF však může zvýšit i 

emocionální stres, který je nezávislý na jakékoli změně absorpce O₂. Výsledné hodnoty 

jsou založeny na lineárním vztahu mezi SF a absorpcí O₂, ovlivněny jsou podílem 

aktivní svalové hmoty a tím, zda je pohybová aktivita kontinuální nebo přerušovaná 

(Eston et al., 1998). 
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Tabulka 6 - Porovnání odezvy na zvyšující se zátěž – trampolína, treadmill (Draper et al., 2018) 

 

Funkční parametry dosažené po 3minutovém výkonu na trampolíně a na běžeckém pásu při zátěži nízké, 

střední a vysoké intenzity. Skupina probandů – nesportovci 18 – 40 let (n = 23; věk 26 ± 5 let). 

Vysoké nároky na anaerobní – laktátový metabolismus při skocích na trampolíně jsou 

dané víceméně excentrickými kontrakcemi během cvičení. Zároveň však sportovní 

prvky zahrnují zřetelné změny svalových kontrakcí v průběhu letové fáze, při nichž 

dochází ke krátkému odpočinku svalů (Draper et al., 2018). 

2.7.1 Specifické sportovní dovednosti 

Zvládnutí techniky výskoku je předpokladem úspěšného gymnastického sportovního 

výkonu ve všech věkových kategoriích a na všech výkonnostních úrovních (Aleksic-

Veljkovic et al., 2013). Provedení odrazu vyžaduje velkou svalovou práci během 

krátkého času. Spolu s reakční dobou, flexibilitou a odpovídajícími tělesnými parametry 

je výbušná síla základním předpokladem úspěchu v gymnastických sportech (Piazza et 

al., 2013). Kromě silových schopností má na výšku a provedení skoku vliv také sled 

zapojení svalů DKK v odrazové fázi (Gonzales et al., 2010). 

2.7.1.1 Lateralita 

Skokani na trampolíně si již v začátcích své sportovní kariéry stanovují stranovou 

preferenci pro provádění vrutových sportovních prvků, tu by si měl sportovec z pohledu 

tréninkové metodiky zachovat pro veškeré sportovní prvky. U dětí před dovršením 15 
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let není ještě vestibulární aparát zcela zralý, intenzivní trénink v brzkém věku může 

dokonce stranovou preferenci dětí do jisté míry ovlivnit. Problematické je vnímání 

směru otáčení v poloze „vzhůru nohama“, ve které se ale skokan na trampolíně 

vyskytuje téměř při všech sportovních prvcích, nejen těch saltových. To může 

komplikovat nácvik složitějších sportovních prvků (Heinen et al., 2010). 

Jako dominantní DK může být určena ta končetina, kterou sportovec používá pro 

manipulaci se sportovním náčiním anebo ta, která zůstává stojnou nebo odrazovou DK 

při prvcích, prováděných ve stoji. V gymnastice bychom však za dominantní mohli 

považovat DK, která je končetinou opěrnou a tudíž stabilizující (Bučar et al., 2016). 

2.7.2 Hodnocení anaerobních schopností 

Jednou z možností hodnocení anaerobních schopností sportovců je Boscův test 

opakovaných výskoků (dále jen BT).  

BT byl představen Boscem a jeho kolegy v roce 1983 jako zátěžový test k posouzení 

míry anaerobního metabolického procesu. Oproti Wingate testu, který je další variantou 

zátěžového testu používaného v gymnastických sportech, vyžaduje BT značnou aktivitu 

svalů DKK ve smyslu dynamické kontrakce, opakující se po relativně dlouhou dobu. 

Proto je vhodný zejména pro testování sportovců, jejichž sportovní aktivita zahrnuje 

obdobný cyklus skoků (Dal Pupo et al., 2013).  

Z fyzikálního hlediska je výskok děj, při kterém je hmotnému bodu o hmotnosti m 

v nulové výšce, tedy při kontaktu s podložkou, impulsem síly udělena počáteční 

rychlost v0, a tedy kinetická energie 0,5. m. v0 
2. Tato rychlost uvede hmotný bod do 

rovnoměrného přímočarého pohybu vzhůru ve svislém směru. Zároveň na tento bod 

začne působit gravitační síla, takže se bude pohybovat i volným pádem ve směru 

opačném a kinetická energie se začne měnit v energii potenciální m.g.h. Za celou dobu 

letu se počáteční kinetická energie změní na potenciální, která je maximální v nejvyšším 

bodě, kde je rychlost rovna nule. V sestupné fázi se opět energie potenciální změní na 

energii kinetickou. Pokud zanedbáme odpor vzduchu a na hmotný bod během letu 

nebude působit jiná síla než gravitační, pak ze zákona zachování energie vyplývá, že 

výskoková rychlost bude rovna rychlosti dopadu. Vzhledem k výše uvedeným 

zjednodušením lze z porovnání kinetické a potenciální energie určit, že se odrazová 

rychlost rovná (2.g.h)0,5 a z rovnosti drah rovnoměrného přímočarého pohybu a volného 

pádu je odrazová rychlost 0,5.g.tL, kde tL = doba letu. Porovnáním těchto dvou vztahů je 
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možno určit výšku výskoku v závislosti na době letové fáze h=0,125.g.tL
2. Práci 

vykonanou během jednoho výskoku lze vyjádřit jako A = m.g.h = 0,125.g2.tL
2 h .  

Principem testu je zatěžování hmotností vlastního těla opakovanými výskoky na 

tenzometrické desce, která umožňuje měřit dobu trvání letové fáze a počet výskoků. 

Z naměřených hodnot lze pomocí mechanických vztahů stanovit výši výskoku i 

průměrný výkon v aktivní fázi odrazu. Většina vyšetření se orientuje na hodnocení 

průměrného výkonu v BT, který lze stanovit jako podíl součinů čtverce gravitační 

konstanty (g), doby trvání letové fáze a celkové doby trvání testu a součinu konstanty 

(4), počtu provedených výskoků a celkové doby kontaktu s podložkou (Heller 2018). 

Výsledek testu anaerobního metabolického procesu je ovlivněn více navzájem 

působícími složkami: sílou, kapacitou a dobou trvání testu (Sands et al., 2004).   

Tabulka 7 - Typické hodnoty doby funkčních parametrů v BT (Heller 2018) 

 

Muži 

Věk 

[r] 

Tf 

[s] 

Tc 

[s] 

P 

[W] 

Pr 

[W.kg-1] 

LA 

[mmol.l-1] 

Krasobruslaři – senioři 21 44,5 15,5 338 5,23 9,7 

Krasobruslaři – junioři 17 41,6 18,4 293 4,45 9,6 

Taekwondo 16 41,3 18,7 225 3,69 10,8 

Karate 22 40,3 19,7 224 3,51 11,1 

Rekreačně sportující 24 36,6 23,4 250 3,31 8,1 

Ženy       

Krasobruslařky   16 42,4 17,6 221 4,19 9,1 

Taekwondo 18 40,4 19,6 209 3,40 8,4 

Volejbalistky – reprez.   23 40,1 19,9 288 3,91 7,4 

Volejbalistky – juniorky 18 39,5 20,5 265 3,72 9,4 

Atletky 15 36,1 23,9 201 2,99 10,1 

Rekreačně sportující 22 34,4 24,3 152 2,48 7,2 

Doba trvání BT = 60 s. Tf = letové fáze; Tc = kontaktní fáze; P = průměrný výkon; Pr = relativní výkon; 

LA = koncentrace laktátu v krvi 

Způsob provedení testu lze uzpůsobit účelu testování – postavení DKK a HKK 

v jednotlivých fázích výskoků, rychlost odrazu anebo doba trvání BT. Trvání testu po 
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dobu 60–90 s slouží k určení laktátové „anaerobní“ kapacity (omezené na práci 

extenzorů DKK) (Heller, 2018). Provádění okamžitých rychlých odrazů je náročnější na 

spotřebu energie, produkuje více LA a vyšší SF (Marina a Rodriguez, 2013). 

BT je vhodným testem k posouzení anaerobního výkonu svalů DKK, zejména 

extenzorů kolenního kloubu. Opakovanými výskoky dochází k excentrické kontrakci 

svalů při doskoku s maximem těsně před odrazem do následujícího výskoku, při němž 

svaly pracují koncentricky (Kums et al., 2005). 

Právě provedení odrazu do výskoku v prvních 15 s testu úzce souvisí se zastoupením 

rychlých svalových vláken, zejména v extenzorech kolenního kloubu. Proto lze 

z počátečního výkonu odhadnout složení kosterního svalu a podíl rychlých svalových 

vláken (Bosco et al., 1983).  

Tabulka 8 - Orientační norma výkonu v průběhu BT (Heller, 2018) 

 0-15 s 15-30 s 30-45 s 45-60 s 0-60 s 

Vytrvalostně trénovaní 22 ± 2 20 ± 3 16 ± 2 11 ± 3 17 ± 2 

Rychlostně – silově trénovaní 26 ± 2 22 ± 3 17 ± 1 12 ± 2 19 ± 1 

Normální hodnoty výkonu (W. kgˉ¹), dosažené vytrvalostně a silově trénovanými sportovci 

v jednotlivých fázích Boscova testu opakovaných výskoků 

Kombinací testů jednorázových a opakovaných výskoků různých modalit lze nepřímo 

stanovit i úroveň náboru motorických jednotek a podíl využití elastické energie i 

koordinace na svalovém výkonu (Marina et al., 2012).  
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3. CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce (DP) je posoudit vliv sportovní zátěže na funkční a 

somatické parametry u skokanů na trampolíně. 

3.2 Dílčí úkoly 

Pro uskutečnění výzkumu je potřeba splnit tyto úkoly: 

• Definovat téma DP, požádat o spolupráci odborného vedoucího práce a 

dohodnout se na podmínkách provedení výzkumu 

• Vyhledat literární zdroje na zvolené téma a vypracovat odborné rešerše 

• Zvolit a zpracovat metodiku výzkumu a DP 

• Vybrat a oslovit účastníky výzkumu, resp. jejich zákonné zástupce a sportovní 

trenéry 

• Zpracovat Informovaný souhlas pro účastníky výzkumu, resp. jejich zákonné 

zástupce 

• Zajistit souhlas Etické komise (EK) UK FTVS s provedením výzkumu 

• Zajistit Informovaný souhlas účastníků výzkumu, jejich zákonných zástupců  

• Dohodnout termín vyšetření (v BML UK FTVS, kineziologického vyšetření) a 

zajistit účast probandů a jejich zákonných zástupců 

• Provést laboratorní a kineziologické vyšetření 

• Shromáždit údaje a výsledky z jednotlivých vyšetření 

• Analyzovat získaná data a výsledky 

• Porovnat výsledky analýzy s dostupnými teoretickými poznatky 

 

Získané údaje a výsledky budou porovnány s dostupnými teoretickými poznatky a 

hypotézami, stanovenými před zahájením výzkumu a souhrnně diskutovány v závěru 

DP. 
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3.3 Výzkumné otázky 

1) Lze charakterizovat aktivního skokana na trampolíně z pohledu somatických a 

funkčních parametrů? 

2) Liší se somatické a funkční parametry skokanů na trampolíně v závislosti na jejich 

věku nebo pohlaví a délce sportovní přípravy? 

3) Jaká je nejčastější lokalizace bolestí pohybového aparátu u skokanů na trampolíně a 

jaké parametry mají sportovci, u nichž se objevují?   

3.4 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že z pohledu funkčních parametrů lze nalézt charakteristické znaky 

skokana na trampolíně, což je dáno specifickými požadavky na úspěšné provozování 

tohoto sportu (silové dispozice, gymnastické dovednosti). Z pohledu somatických 

parametrů, domníváme se, charakteristické parametry nalezeny nebudou. 

H2: Předpokládáme, že jednotlivé parametry se budou lišit v závislosti na věku a 

pohlaví probandů. Zejména u starších probandů předpokládáme rozdíly mezi chlapci a 

dívkami z důvodu probíhajícího pohlavního vyzrávání. Starší probandi, kteří se věnují 

skokům na trampolíně delší dobu, mohou vykazovat výraznější funkční parametry 

oproti mladším, méně zkušeným skokanům. Také jejich somatické parametry mohou 

být do jisté míry ovlivněny dlouhodobou sportovní zátěží spíše než u mladších 

probandů. 

H3: Domníváme se, že nejčastěji trpí sportovci bolestmi Lp, což předpokládáme na 

základě dosavadních osobních zkušeností s terapií skokanů na trampolíně. 

Předpokládáme častější výskyt obtíží u starších skokanů, kteří trénují intenzivněji a 

prvky vyšší technické obtížnosti. 
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4. METODIKA PRÁCE 

DP má charakter empirického výzkumu a byla zpracována metodou pozorování 

s využitím přístrojové techniky. 

4.1 Popis výzkumného souboru 

S nabídkou účasti ve výzkumu byli osloveni prostřednictvím sportovních trenérů 

skokani na trampolíně z vybraných pražských a mimopražských oddílů, chlapci i dívky 

ve věku 10 – 18 let, kteří absolvují gymnastický trénink v součtu alespoň 5 hodin týdně 

a účastní se sportovních soutěží ve skocích na trampolíně. Zájem o účast ve výzkumu 

projevili i tři sportovci, kteří byli v době zahájení výzkumu mladší 10 let (dvě dívky a 

jeden chlapec) a byli do výzkumu zařazeni. 

Do výzkumu nemohli být zařazeni sportovci, kteří byli momentálně zranění, akutně 

nemocní, byli v rekonvalescenci po úrazu nebo nemoci anebo měli jakékoli jiné 

zdravotní omezení. 

Všichni účastníci výzkumu, resp. jejich zákonní zástupci, souhlasili s účastí ve 

výzkumu a podepsali Informovaný souhlas dle požadavků EK UK FTVS. V době 

absolvování vyšetření v BML UK FTVS měli platnou sportovní prohlídku. 

4.2 Použité metody 

4.2.1 Fyzioterapeutické vyšetření sportovce 

Rozsah a způsob provedení kineziologického vyšetření vychází z doporučení ČSTL pro 

vyšetření fyzioterapeutem. Záznam provedeného vyšetření je považován za součást 

zdravotnické dokumentace a v rámci komplexní sportovní prohlídky může být 

poskytnutý tělovýchovnému, sportovnímu či praktickému lékaři (ČSTL, 2020).  

Anamnestické a osobní údaje byly vzhledem k věku probandů a potřebné součinnosti 

jejich rodičů vyžádány přímo od rodičů formou anketního šetření (vzor otázek je 

přílohou č. 4). Dotazy byly formulovány tak, aby byly jednoznačně srozumitelné pro 

probandy (rodiče) a tím umožnily následné statistické zpracování odpovědí. Proto v 

otázkách nebyly použity odborné termíny (např. DK byla označena jako „noha“, HK 

jako „ruka“, hlezenní kloub jako „kotník“ apod.). Odpovědi byly předány rodiči nebo 

samotnými probandy fyzioterapeutovi při provedení kineziologického vyšetření.  
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4.2.1.1 Anamnestické údaje 

Anketní dotazy byly zaměřené zejména na tyto oblasti anamnézy: 

• Osobní – studium, farmakologická a alergická anamnéza; úrazy (zlomeniny), 

operace 

• Sportovní – předchozí sporty, doplňkové sporty nebo individuální pohybová 

příprava, stravovací režim; nynější sportovní trénink (délka sportovní přípravy, 

trvání a skladba tréninku) 

• Subjektivní obtíže – obtíže v souvislosti s tréninkem (se sportem), kompenzační 

pomůcky 

Jednotlivé otázky byly formulovány tak, aby probandi mohli na většinu otázek 

odpovědět jednoznačným údajem – ano / ne, uvedením číselného údaje (časového, 

množství), výjimečně doplnit požadovanou odpověď slovně (název sportu, části těla 

apod.). 

Pro zpracování zjištěných anamnestických údajů byly v případě nejednoznačných údajů 

(například časové rozmezí celkové doby tréninku od 120 do 150 minut) použity nejnižší 

uvedené hodnoty. Do doby tréninku byly započítány specifické gymnastické tréninky, 

které jsou povinnou součástí tréninku skoků na trampolíně v některých oddílech, pokud 

je proband v anamnéze uvedl. Kompletní vyplnění dotazníku bylo ověřeno při předání 

fyzioterapeutovi, případné výjimečně chybějící odpovědi byly vyžádány a doplněny při 

provádění kineziologického vyšetření fyzioterapeutem. 

Vzhledem k tomu, že anamnestické údaje udávali probandi nebo jejich zákonní zástupci 

individuálně a není možné je objektivně ověřit nebo doložit, mají pro následnou analýzu 

spíše význam orientační nebo doplňkový. 

4.2.1.2 Lateralita  

V rámci anketního šetření byli probandi dotazováni na stranovou preferenci končetin 

(HKK, DKK) v osobním životě a ve sportu a na preferovaný směr otáčení při provádění 

vrutových sportovních prvků. 

Pro zjištění stranové preference HKK byly použity dvě otázky z Edinburského 

dotazníku (Edinburgh Handedness Inventory – EHI): preferovaná HK pro psaní, 

kreslení a házení (Tichý a Běláček, 2008). V případě DKK uváděli probandi, kterou DK 

kopou (do míče) a která DK je odrazová při skoku, což jsou otázky vybrané z Waterloo 
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dotazníku (Waterloo Footedness Questionnaire – Revisited – WFQ-R) (Van Melick et 

al., 2017). S ohledem na specifické nároky skoků na trampolíně byli probandi 

dotazováni na preferovaný směr otáčení vrutových rotací (při skocích na trampolíně). 

4.2.1.3 Kineziologické vyšetření 

Vzhledem k počtu vyšetřovaných osob, jejich lokalizaci a rozdílnému tréninkovému 

rozvrhu bylo vyšetření prováděno na více místech a v různých termínech. Většina 

probandů byla vyšetřena v prostorách svých sportovních oddílů, ostatní sportovci byli 

vyšetřeni ve zdravotnickém zařízení. Rodiče probandů byli o provedení vyšetření 

předem informováni, možnosti účastnit se vyšetření ve většině případů nevyužili.  

Všechna kineziologická vyšetření prováděl stejný fyzioterapeut, se stejnými pomůckami 

a ve stejném rozsahu, tj. byly provedeny všechny povinné testy a měření dle doporučení 

ČSTL a jejich výsledek zaznamenán a uchován fyzioterapeutem jako platný doklad o 

absolvování fyzioterapeutického vyšetření požadovaného ČGF. Pro kineziologické 

vyšetření byly použity dvě osobní váhy typu Hyundai OVE 950 (přesnost měření 0,1 

kg) a krejčovský metr. Jiné pomůcky nebo přístroje nebyly použity. 

4.2.2 Somatické parametry 

Měření probíhalo v ranních hodinách. Probandi byli oblečeni ve sportovním oblečení 

(tričko, šortky) a naboso, bez obuvi, na měřicí přístroje vstupovali jednotlivě. 

4.2.2.1 Základní antropometrické parametry 

Tělesná výška byla měřena digitálním bezdrátovým stadiometrem Seca 242 (Vogel & 

Halke, Hamburg, Germany), pracujícím na principu optického senzoru s přesností 0,1 

cm.   

Při měření stál proband oběma DKK na zemi, vzpřímený, patami a hýžděmi se dotýkal 

zdi. Naměřené hodnoty byly zaznamenány a předány k evidenci pro následné měření 

pomocí BIA. 

Tělesná hmotnost byla měřena pomocí váhy, která je součástí BIA (typu Tanita MC – 

980) způsobem popsaným níže. 

4.2.2.2 Analýza tělesného složení  

Analýza tělesného složení byla provedena metodou BIA za použití multifunkčního 

segmentálního analyzátoru TANITA MC – 980.  
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Analýza BIA je neinvazivní metoda měření tělesného složení, která využívá odlišnosti 

vedení elektrického proudu v různých tkáních. Hlavní výhodou BIA je spolehlivost, ale 

také poměrně snadná manipulace s přístrojem (Lukaski et al.,1985). 

Obrázek 9 - Použití přístroje Tanita MC - 980 (Tanita, 2020) 

 

 

Multifrekvenční analyzátor Tanita MC – 980 využívá pro měření 6 frekvenčních pásem 

(1/5/50/250/500/1000 kHz), což zaručuje maximální možnou přesnost měření. K 

výpočtu jednotlivých parametrů tělesného složení byly použity predikční rovnice, které 

jsou součástí softwaru přístroje. V našem případě byly použity rovnice pro běžnou 

populaci (režim „normální“). Chyba BIA analyzátoru se uvádí okolo 3 – 5 % (Tanita 

2020).  

Výsledná analýza je přístrojem zpracována v průběhu několika sekund a obsahuje údaje 

o tělesných parametrech probanda, tělesném složení, BMR a rozložení SH 

v jednotlivých tělesných segmentech (tělo, HKK, DKK). Vzor výstupního protokolu 

z vyšetření BIA je přílohou č. 5. 
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4.2.3 Funkční parametry 

Fyzická kondice probandů byla posuzována na základě funkčních parametrů, 

naměřených v souvislosti s absolvováním BT v BML UK FTVS. 

Probandi absolvovali BT ve sportovním oblečení a sportovní obuvi, po 

několikaminutovém individuálním rozcvičení. 

Po dobu absolvování testu měli probandi na hrudi pomocí hrudního pásu připevněn 

snímač SF značky Polar, z něhož byla ihned po ukončení BT odečtena aktuální hodnota 

SF a zaznamenána pro další zpracování.  

4.2.3.1 Boscův test opakovaných výskoků 

Test byl prováděn v prostorách BML UK FTVS na betonové podlaze kryté PVC na 

testovací ploše čtvercového tvaru o rozměrech 1,3 x 1,3 m. Na jedné straně tohoto 

čtverce je 16 vysílacích infračervených LED. Na protější straně 16 elektronických 

zesilovačů s IR senzory na vstupu. Vhodným mechanickým uspořádáním je tak 

vytvořeno 16 nezávislých optických drah, vzdálených od sebe 7 cm.  

Obrázek 10 - Provádění BT (osobní archiv) 
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Dobu letu je tak možno měřit jako čas, po který není žádný z paprsků přerušen. Z 

důvodu vyloučení vlivu okolního světla jsou jednotlivé paprsky na vysílací straně 

modulovány frekvencí 40 kHz.  

Všechny ovládací signály jsou k dispozici na konektoru Canon 9 pro počítačové 

zpracování. Zároveň je na jednom displeji zobrazován celkový čas testu, na druhém 

aktuální součet časů letové fáze.  

Softwarové řešení BT se týká řízení protokolu testů, vyhodnocení výkonu v každém 

provedeném výskoku, grafiky a následných výpočtů zvolených parametrů a indexů. 

Vzor výstupního protokolu z BT je přílohou č. 6 této DP. 

4.2.3.2 Analýza laktátu 

V 5. min po ukončení BT byl každému probandovi pracovníkem BML UK FTVS 

odebrán vzorek kapilární krve pro stanovení pozátěžové hladiny LA v krvi.  

Koncentrace LA v krvi odebrané z prstu byla stanovena elektrochemicky aparaturou 

Biovendor Super GL. Vzorky kapilární krve (20 µl) byly ihned po odebrání naředěny 

systémovým roztokem (1 ml), který zajistil jejich hemolýzu a stabilizaci. Vzorky byly 

následně analyzovány biosenzorem s využitím ampérometrického principu (Davison et 

al., 2000). Před každým měřením byl analyzátor kalibrován standardem o koncentraci 

12 mmol. lˉ¹. 

Obrázek 11 – Automatický analyzátor glukózy a laktátu SensoStar GL 30 (Analyzátor, 2013) 
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4.3 Sběr dat 

Projekt DP byl schválen EK UK FTVS pod jednacím číslem 137/2019. Vyjádření EK je 

přílohou č. 1 této DP. 

Všichni probandi byli s nabídkou účasti ve výzkumu osloveni prostřednictvím jejich 

zákonných zástupců (rodičů), kteří byli písemně informováni o cíli, plánovaném 

průběhu a podmínkách výzkumu i podmínkách pro zařazení do výzkumu nebo o 

případných kontraindikacích.  

Před zahájením výzkumu podepsali všichni probandi (jejich zákonní zástupci) 

informovaný souhlas, jehož originál předali řešiteli DP před absolvováním první části 

měření. Vzor informovaného souhlasu je přílohou č. 2. 

Účastníci výzkumu absolvovali vyšetření v BML UK FTVS (měření somatických 

parametrů, tělesného složení a funkčních parametrů) a kineziologické vyšetření 

fyzioterapeutem, které proběhlo individuálně v prostorách sportovního oddílu nebo v 

registrovaném zdravotnickém zařízení.  

Probandi a jejich rodiče byli seznámeni s průběhem vyšetření, rodiče, kteří měli zájem, 

mohli průběhu vyšetření přihlížet. 

Řešitelka DP byla přítomna všem měřením a vyšetřením. 

4.4 Podmínky měření 

Z důvodu získání maximálně přesných výsledků při jednotlivých vyšetřeních byla 

zajištěna tato opatření: 

BIA: 

▪ Měření všech probandů v jednotnou denní dobu (dopoledne) 

▪ 2 hodiny před měřením nekonzumovat stravu, nepít  

▪ Vyprázdnit močový měchýř těsně před absolvováním měření 

▪ Běžná pokojová teplota (cca 22˚C) 

▪ Bez náročné pohybové aktivity minimálně 12 hodin před měřením 

BT: 

▪ Instruktáž techniky provedení skoku před provedením testu 
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▪ Důkladné upevnění všech součástí sportovní obuvi 

▪ Individuální rozcvičení před absolvováním testu 

4.5 Analýza dat a výsledků 

Výstupem z provedených vyšetření a měření byly papírové záznamy jednotlivých údajů 

a vyhodnocení naměřených hodnot. V případě BIA a BT byly individuální výsledky 

zaznamenány a vyhodnoceny pomocí softwaru, který je součástí samotného přístroje. 

Anamnestické údaje, které byly součástí kineziologického vyšetření, byly sděleny 

probandy, resp. jejich zákonnými zástupci písemně, formou výběru předdefinované 

odpovědi na otázku. Výsledky jednotlivých funkčních testů a vyšetření, které jsou 

povinnou součástí fyzioterapeutického vyšetření sportovce, zaznamenal fyzioterapeut 

ve formátu standardizovaného formuláře ČSTL.  

Pro další analýzu a porovnání hodnot jednotlivých parametrů vyšetření byl využitý 

program Microsoft EXCEL verze 2019, do kterého byly veškeré hodnoty z papírových 

dokumentů ručně převedeny a v něm analyzovány. 

Souhrnná data, získaná v rámci fyzioterapeutického vyšetření, byla analyzována v rámci 

jedné skupiny (například stranová dominance, typ studia apod.), pro porovnání výsledků 

jednotlivých vyšetření somatických a funkčních parametrů byli probandi rozděleni do 

dvou skupin – podle věku nebo podle pohlaví. Rozdělení podle věku odpovídá zařazení 

sportovců do věkových kategorií podle soutěžního řádu ČGF. Skupinu žáků (ZAC) 

tvořili sportovci do 12 let včetně, tedy sportovci, kteří jsou zařazeni do kategorie 

mladšího žactva dle ČGF. Skupinu juniorů (JUN) tvořili sportovci juniorské věkové 

kategorie, tedy sportovci, kterým bylo v době provedení vyšetření 13 let nebo více 

(maximálně 17 let).  

Při porovnání výsledků podle pohlaví (chlapci, dívky) nebyl vzhledem k malému počtu 

chlapců v obou věkových skupinách probandů věk zohledněn. Výsledky těchto 

porovnání jsou uvedeny a popsány pouze v případě, že byly mezi skupinou chlapců a 

dívek zjištěny podstatné rozdíly nebo rozdíly, které nekorespondují s očekávanými 

výsledky. 

Pro jednotlivé parametry skupin probandů byly vypočteny průměrné hodnoty (M) a 

směrodatné odchylky (SD). Míra věcné významnosti naměřených hodnot byla určena 

použitím Cohenova d (d).  
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Námi porovnávané skupiny probandů měly rozdílný počet probandů (n), pro výpočet d 

proto byla použita rovnice: 

 

Míra věcné významnosti d je založena na rozdílu M dvou skupin, které dělí jejich SD a 

může být interpretována jako procento osob z jedné skupiny, které převyšují 

průměrného člena skupiny druhé. Hodnotu d je možné interpretovat tak, že pokud je d 

>0,5, má nejméně 69 % členů první skupiny sledovanou hodnotu vyšší než průměrný 

člen skupiny druhé (Soukup, 2013). Pro účely našeho výzkumu byl považován rozdíl d 

>0,5 jako významný. 

Odkazy a citace použité v této práci jsou zpracovány dle normy ČSN ISO 690 (01 

0197), účinné od 1.4.2011. 

4.6 Rozsah platnosti 

4.6.1 Vymezení 

Vzhledem k velikosti testovaného souboru jsou zjištěné výsledky platné pouze pro 

danou skupinu probandů výkonnostních skokanů na trampolíně. 

4.6.2 Omezení 

Vyšetření bylo provedeno v prostorách BML UK FTVS. Kineziologický rozbor 

sportovce byl proveden v registrovaném zdravotnickém zařízení v Praze nebo 

v prostorách sportovních oddílů, ve kterých probandi trénují. 
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5. VÝSLEDKY 

Výsledky jednotlivých měření a jejich hodnocení je zpracováno v následujících částech:  

První část obsahuje údaje a výsledky fyzioterapeutického vyšetření sportovce, tedy 

výsledky anketního šetření a kineziologického rozboru sportovců. Druhá část zahrnuje 

antropometrické parametry a charakteristiky tělesného složení získané prostřednictvím 

BIA. Ve třetí části jsou hodnoceny výsledky BT, tedy ukazatele funkčních parametrů.  

Výzkumný soubor tvořili aktivní skokani na trampolíně, chlapci a dívky (n = 29) 

registrované ve 4 sportovních oddílech v České republice. Všichni probandi mají 

zkušenosti s účastí v soutěžích ve skocích na trampolíně alespoň v rámci ČR. 

Pro účely zpracování výsledků byli probandi, resp. výsledky měření rozděleny do dvou 

kategorií podle aktuálního věku probandů: kategorie ZAC (n = 15), ve které jsou 

zahrnuti probandi, kteří v době měření byli ve věku 12 let nebo mladší a kategorie JUN 

(n = 14), ve které jsou probandi ve věku 13 let nebo starší.  

V rámci vyhodnocení výsledků měření byly porovnávány průměrné výsledky 

jednotlivých věkových kategorií (ZAC a JUN). Některé parametry (tělesné 

charakteristiky a složení, funkční parametry) byly také porovnány podle pohlaví, tzn. 

výsledky dívek (n = 20) a chlapců (n = 9) jak ve věkových kategoriích, tak celkově.  

Kompletní přehled výsledků a hodnot naměřených při vyšetření v BML UK FTVS (BIA 

a BT) je přílohou č. 7. 

5.1 Fyzioterapeutické vyšetření sportovce 

Údaje obsažené v „záznamovém archu“ pro kineziologický rozbor sportovce byly pro 

účely tohoto výzkumu rozděleny do tří částí – první a druhou část tvoří anamnestické a 

jiné údaje o probandovi, získané formou anketního šetření, třetí část tvoří hodnocení 

povinných testů a vyšetření doporučených ČSTL, provedených v rámci 

kineziologického rozboru (kompletní přehled hodnocení fyzioterapeutického vyšetření 

je přílohou č. 9). 

5.1.1 Anamnestické údaje 

Výsledky anketního šetření (anamnestické údaje) byly vyhodnoceny samostatně 

v oblasti osobní anamnézy, sportovní anamnézy a z pohledu subjektivních obtíží 

souvisejících se sportovní zátěží.  
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5.1.1.1 Osobní anamnéza 

Pro zpracování výsledků byly použity a porovnány kladné odpovědi na jednotlivé 

dotazy a vypočten procentní podíl kladných odpovědí ve věkové kategorii ZAC a JUN a 

procentní podíl kladných odpovědí vzhledem k celkovému počtu probandů (CELKEM) 

(viz. tabulka č. 9). 

Tabulka 9 - Vybrané údaje osobní anamnézy 

 

ŽÁCI 

(n = 15) 

JUNIOŘI 

(n = 14) 

CELKEM 

(n = 29) 

Studium na ZŠ (%) 93 21 59 

Studium na gymnáziu (%) 7 58 31 

Studium na SŠ (%) 0 21 10 

Zlomeniny v anamnéze (%) 27 37 31 

Operace (%) 20 37 28 

Alergie (%) 40 36 38 

Léky (%) 27 29 28 

ZŠ = základní škola, SŠ = střední škola 

Téměř všichni probandi v kategorii ZAC navštěvují ZŠ, v kategorii JUN většina 

probandů studuje na gymnáziu. Školu se sportovním zaměřením navštěvují 3 probandi 

z celkového souboru. 

Zlomeninu kosti v anamnéze uvedlo celkem 31 % probandů, více JUN než ZAC. Pouze 

2 probandi (jeden z každé věkové kategorie) uvedli, že ke zlomenině došlo v souvislosti 

s provozováním skoků na trampolíně – v obou případech se jednalo o zlomeninu I. prstu 

HK. I ostatní zlomeniny, které nesouvisely se skoky na trampolíně, byly lokalizovány 

v oblasti HKK, pouze jedna zlomenina (nesouvisející se skoky na trampolíně) byla 

uvedena na DK – v oblasti nohy.  

V kategorii ZAC je poměrně zajímavý vysoký výskyt alergií (40 %); léky, pokud 

probandi uvedli jejich užívání, byly ve většině případů právě sezónně užívané léky 

související s alergií. 
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5.1.1.2 Sportovní anamnéza 

Probandi odpovídali na otázky týkající se jejich sportovní anamnézy a současné 

sportovní přípravy a tréninků. 

V rámci sportovní anamnézy byli probandi dotazováni na sport, který provozovali 

v minulosti (před zahájením sportovní přípravy ve skocích na trampolíně) a jak 

intenzivně (kolik hodin týdně) sport provozovali. Do výsledků byly započteny takové 

sporty, jimž se probandi věnovali 2 hodiny týdně a déle. 

Obrázek 12 - Sportovní anamnéza (minimálně 2 hodiny tréninku týdně) 

 

ATL = atletika; BAD = badminton; BAL = balet; BIK = bikros; FOT = fotbal; HOK = hokej; PLA = 

plavání; SPG = sportovní gymnastika; TEN = tenis. 0 – 12 = počet probandů (n) 

Ze zjištěných odpovědí vyplývá, že 38 % probandek (pouze dívky) z celkového počtu 

v minulosti provozovalo sportovní gymnastiku, což odpovídá našim očekáváním. 

Některé z nich dokonce absolvovaly gymnastický trénink v rozsahu 28 nebo 30 hod 

týdně ve VSCM. 

Jeden chlapec provozoval 7 let lední hokej (90 min týdně), jeden chlapec 6 let fotbal (8 

hod týdně), což je zajímavé především s ohledem na odlišnost těchto kolektivních 

sportů od skoků na trampolíně. Oba chlapci jsou z kategorie JUN, skoky na trampolíně 

provozují déle než 6 let a dosahují vyšší výkonnostní úrovně (povinná sestava B). 
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5.1.1.3 Aktuální sportovní příprava  

V anketním šetření zodpovídali probandi dotazy týkající se aktuální sportovní přípravy, 

tj. tréninku skoků na trampolíně (délka přípravy, skladba a trvání jednotlivých tréninků) 

a případné individuální doplňkové přípravy (doplňkové sporty, individuální příprava 

mimo sportovní oddíl a speciální sportovní výživová opatření). Průměrné hodnoty 

vyplývající z odpovědí probandů jednotlivých věkových kategorií i celkového souboru 

jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka 10 - Sportovní trénink – skoky na trampolíně 

 

ŽÁCI 

(n = 15) 

JUNIOŘI 

(n = 14) 
 

CELKEM 

(n = 29) 

 M ± SD M ± SD d M ± SD 

Roky (n) 2 ± 2 6 ± 3 1,580* 4 ± 3 

Tréninků týdně (n) 3 ± 1 4 ± 1 1,000* 4 ± 1 

Doba tréninku (min) 114 ± 29 118 ± 31 0,133 116 ± 30 

Doba rozcvičení (min) 12 ± 5 14 ± 8 0,302 13 ± 6 

Doba rozeskákání (min) 7 ± 5 7 ± 4 0,005 7 ± 5 

Doba strečinku (min) 6 ± 2 7 ± 4 0,320 6 ± 3 

M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5 

Probandi uváděli, od kterého roku jsou zařazení do sportovní přípravy ve skocích na 

trampolíně. Celkový počet roků byl vypočten od probandy uvedeného letopočtu do roku 

2019, kdy byl výzkum prováděný.  

Z pohledu celého souboru byl počet let sportovní přípravy 4 ± 3 roky; významný rozdíl 

(d = 1,580) byl mezi JUN (6 ± 3 roky) a ZAC (2 ± 2 roky), což odpovídá tomu, že 

skokani na trampolíně začínají sportovní přípravu v dětském věku, v žákovské kategorii 

a s přibývajícím věkem se tak prodlužuje celková doba sportovní přípravy. 

Významný rozdíl (d = 1) byl zjištěn v počtu tréninků, které absolvují sportovci týdně. 

ZAC trénují v průměru 3 x týdně, JUN 4 x týdně. Průměrná doba sportovního tréninku, 

samotného nácviku sportovních prvků a sestav, se pohybuje u obou věkových kategorií 

v rozmezí 114 – 118 min. 
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Počet kladných odpovědí na obecné otázky týkající se individuální přípravy a 

stravovacího režimu je uveden v tabulce č. 11. 

Tabulka 11 - Individuální a doplňková příprava skokanů na trampolíně 

 

ŽÁCI 

(n = 15) 

JUNIOŘI 

(n = 14) 

CELKEM 

(n = 29) 

Pravidelná individuální příprava (n) 1 3 4 

Odlišné stravování v den tréninku (n) 0 2 2 

Dietní opatření (n) 0 1 1 

Konzultace s výživovým poradcem (n) 0 3 3 

Pravidelná individuální příprava = pravidelně minimálně 2 hodiny týdně 

V kategorii ZAC se individuální přípravě nevěnuje téměř nikdo z probandů, pouze 

jedna dívka uvedla, že pravidelně (alespoň 2 hodiny týdně) posiluje. V kategorii JUN 

uvedli 3 probandi pravidelnou individuální přípravu (doplňková pohybová aktivita, 

wellness, posilovna). Pouze 2 probandi ze skupiny JUN uvedli, že se stravují v den 

tréninku jinak než v ostatní dny, 3 junioři absolvovali konzultaci s výživovým 

poradcem. To je překvapující vzhledem k tomu, jak často a jak náročný trénink skokani 

na trampolíně absolvují a také vzhledem k potřebám organismu ve věku dospívání. 

5.1.1.4 Subjektivní obtíže 

V rámci zhodnocení výskytu subjektivních obtíží v souvislosti s tréninkem byly použity 

kladné odpovědi na otázku, zda se u probanda vyskytuje v průběhu tréninku nebo po 

jeho skončení bolest některé z částí těla, definovaných v anketním šetření. Případné 

další anatomické části těla, uvedené specificky probandem, byly při zpracování 

odpovědí zahrnuty pod odpovídající anatomickou oblast.  

Na frekvenci, intenzitu nebo charakter bolesti nebyli probandi dotazováni. Odpovědi 

byly čistě subjektivní – jak ve smyslu určení pocitu bolesti, tak její lokalizace. Obrázek 

č. 13 znázorňuje počet probandů, kteří uvedli, že v souvislosti s tréninkem pociťují 

bolesti v jednotlivých tělesných segmentech. 
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Obrázek 13 - Lokalizace bolestí v souvislosti se sportovním tréninkem 

 

Cp = krční páteř; Thp = hrudní páteř; Lp = bederní páteř; 0 – 30 = n probandů z celkového souboru 

V souvislosti se sportovním tréninkem pociťuje největší počet probandů bolesti Lp (86 

% probandů), časté jsou také bolesti DKK v oblasti kotníku (55 % probandů) nebo 

kolene (48 %). To je v souladu s dostupnými teoretickámi poznatky. 

Výskyt obtíží ve smyslu lokalizace se liší u dívek a chlapců – chlapci (v kategorii ZAC i 

JUN) udávali obtíže téměř výhradně v oblasti Lp nebo distálně (DKK), oproti tomu 

dívky (a častěji dívky ze skupiny JUN) udávali kromě bolestí Lp a DKK také časté 

bolesti hlavy, Cp a Thp. Podle předpokladů byl celkový výskyt obtíží vyšší u starších 

probandů – tedy v kategorii JUN. Jejich sportovní zátěž trvá déle, je častější a je také 

intenzivnější proto, že nacvičují sportovní prvky vyšší obtížnosti. 

Občasné použití kompenzačních pomůcek (tejp, bandáž nebo ortézu) při sportovním 

tréninku uvedlo 9 probandů, pouze 2 probandi z kategorie ZAC, ale 7 probandů (tj. 50 

%) z kategori JUN. Použití kompenzačních pomůcek koresponduje s výše uvedenými 

výsledky dotazů na zdravotní obtíže v souvislosti s tréninkem. 

5.1.2 Lateralita 

Většina sportovních prvků ve skocích na trampolíně zahrnuje rotace kolem svislé osy. 

Směr otáčení při provádění sportovních prvků s takovou rotací odpovídá stranové 

preferenci sportovce.  Vzhledem k tomu, že v rámci našeho výzkumu byly měřeny také 

parametry tělesného složení v segmentech končetin a těla nebo např. zatížení DKK ve 
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stoji na dvou váhách, byli probandi v rámci anketního šetření dotazováni na stranovou 

preferenci, a sice na preferovanou HK pro psaní, hod; preferovanou DK pro kop a odraz 

a preferovanou stranu pro otáčení se při provádění sportovních prvků s vrutovou rotací 

(„kterým ramenem směřují vpřed“). Poměr stranových preferencí pro jednotlivé 

činnosti je znázorněn v obrázku 14 a obrázku 15. 

Obrázek 14 - Poměr pravostranných a levostranných preferencí HKK 

HK psaní HK hod 

  

HK = horní končetina; HK psaní = preferovaná HK pro psaní, kreslení; HK hod = preferovaná HK pro 

házení 

Pravou HK uvedlo jako preferovanou 83 % (PHK píší nebo kreslí), resp. 86 % (PHK 

hází) probandů. Pravou DK preferuje při provádění kopu 83 % probandů, avšak jako 

preferovanou odrazovou DK (do výskoku) uvedlo PDK pouze 52 %. Jedna probandka 

(z věkové kategorie JUN) uvedla, že co se týká odrazové DK, nemá preferenci 

(ambidextr). Pro vrutové rotace uvedlo 59 % probandů jako preferovaný směr otáčení 

levou stranu (tzn. otáčí se pravým ramenem vpřed). 
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Obrázek 15 - Poměr pravostranných a levostranných preferencí DKK a tělo 

DK kop DK odraz vrut 

   

DK = dolní končetina; DKK = dolní končetiny; RAM = rameno; DK kop = preferovaná DK pro kopání, 

DK odraz = preferovaná DK pro odraz do výskoku; vrut = preferovaný směr otáčení při vrutu; L = levá; P 

= pravá; AMBI = ambidexter (bez preference) 

Kompletní přehled probandů, jejich zařazení do věkové kategorie, typ povinné sestavy a 

stranová preference jsou uvedeny v tabulce č. 12.  

Označení povinných sestav, které jednotliví probandi trénují a předvádí při soutěžích, 

jsou uvedena z důvodu rozdílu v počtu stupňů saltové, resp. vrutové rotace (nejvyšší 

počet stupňů rotace obsahuje sestava A, nejnižší sestava E), tedy naznačují, nakolik jsou 

rotační pohyby trénovány. 

Unilateralitu (tzn. pro všechny dotazované činnosti stejnou dominantní stranu) 

pravostrannou uvedlo 12 probandů z celkových 29, levostrannou unilateralitu pouze 3 

probandi (všichni z věkové skupiny ZAC a s povinnou sestavou D, resp. E). 

Zajímavý je nepoměr mezi stranovou preferencí u činností, které nejsou při skocích na 

trampolíně rutinně využívány (preference HK, kop DK), kde podle výsledků převládá 

jednoznačně pravostranná preference a pohyby běžně při skocích využívanými, jako je 

odraz z DKK a rotační pohyb těla, u nichž pravostranná preference pouze mírně 

převažuje (52 % pro odraz, 59 % pro vrut).  
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Tabulka 12 - Stranové preference – kompletní přehled 

ID 

Pohlaví 

(M/F) 

Věková 

kat. PS  

HK 

psaní 

HK     

hod  

DK    

kop  

DK 

odraz 

RAM 

vrut 

1 Ma JUN B L P P P P 

2 Ma JUN B P P P L L 

3 F ZAC D1 P P P P P 

4 F JUN E P P P P P 

5 Ma ZAC D P P P P P 

6 F JUN B P P P L L 

7 F ZAC D1 P P P P P 

8 F JUN B P P P L L 

9 Ma ZAC D1 P P P P P 

10 M ZAC D L L L L L 

11 F JUN B P P P P P 

12 Ma JUN B P P P P P 

13 F ZAC C12 P P P P P 

14 F JUN B P P P L P 

15 F ZAC D1 L L L L L 

16 F ZAC C12 P P P P P 

17 F JUN B P P P P L 

18 F JUN A P P P P, L P 

19 F ZAC D1 P P P P P 

20 Ma JUN B L L L P P 

21 F ZAC D1 P P P L L 

22 F JUN B P P P P P 

23 F ZAC D1 P P P L L 

24 F JUN D2 P P L L L 

25 F JUN B P P P L L 

26 Ma ZAC D1 P P P P P 

27 Ma ZAC E L L L L L 

28 F ZAC C12 P P P L L 

29 F ZAC D1 P P P L P 

Celkem P (%) 83 86 83 52 59 

ID = identifikační číslo probanda; PS = povinná sestava; HK = horní končetina; DK = dolní končetina; 

RAM = rameno; ZAC = věková kategorie "žáci"; JUN = věková kategorie "junioři"; A, B, C, D1, D2, 

D12, E = označení povinné sestavy; F = žena (dívka); Ma = muž (chlapec); P = pravá; L = levá 



62 

5.1.3 Kineziologické vyšetření 

Výsledky jednotlivých testů a vyšetření provedených v souladu s metodikou 

doporučenou ČSTL byly zaznamenány pouze stupněm 0 (test negativní, je prováděn 

správně), 1 (test je hraničně pozitivní nebo korigovatelný) a 2 (špatné provedení bez 

možnosti korekce). 

V tabulce č. 13 je porovnán počet osob (celkem a ve věkové kategorii), jejichž výsledek 

testu byl pozitivní ve smyslu hodnocení dle metodiky ČSTL, tzn. stupeň 1 nebo 2.  

Úroveň stabilizačních funkcí (trupu, ramene a DK a nohy) byla hodnocena čistě 

subjektivně na základě jednotlivých testů a jejich individuálního provedení: stabilizační 

funkce trupu = test bráničního dýchání, flekční test, test vzpažení, test extenze trupu, 

test na čtyřech; stabilizační funkce ramene = test vzpažení, test na čtyřech; stabilizační 

funkce DK a nohy = rovnováha na 1 DK, funkce nohy a osa DK. 

V kategorii ZAC byl největší počet pozitivních hodnocení v „testu vzpažení“ (53 % 

probandů), u 33 % probandů byl pozitivní výsledek vyšetření stoje aspekcí, 

Thomayerova zkouška a „test extenze trupu“. Souhrnné hodnocení stabilizačních funkcí 

(trupu, ramene a DKK) bylo pozitivní u 40 %, resp. 33 % probandů. Stupněm 2 byl 

v kategorii ZAC vyhodnocen test celkem 6x a sice test stoje na dvou vahách, vyšetření 

stoje aspekcí a úklon trupu. 

V kategorii JUN byla nejčastěji pozitivní Thomayerova zkouška (jak ve smyslu 

omezené pohyblivosti, tak hypermobility) a test extenze trupu (64 % probandů). 

Vyšetření stoje aspekcí a Adamsova zkouška byly vyhodnoceny pozitivně u 57 % 

probandů, úklon trupu a test vzpažení u 50 % probandů. Ze souhrnných hodnocení 

stabilizačních funkcí byla nejčastěji pozitivní stabilizační funkce ramene (36 % 

probandů). Hodnocení stupněm 2 bylo zaznamenáno celkem 12x, z toho 6x úklon trupu 

(a dále vyšetření stoje aspekcí, test bráničního dýchání a test extenze trupu). 

Celkově lze říci, že poněkud překvapivě byly výsledky kineziologického vyšetření 

častěji vyhodnoceny pozitivně v kategorii JUN, tedy u probandů, kteří mají vyšší 

sportovní výkonnost a své specifické sportovní dovednosti trénují delší dobu a 

intenzivněji než mladší probandi ze skupiny ZAC.  
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Tabulka 13 - Hodnocení testů provedených v rámci kineziologického vyšetření  

   

ŽÁCI 

(n = 15) 

JUNIOŘI 

(n = 14) 

CELKEM 

(n = 29) 

č. pole Název pole n % n % n % 

111 Dvě váhy 2 13 0 0 2 7 

112 Stoj, držení těla 5 33 8 57 13 45 

113 Thomayer 5 33 9 64 14 48 

113 Adams 2 13 8 57 10 34 

114 Úklon trupu 2 13 7 50 9 31 

115 Rovnováha na 1 DK 4 27 4 29 8 28 

116 Funkce nohy 1 7 4 29 5 17 

117 Osa DK 4 27 5 36 9 31 

122 Test bráničního dýchání 3 20 5 36 8 28 

202 Flekční test 2 13 3 21 5 17 

203 Test vzpažení 8 53 7 50 15 52 

210 Test extenze trupu 5 33 9 64 14 48 

211 Test na čtyřech 4 27 5 36 9 31 

215 Stabilizační fce trupu 5 33 4 29 9 31 

216 Stabilizační fce ramene 5 33 5 36 10 34 

217 Stabilizační fce DK a nohy 6 40 3 21 9 31 

Fce = funkce; n = počet osob s pozitivním hodnocením (stupeň 1 nebo 2). % = procento z celkového 

počtu probandů (v kategorii). Číslo pole = označení jednotlivého testu ve formuláři ČSTL.  

5.2 Antropometrické parametry a charakteristiky tělesného složení 

Výsledky antropometrického měření a měření tělesného složení byly porovnány podle 

věku (kategorie ZAC a kategorie JUN) a podle pohlaví (chlapci a dívky ve věkové 

kategorii, chlapci a dívky celkem). Porovnávány byly průměrní hodnoty v dané 

kategorii nebo skupině. 
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5.2.1 Antropometrické parametry 

Mezi antropometrické parametry byly zařazeny tělesná výška, tělesná hmotnost a BMI. 

Zároveň je v jednotlivých tabulkách uveden také průměrný věk probandů.  

5.2.1.1 Antropometrické parametry podle věku 

Průměrné hodnoty jednotlivých antropometrických parametrů byly porovnány podle 

věku probandů, tj. byly porovnány průměrné hodnoty antropometrických parametrů ve 

věkové kategorii ZAC a JUN (tabulka č. 14). 

Tabulka 14 - Antropometrické parametry podle věku 

  CELKEM (n = 29) 

 ŽÁCI (n = 15) JUNIOŘI (n = 14)  

 M ± SD M ± SD d 

Věk (r) 10,7 ± 1,1 14,9 ± 1,2 3,655* 

Tělesná výška (cm) 143,4 ± 10,2 163,2 ± 7,5 2,200* 

Tělesná hmotnost (kg) 34,6 ± 7,0 53,5 ± 7,7 2,573* 

BMI (kg.m¯¹) 16,7 ± 1,6 20,0 ± 2,3 1,677* 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. BMI = Body Mass Index. Žáci = skupina probandů 

ve věku do 12 let včetně, junioři = skupina probandů od 13 let. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná 

odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5 

Antropometrické parametry probandů (bez rozdílu pohlaví) zařazených do věkové 

kategorie ZAC (n = 15) a kategorie JUN (n = 14) se významně lišily:  

Průměrný věk v kategorii ZAC byl 10,7 ± 1,1 roků, tedy významně nižší než průměrný 

věk v kategorii JUN (14,9 ± 1,2 roků). Významný rozdíl (d = 2,200) byl mezi 

průměrnou tělesnou výškou ZAC a JUN, stejně tak byl významný rozdíl (d = 2,573) 

v průměrné tělesné hmotnosti věkových kategorií. Také průměrná hodnota BMI byla 

významně odlišná (d = 1,677).  

Jednotlivé antropometrické parametry byly významně vyšší ve věkové kategorii JUN, 

tedy u starších probandů. 

5.2.1.2 Antropometrické parametry podle pohlaví a kategorií 

V tabulce č. 15 jsou porovnány průměrné antropometrické parametry a věk dívek a 

chlapců v celkovém souboru. 
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Tabulka 15 - Antropometrické parametry podle pohlaví 

  CELKEM (n = 29) 

 DÍVKY (n = 20) CHLAPCI (n = 9)  

 M ± SD M ± SD d 

Věk (r) 13,0 ± 3,0 12,0 ± 2,0 0,365 

Tělesná výška (cm) 153,0 ± 14,0 153,0 ± 13,0 0,058 

Tělesná hmotnost (kg) 44,3 ± 12,5 42,4 ± 10,7 0,158 

BMI (kg.m¯¹) 18,6 ± 2,8 17,7 ± 1,8 0,354 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. BMI = Body Mass Index. M = průměrná hodnota, 

SD = směrodatná odchylka. d = Cohenovo d. * d > 0,5 

Celkový počet dívek účastnících se výzkumu (n = 20) byl podstatně vyšší než počet 

chlapců (n = 9). Porovnáním antropometrických parametrů všech chlapců a dívek bez 

ohledu na jejich věk významné rozdíly zjištěny nebyly.  

V tabulce č. 16 a 17 jsou porovnány průměrné hodnoty antropometrických parametrů a 

věku dívek a chlapců ve věkových kategoriích ZAC a JUN. 

Tabulka 16 - Antropometrické parametry v kategorii ZAC, porovnání podle pohlaví 

 ŽÁCI (n = 15) 

 DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 5)  

 M ± SD M ± SD d 

Věk (r) 10,7 ± 1,1 10,8 ± 1,0 0,093 

Tělesná výška (cm) 143,2 ± 11,8 143,7 ± 5,7 0,048 

Tělesná hmotnost (kg) 34,5 ± 7,7 34,7 ± 5,1 0,029 

BMI (kg.m¯¹) 16,7 ± 1,6 16,8 ± 1,7 0,061 

Žáci = skupina probandů ve věku do 12 let včetně. BMI = Body Mass Index. M = průměrná hodnota, SD 

= směrodatná odchylka. d = Cohenovo d 

Rozdíly v jednotlivých antropometrických parametrech mezi dívkami a chlapci 

v kategorii ZAC byly zjištěny nevýznamné. 

Průměrný věk dívek a chlapců se ve věkové kategorii ZAC se téměř nelišil, porovnání 

naměřených parametrů z pohledu pohlaví tedy lze považovat za vypovídající o 

případných rozdílech mezi chlapci a dívkami. Nicméně je potřeba vzít v potaz počet 

dívek (n = 10) a chlapců (n = 5) v kategorii ZAC.  
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Tabulka 17 - Antropometrické parametry v kategorii JUN, porovnání podle pohlaví 

  JUNIOŘI (n = 14) 

 DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 4)  

 M ± SD M ± SD d 

Věk (r) 15,4 ± 0,9 13,8 ± 0,8 1,826* 

Tělesná výška (cm) 162,2 ± 7,4 165,7 ± 7,3 0,475 

Tělesná hmotnost (kg) 54,1 ± 7,7 52,1 ± 7,6 0,261 

BMI (kg.m¯¹) 20,5 ± 2,4 18,8 ± 1,2 0,786* 

Junioři = skupina probandů od 13 let. BMI = Body Mass Index. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná 

odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5 

Ve věkové kategorii JUN, tedy v kategorii starších sportovců, byl průměrný věk dívek 

významně vyšší (15,4 ± 0,9 roků) než ve skupině chlapců (13,8 ± 0,8 roků). Přesto, že 

jak tělesná výška, tak hmotnost dívek a chlapců se významně nelišily, významný rozdíl 

byl naměřen v hodnotách BMI (d = 0,786), kdy bylo průměrné BMI významně vyšší ve 

skupině dívek (20,5 ± 2,4 kg.m¯¹), což pravděpodobně souvisí mj. s průběhem puberty a 

pohlavního zrání, které začíná právě ve věku 12 – 13 let (Handelsman, 2017). 

5.2.2 Charakteristiky tělesného složení 

Při analýze tělesného složení pomocí BIA jsme se zaměřili na následující parametry: 

tělesný tuk (BF), tukuprostou hmotu (FFM), svalovou hmotu (SH), kostní hmotu (KH), 

celkovou tělesnou vodu (TBW) a segmentální analýzu svalové hmoty a tělesného tuku 

(trup, LHK, PHK, LDK, PDK). 

5.2.2.1 Tělesné složení podle věku 

V tabulce č. 18 je uvedeno porovnání parametrů tělesného složení mladších a starších 

probandů rozdělených do věkových kategorií ZAC a JUN. 

Tělesné složení u mladších (ZAC) a starších probandů (JUN) se významně liší ve všech 

parametrech s výjimkou podílu tělesného tuku v segmentech HKK a DKK. Mladší 

kategorie ZAC vykazuje významně nižší hodnoty všech měřených parametrů 

s výjimkou podílu TBW, který je v kategorii ZAC (59,4 ± 1,9 %) významně vyšší (d = 

0,653) než v kategorii JUN (57,5 ± 3,7 %).  

Podíl tuku v jednotlivých tělesných segmentech byl u kategorie ZAC naměřen nižší než 

v kategorii JUN, s výjimkou podílu tuku v segmentu těla (ZAC 12,5 ± 2,4 % a JUN 

15,4 ± 4,6 %, d = 0,799) však rozdíly v hodnotách nebyly významné.  
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Tabulka 18 - Charakteristiky tělesného složení podle věku 

  CELKEM (n = 29) 

 ŽÁCI (n = 15) JUNIOŘI (n = 14)  

 M ± SD M ± SD d 

Tělesný tuk (%) 18,9 ± 2,7 21,5 ± 5,0 0,654* 

Tělesný tuk (kg) 6,6 ± 1,8 11,6 ± 3,6 1,777* 

Tukuprostá hmota (kg) 28,1 ± 5,4 41,9 ± 5,9 2,444* 

Svalová hmota (kg) 26,6 ± 5,1 39,8 ± 5,6 2,469* 

Kostní hmota (kg) 1,5 ± 0,3 2,1 ± 0,3 2,000* 

Bílkovina (kg) 6,0 ± 1,2 9,1 ± 1,3 2,482* 

BMR (kcal) 1207 ± 148 1763 ± 1054 0,752* 

TBW (kg) 20,5 ± 3,9 30,7 ± 4,4 2,459* 

TBW (%) 59,4 ± 1,9 57,5 ± 3,7 0,653* 

SH tělo (kg) 15,8 ± 2,8 23,3 ± 2,6 2,772* 

SH LHK (kg) 1,2 ± 0,3 1,8 ± 0,4 1,706* 

SH LDK (kg) 4,2 ± 0,9 6,4 ± 1,2 2,085* 

SH PHK (kg) 1,1 ± 1,0 1,7 ± 0,4 1,706* 

SH PDK (kg) 4,4 ± 1,0 6,6 ± 1,3 1,906* 

Tuk tělo (%) 12,5 ± 2,4 15,4 ± 4,6 0,799* 

Tuk LHK (%) 28,7 ± 3,3 30,1 ± 6,1 0,288 

Tuk LDK (%) 26,8 ± 3,5 28,6 ± 6,3 0,357 

Tuk PHK (%) 28,3 ± 3,0 28,1 ± 5,6 0,045 

Tuk PDK (%) 26,4 ± 3,6 28,6 ± 6,6 0,418 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. Žáci = skupina probandů ve věku do 12 let včetně, 

junioři = skupina probandů od 13 let. BMR = bazální metabolismus; TBW = celková tělesná voda; SH = 

svalová hmota; LHK = levá horní končetina; LDK = levá dolní končetina; PHK = pravá horní končetina; 

PDH = pravá dolní končetina. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka. d = Cohenovo d. * d > 

0,5 

Nepatrně vyšší podíl tuku byl v kategorii JUN naměřen na PHK (ZAC 28,3 ± 3 %, JUN 

28,1 ± 5,6 %, d = 0,045), což může souviset s celkově častějším nebo větším zatížením 

PHK při manuálních činnostech v běžném životě nebo ve sportu u starších probandů 

(jako dominantní HK uvedlo PHK 83 %, resp. 86 % všech probandů). 

5.2.2.2 Tělesné složení podle pohlaví a kategorií 

Porovnány byly jednotlivé průměrné hodnoty tělesného složení v celém souboru, tj. 

průměrné hodnoty tělesného složení dívek a chlapců bez rozdílu věku (tabulka č. 19) a 
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průměrné hodnoty dívek a chlapců ve věkové kategorii ZAC (tabulka č. 20) a ve věkové 

kategorii JUN (tabulka č. 21). 

Tabulka 19 - Charakteristiky tělesného složení podle pohlaví 

  CELKEM (n = 29) 

 DÍVKY (n = 20) CHLAPCI (n = 9)  

 M ± SD M ± SD d 

Tělesný tuk (%) 22,2 ± 3,0 15,6 ± 2,5 2,307* 

Tělesný tuk (kg) 10,1 ± 4,0 6,5 ± 1,5 1,042* 

Tukuprostá hmota (kg) 34,2 ± 8,6 35,9 ± 9,5 0,192 

Svalová hmota (kg) 32,5 ± 8,2 34,1 ± 9,0 0,189 

Kostní hmota (kg) 1,8 ± 0,4 1,9 ± 0,4 0,250 

Bílkovina (kg) 7,4 ± 1,9 7,7 ± 2,1 0,153 

BMR (kcal) 1482,0 ± 941,0 1459,0 ± 205,0 0,029 

TBW (kg) 25,0 ± 6,3 26,3 ± 6,9 0,201 

TBW (%) 57,0 ± 2,2 61,7 ± 1,9 2,222* 

SH tělo (kg) 19,5 ± 4,7 19,3 ± 4,2 0,044 

SH LHK (kg) 1,4 ± 0,4 1,6 ± 0,6 0,427 

SH LDK (kg) 5,0 ± 1,3 5,7 ± 1,8 0,477 

SH PHK (kg) 1,4 ± 0,4 1,5 ± 0,6 0,214 

SH PDK (kg) 5,2 ± 1,5 5,9 ± 1,9 0,430 

Tuk tělo (%) 15,4 ± 3,4 10,6 ± 2,8 1,484* 

Tuk LHK (%) 31,8 ± 3,2 23,9 ± 3,6 2,377* 

Tuk LDK (%) 30,6 ± 2,7 21,2 ± 2,9 3,405* 

Tuk PHK (%) 30,3 ± 2,7 23,6 ± 4,3 2,057* 

Tuk PDK (%) 30,5 ± 2,8 20,6 ± 2,8 3,536* 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. BMR = bazální metabolismus; TBW = celková 

tělesná voda; SH = svalová hmota; LHK = levá horní končetina; LDK = levá dolní končetina; PHK = 

pravá horní končetina; PDH = pravá dolní končetina. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, 

d = Cohenovo d. * d > 0,5.  

Porovnáme-li jednotlivé charakteristiky dívek (n = 20) a chlapců (n = 9) bez rozdílu 

věku, významně se liší hodnoty tělesného tuku jak v % (d = 2,307), tak v kg (d = 1,042), 

který je vždy významně vyšší u dívek. Naopak podíl TBW je u dívek (57 ± 2,2 %) 

významně nižší než u chlapců (61,7 ± 1,9 %), d = 2,222. Hodnoty BMR u dívek a 

chlapců se přitom významně neliší (d = 0,029). 
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Tabulka 20 - Charakteristiky tělesného složení v kategorii ZAC, porovnání podle pohlaví 

  ŽÁCI (n = 15) 

 DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 5)  

 M ± SD M ± SD d 

Tělesný tuk (%) 20,0 ± 1,9 16,6 ± 2,5 1,617* 

Tělesný tuk (kg) 7,0 ± 1,9 5,8 ± 1,5 0,672* 

Tukuprostá hmota (kg) 27,6 ± 6,0 29,0 ± 3,8 0,258 

Svalová hmota (kg) 25,8 ± 5,7 27,5 ± 3,6 0,330 

Kostní hmota (kg) 1,4 ± 0,3 1,6 ± 0,2 0,732* 

Bílkovina (kg) 6,0 ± 1,3 6,2 ± 0,8 0,171 

BMR (kcal) 1150,0 ± 138,7 1322,0 ± 87,1 1,375* 

TBW (kg) 20,2 ± 4,4 21,2 ± 2,7 0,253 

TBW (%) 58,5 ± 1,3 61,0 ± 1,9 1,655* 

SH tělo (kg) 15,7 ± 3,2 16,0 ± 1,5 0,108 

SH LHK (kg) 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,2 0,366 

SH LDK (kg) 4,0 ± 0,9 4,4 ± 0,8 0,460 

SH PHK (kg) 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,2 0,146 

SH PDK (kg) 4,2 ± 1,1 4,7 ± 0,8 0,492 

Tuk tělo (%) 13,0 ± 2,1 11,3 ± 2,4 0,774* 

Tuk LHK (%) 30,2 ± 2,4 25,7± 2,7 1,803* 

Tuk LDK (%) 28,8 ± 1,9 22,9 ± 2,7 1,434* 

Tuk PHK (%) 29,6 ± 2,2 25,6 ± 2,3 1,793* 

Tuk PDK (%) 28,5 ± 1,5 22,2 ± 2,6 3,303* 

Žáci = probandi ve věku do 12 let včetně. BMR = bazální metabolismus; TBW = celková tělesná voda; 

SH = svalová hmota; LHK = levá horní končetina; LDK = levá dolní končetina; PHK = pravá horní 

končetina; PDH = pravá dolní končetina. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka. d = 

Cohenovo d. * d > 0,5 

Také podíl tuku v jednotlivých tělesných segmentech je u dívek celkově významně 

vyšší než u chlapců, zejména na DKK – u dívek bylo na LDK naměřeno průměrně 30,6 

± 2,7 % tuku, což je významný rozdíl (d = 3,405) oproti chlapcům (21,2 ± 2,9 %). 

V segmentu PDK je rozdíl obdobně významný (d = 3,536). 

Při porovnání průměrných hodnot tělesného složení dívek (n = 10) a chlapců (n = 5) ve 

věkové kategorii ZAC byly zjištěny nejvyšší rozdíly v % BF (d = 1,617), který byl 

významně vyšší u dívek (20 ± 1,9 %) než u chlapců (16,6 ± 2,5 %), v % TBW (d = 

1,655), který byl naopak významně vyšší u chlapců (61 ± 1,9 %) než u dívek (58,5 ± 1,3 
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%) a v BMR (d = 1,375), který je také významně vyšší u chlapců (1322 ± 87,1 kcal) než 

u dívek (1150 ± 138,7 kcal). 

Tabulka 21 - Tělesné charakteristiky v kategorii JUN, porovnání podle pohlaví 

  JUNIOŘI (n = 14) 

 DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 4)  

 M ± SD M ± SD d 

Tělesný tuk (%) 24,3 ± 2,3 14,4 ± 2,0 4,442* 

Tělesný tuk (kg) 13,3 ± 1,0 7,5 ± 1,0 5,800* 

Tukuprostá hmota (kg) 40,9 ± 7,1 44,6 ± 7,1 0,521* 

Svalová hmota (kg) 38,9 ± 6,7 42,3 ± 6,7 0,507* 

Kostní hmota (kg) 2,1 ± 0,3 2,3 ± 0,4 0,610* 

Bílkovina (kg) 8,9 ± 1,1 9,7 ± 1,5 0,660* 

BMR (kcal) 1815,0 ± 1238,0 1631,0 ± 178,0 0,171 

TBW (kg) 29,9 ± 3,7 32,7 ± 5,2 0,679* 

TBW (%) 55,4 ± 1,7 62,6 ± 1,5 4,358* 

SH tělo (kg) 23,3 ± 2,5 23,4 ± 2,7 0,039 

SH LHK (kg) 1,6 ± 0,2 2,1 ± 0,5 1,644* 

SH LDK (kg) 6,0 ± 0,9 7,3 ± 1,9 1,058* 

SH PHK (kg) 1,6 ± 0,3 2,1 ± 0,5 1,387* 

SH PDK (kg) 6,3 ± 1,0 7,5 ± 1,6 1,018* 

Tuk tělo (%) 17,7 ± 2,9 9,7 ± 3,0 2,735* 

Tuk LHK (%) 33,4 ± 3,0 21,7 ± 3,3 3,801* 

Tuk LDK (%) 32,4 ± 2,1 19,1 ± 1,2 6,945* 

Tuk PHK (%) 30,9 ± 2,9 21,2 ± 4,8 2,792* 

Tuk PDK (%) 32,5 ± 2,4 18,7 ± 1,3 6,337* 

Junioři = probandi od 13 let. BMR = bazální metabolismus; TBW = celková tělesná voda; SH = svalová 

hmota; LHK = levá horní končetina; LDK = levá dolní končetina; PHK = pravá horní končetina; PDH = 

pravá dolní končetina. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5  

Celkově lze říci, že v kategorii mladších sportovců (ZAC), kde se antropometrické 

parametry dívek a chlapců významně nelišily, se naopak parametry tělesného složení 

obou pohlaví liší významně. 

V kategorii probandů ve věku 13 let a starších (JUN) byly zjištěny významné rozdíly 

mezi dívkami a chlapci téměř ve všech parametrech tělesného složení (tabulka č. 21).  
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Významně se nelišil pouze BMR dívek a chlapců (d = 0,171), který byl překvapivě 

naměřen v průměru vyšší u dívek (1815 ± 1238 kcal) než u chlapců (1631 ± 178 kcal). 

Pouze nepatrně (d = 0,039) se lišila průměrná hodnota SH v segmentu těla, která byla u 

dívek 23,3 ± 2,5 kg a u chlapců 23,4 ± 2,7 kg. 

Dívky v kategorii JUN vykazovaly významně vyšší (d = 5,8) množství BF (13,3 ± 1 kg) 

než chlapci (7,5 ± 1 kg) a naopak významně méně (d = 4,358) % TBW (55,4 ± 1,7 %) 

než chlapci (62,6 ± 1,5 %). Tento vztah byl zachován i v segmentálním měření, kde 

byly u dívek zjištěny významně vyšší hodnoty % BF v jednotlivých segmentech, a 

naopak u chlapců bylo naměřeno významně více SH v segmentech končetin než u 

dívek. 

Zatímco tedy ve věkové kategorii mladších sportovců (ZAC) ještě nebyly rozdíly 

v tělesném složení dívek a chlapců tolik významné, v kategorii JUN je již rozdíl 

v jednotlivých parametrech z pohledu pohlaví značný. 

5.3 Funkční parametry  

Přímým měřením v souvislosti s provedením BT byly získány tyto parametry: počet 

výskoků (n), doba letu (s), doba kontaktu (s), celková práce (kJ), průměrný výkon (W) a 

pokles výkonu (%); SF (min¯¹) a LA (mmol. l¯¹). Z naměřených hodnot byla vypočtena 

relativní práce (J.kg¯¹) a relativní výkon (W. kg¯¹). 

Po provedení BT bylo z naměřených hodnot zjištěno, že u jedné dívky z kategorie ZAC 

byly nesprávně zaznamenány kontakty s podložkou (zřejmě z důvodu nesprávně 

upevněných částí obuvi). Z celkové analýzy byly proto hodnoty – počet výskoků (n), 

doba letu (s) a doba kontaktu (s) odstraněny. Pro výpočet průměrných hodnot, SD a d 

byl tedy počet probandů v kategorii ZAC a dívky ZAC n–1. 

Naměřené průměrné hodnoty jednotlivých funkčních parametrů byly porovnány podle 

věku (ZAC a JUN) a podle pohlaví (dívky a chlapci) v celkovém souboru a v rámci 

jednotlivých věkových kategorií (ZAC a JUN). 

5.3.1.1 Funkční parametry podle věku 

V tabulce č. 22 jsou uvedeny průměrné hodnoty funkčních parametrů mladších (ZAC) a 

starších (JUN) probandů. 



72 

Ve skupině dívek a ZAC bylo n–1 pro počet výskoků, dobu letu a dobu kontaktu, a to 

z důvodu neplatného měření těchto hodnot u jedné dívky v kategorii ZAC. V případě n-

1 jsou průměrné hodnoty v tabulkách č. 22, 23 a 24 označeny tučným písmem. 

Tabulka 22 - Funkční parametry podle věku 

  CELKEM (n = 29) 

  ŽÁCI (n = 15) JUNIOŘI (n = 14)  

 M ± SD M ± SD d 

Počet výskoků (n) 104 ± 5,0 101 ± 6,0 0,543* 

Doba letu (s) 37,6 ± 1,3 37,6 ± 2,3 0,005 

Doba kontaktu (s) 22,4 ± 1,3 22,4 ± 2,3 0,005 

Práce celkem (kJ) 5,8 ± 1,5 9,2 ± 1,8 2,059* 

Relativní práce (J.kg¯¹) 169,0 ± 38,4 172,0 ± 23,1 0,094 

Průměrný výkon (W) 92,3 ± 21,8 152,0 ± 29,1 2,334* 

Relativní výkon (W.kg¯¹) 2,7 ± 0,4 2,8 ± 0,4 0,250 

Pokles výkonu (%) 24,0 ± 13,1 23,3 ± 10,2 0,059 

SF (min¯¹) 177,0 ± 9,8 172,0 ± 9,1 0,528* 

LA (mmol.l¯¹) 5,3 ± 1,6 6,3 ± 1,6 0,625* 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. Žáci = skupina probandů ve věku do 12 let včetně, 

junioři = skupina probandů od 13 let. SF = srdeční frekvence; LA = množství laktátu v krvi. M = 

průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5. Hodnoty tučným písmem: n -1 

(nezapočítány neplatné výsledky jedné probandky v kategorii „žáci“) 

Mladší probandi (kategorie ZAC) provedli během BT významně větší počet výskoků 

(104 ± 5) než JUN (101 ± 6), což ale vyžadovalo významně méně (d = 2,059) práce od 

ZAC (5,8 ± 1,5 kJ) než JUN (9,2 ± 1,8 kJ).  

Průměrný výkon byl významně vyšší (d = 2,334) u JUN (152 ± 29,1 W) než u ZAC 

(92,3 ± 21,8 W). Rozdíl v relativním výkonu však mezi jednotlivými věkovými 

kategoriemi významný nebyl (d = 0,250), nepatrně vyšší byl v kategorii JUN (2,8 ± 0,4 

W.kg¯¹) než v kategorii ZAC (2,7 ± 0,4 W.kg¯¹). 

Významný rozdíl byl také naměřen v případě SF (d = 0,528) a LA (d = 0,625). SF byla 

významně vyšší u ZAC (177 ± 9,8 min¯¹) než u JUN (172 ± 9,1 min¯¹), naopak LA byl 

naměřen významně vyšší u JUN (ZAC 5,3 ± 1,6 mmol. l¯¹, JUN 6,3 ± 1,6 mmol. l¯¹). 
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5.3.1.2 Funkční parametry podle pohlaví 

Hodnoty funkčních parametrů dívek a chlapců bez ohledu na věk (tabulka č. 23) 

vykazují nejvíce rozdílů (oproti porovnání podle pohlaví ve věkových skupinách ZAC a 

JUN). Jediné dva parametry byly zcela shodné v obou věkových kategoriích pouze 

s mírným rozdílem SD – doba letu (ZAC 37,6 ± 1,3 s, JUN 37,6 ± 2,3 s) a doba 

kontaktu (ZAC 22,4 ± 1,3 s, JUN 22,4 ± 2,3 s).  

Tabulka 23 - Funkční parametry podle pohlaví 

  CELKEM (n = 29) 

  DÍVKY (n = 20) CHLAPCI (n = 9)  

 M ± SD M ± SD d 

Počet výskoků (n) 102 ± 6,0 103 ± 5,0 0,175 

Doba letu (s) 37,6 ± 2,0 37,7 ± 1,5 0,054 

Doba kontaktu (s) 22,4 ± 2,0 22,3 ± 1,5 0,054 

Práce celkem (kJ) 7,5 ± 2,4 7,3 ± 2,4 0,083 

Relativní práce (J.kg¯¹) 170,0 ± 36,0 170,0 ±19,0 0,005 

Průměrný výkon (W) 121,5 ± 39,6 120,3 ± 38,6 0,031 

Relativní výkon (W.kg¯¹) 2,7 ± 0,4 2,8 ± 0,3 0,268 

Pokles výkonu (%) 25,7 ± 10,8 19,1 ± 12,6 0,581* 

SF (min¯¹) 174,0 ± 11,0 176,0 ± 7,0 0,175 

LA (mmol.l¯¹) 5,8 ± 1,7 5,7 ± 1,5 0,061 

Celkem = celkový počet probandů bez rozdílu věku. SF = srdeční frekvence; LA = množství laktátu v 

krvi. M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5. Hodnoty tučným 

písmem: n -1 (nezapočítány neplatné výsledky jedné probandky v kategorii „dívky“) 

Porovnáním funkčních parametrů naměřených u dívek a chlapců v celkovém souboru 

byl zjištěn významný rozdíl v poklesu výkonu (d = 0,581), který byl významně větší u 

dívek (25,7 ± 10,8 %) než u chlapců (19,1 ± 12,6 %). Relativní práce vykonaná dívkami 

(170 ± 36 J.kg¯¹) byla shodná s průměrnou relativní prací chlapců (170 ±19 J.kg¯¹), 

poměrně vyrovnané byly také ostatní parametry. 

V rámci věkové kategorie ZAC nebyly mezi dívkami a chlapci (tabulka č. 24) naměřeny 

významné rozdíly funkčních parametrů s výjimkou relativního výkonu (d = 0,570), 

který byl významně vyšší u chlapců (2,8 ± 0,2 W.kg¯¹) než u dívek (2,6 ± 0,4 W.kg¯¹) a 

poklesu výkonu. 
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Tabulka 24 - Funkční parametry ve skupině ZAC, podle pohlaví 

  ŽÁCI (n = 15) 

  DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 5)  

 M ± SD M ± SD d 

Počet výskoků (n) 105 ± 5,1 103 ± 4,5 0,407 

Doba letu (s) 37,6 ± 1,5 37,5 ± 0,6 0,079 

Doba kontaktu (s) 22,4 ± 1,5 22,5 ± 0,6 0,079 

Práce celkem (kJ) 5,8 ± 1,7 5,9 ± 1,0 0,066 

Relativní práce (J.kg¯¹) 169,0 ± 46,5 169,0 ± 9,6 0,006 

Průměrný výkon (W) 90,0 ± 23,5 96,9 ± 16,9 0,318 

Relativní výkon (W.kg¯¹) 2,6 ± 0,4 2,8 ± 0,2 0,570* 

Pokles výkonu (%)  27,1 ± 13,4 17,7 ± 9,8 0,758* 

SF (min¯¹) 176,5 ± 11,0 178,6 ± 6,6 0,213 

LA (mmol.l¯¹) 5,1 ± 1,5 5,7 ± 1,6 0,392 

Žáci = skupina probandů ve věku do 12 let včetně. SF = srdeční frekvence; LA = množství laktátu v krvi. 

M = průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5. Hodnoty tučným 

písmem: n -1 (nezapočítány neplatné výsledky jedné probandky v kategorii „dívky“) 

Pokles výkonu v kategorii ZAC byl u dívek (27,1 ± 13,4 %) významně vyšší (d = 0,758) 

než u chlapců (17,7 ± 9,8 %). Relativní práce byla u obou pohlaví ve skupině ZAC 

téměř shodná (SD u dívek 169 ± 46,5 J.kg¯¹, u chlapců 169 ± 9,6 J.kg¯¹). 

Ve věkové kategorii JUN (tabulka č. 25) nebyly mezi dívkami a chlapci zjištěny 

významně rozdílné funkční parametry.  

Jediný významný rozdíl (d = 0,507) byl naměřen v počtu výskoků, provedených během 

60 s BT dívkami (100 ± 6,2) a chlapci (103 ± 5). 

Relativní výkon, u kterého byl zjištěn významný rozdíl v kategorii ZAC, byl naopak u 

JUN podle pohlaví vyrovnaný (dívky i chlapci 2,8 ± 0,4 W.kg¯¹). Pokles výkonu, stejně 

jako v kategorii ZAC, byl u dívek vyšší (24,2 ± 7 %) než u chlapců (20,8 ± 15,3 %), 

přičemž u jedné dívky v kategorii ZAC a u jednoho chlapce v kategorii JUN byla 

naměřena záporná hodnota poklesu výkonu (-0,5 a -2,6 %). 
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Tabulka 25 - Funkční parametry ve skupině JUN podle pohlaví 

  JUNIOŘI (n = 14) 

  DÍVKY (n = 10) CHLAPCI (n = 4)  

 M ± SD M ± SD d 

Počet výskoků (n) 100 ± 6,2 103 ± 5 0,507* 

Doba letu (s) 37,5 ± 2,3 37,9 ± 2,2 0,176 

Doba kontaktu (s) 22,5 ± 2,3 22,1 ± 2,2 0,176 

Práce celkem (kJ) 9,23 ± 1,5 9,1 ± 2,4 0,074 

Relativní práce (J.kg¯¹) 172,0 ± 21,4 173,0 ± 27,0 0,044 

Průměrný výkon (W) 153,0 ± 24,4 149,6 ± 38,2 0,119 

Relativní výkon (W.kg¯¹) 2,8 ± 0,4 2,8 ± 0,4 0,007 

Pokles výkonu (%) 24,2 ± 7,0 20,8 ± 15,3 0,348 

SF (min¯¹) 172,0 ± 10,0 171,8 ± 6,2 0,022 

LA (mmol.l¯¹) 6,5 ± 1,6 5,8 ± 1,3 0,457 

Junioři = skupina probandů od 13 let. SF = srdeční frekvence; LA = množství laktátu v krvi. M = 

průměrná hodnota, SD = směrodatná odchylka, d = Cohenovo d. * d > 0,5 

5.4 Shrnutí výsledků   

Shrneme-li naše výsledky a jejich porovnání z pohledu věku probandů, to znamená 

parametry ve věkových kategorií ZAC a JUN, můžeme říci, že většina somatických 

parametrů se s věkem zvyšuje, s výjimkou podílu TBW, který byl u JUN významně 

nižší než u ZAC. Funkční parametry se také s věkem mění, u JUN byl při BT naměřen 

významně vyšší průměrný výkon, práce a vyšší hladina LA po absolvování BT. A to i 

přesto, že ZAC předvedli vyšší počet výskoků během BT. 

Z pohledu pohlaví se somatické parametry liší především v podílu BF a TBW. U dívek 

se s věkem podíl BF, jak celkového, tak v jednotlivých segmentech zvyšuje, u chlapců 

přibývá % TBW. Dívky obecně vykazovaly významnější pokles výkonu při BT než 

chlapci, mladší dívky (ZAC) předvedly nižší relativní výkon než chlapci ZAC a dívky 

JUN provedly méně výskoků než chlapci JUN.  Ostatní funkční parametry dívek a 

chlapců se však významně nelišily. 
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6. DISKUSE 

Cílem této práce bylo posouzení vlivu a souvislostí specifické sportovní zátěže, kterou 

absolvují skokani na trampolíně, na jejich somatické a funkční parametry.  

Základním předpokladem ke splnění tohoto cíle bylo definování parametrů, které jsou 

pro skokany na trampolíně charakteristické. Vzhledem k relativně malému množství 

teoretických východisek, zaměřených přímo na sportovní disciplínu skoků na 

trampolíně, jsme některé podklady čerpali z výzkumů v jiných gymnastických 

odvětvích, zejména sportovní nebo akrobatické gymnastice, které považujeme 

z pohledu jejich charakteristiky za nejvíce srovnatelné se skoky na trampolíně. 

Pro posouzení parametrů skokanů na trampolíně lze považovat za relevantní výzkumy 

z gymnastických sportovních odvětví, které jsou obecně rozšířenější, a tedy více 

zkoumány. Zároveň je potřeba říci, že se ale předpoklady skokanů na trampolíně od 

gymnastů v mnohém liší (Ucan, 2018). 

6.1 Charakteristika skokana na trampolíně  

Znalost biomechanických zákonitostí a tomu odpovídající stanovení parametrů má 

význam pro identifikaci a výběr sportovních talentů a posléze při přípravě tréninkového 

plánu (Siahkouhian et al., 2013).   

6.1.1 Charakteristické somatické parametry 

Přesto, že některé výzkumy, porovnávající somatické parametry skokanů na trampolíně 

s běžnou populací (Seredynski a Polak, 2015) nebo jinými sportovci (Siahkouhian et al., 

2013) uvádí, že skokani na trampolíně mají nižší tělesnou výšku i hmotnost a typem 

postavy jsou podsadití (Ercis, 2018), v rámci našich výsledků takové jednoznačné 

charakteristiky z pohledu antropometrických parametrů nalezeny nebyly.  

Jednotlivé somatické parametry se lišily podle pohlaví a podle věku probandů, což je 

pravděpodobně dáno také věkovým průměrem výzkumného souboru, kdy se většina 

probandů nachází ve věku dospívání a pohlavního vyzrávání, se kterým jsou změny 

somatických parametrů do značné míry spojeny (Goswami et al., 2014).  

6.1.2 Charakteristické funkční parametry 

Funkční parametry byly měřeny v souvislosti s 60 s trvajícím BT. Tento test byl zvolen 

z důvodu podobnosti pohybové aktivity a jejího trvání se soutěžním výkonem, tedy s 
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provedením sportovní sestavy ve skocích na trampolíně. O to více je překvapivé, že 

průměrné hodnoty funkčních parametrů skokanů na trampolíně byly v porovnání 

s jinými sportovci srovnatelné pouze s funkčními parametry (dospělých) rekreačních 

sportovců (Heller, 2018). 

SF skokanů na trampolíně dosahuje při soutěžích průměrně hodnoty 125.min¯¹ (Jensen 

et al., 2013), po provedení 20 přímých skoků na trampolíně (bez sportovních prvků) 

dochází ke zvýšení klidové SF na 104.min¯¹ (Mohammed a Joshi, 2015).  Námi 

naměřená průměrná SF po provedení BT byla podstatně vyšší – 175.min¯¹, stejně tak 

byl ale podstatně vyšší počet výskoků provedených během 60 s BT (průměrně 102 

výskoky) oproti 20 výskokům. Hladina LA průměrně dosahovala po provedení BT 

hodnoty 5,8 mmol.l¯¹, což relativně koresponduje s hladinou LA okolo 6 mmol.l¯¹, 

naměřenou během sportovních soutěží ve skocích na trampolíně (Jensen et al., 2013). 

Překvapivá je také námi naměřená průměrná doba trvání letové fáze (37,2 s), která je 

opět srovnatelná s dobou letu naměřenou u (dospělých) rekreačních sportovců nebo 

atletek (Heller, 2018). 

 

Z pohledu somatických parametrů byla potvrzena naše hypotéza (H1), že nelze 

jednoznačně definovat parametry charakteristické pro skokana na trampolíně. Naopak 

hypotéza, že lze nalézt charakteristické funkční parametry skokana na trampolíně, 

potvrzena nebyla. Na základě funkčních parametrů skokana na trampolíně jako např. 

silově trénovaného sportovce s výraznou výbušnou silou svalů DKK (Tay et al., 2019), 

sportovce s výbornou fyzickou kondicí (Eager, 2012) nebo rozvinutými koordinačními 

a stabilizačními schopnostmi (Atilgan, 2013), podle našich výsledků, charakterizovat 

nelze. 

6.2 Parametry sportovce v závislosti na věku a pohlaví 

Skokani na trampolíně jsou pro účely sportovních soutěží a tréninků rozděleni do 

kategorií podle věku a pohlaví (Soutěžní předpisy, 2018). Námi naměřené parametry 

jsme porovnávali jak z pohledu věkových kategorií (ZAC a JUN), tak z pohledu pohlaví 

sportovců (dívky a chlapci). Starší probandi, jak bylo zjištěno anketním šetřením, se 

v průměru věnují sportovní přípravě ve skocích na trampolíně o 4 roky déle než mladší 

probandi a trénují téměř o 2 hod týdně déle. Protože celková doba tréninku a jeho 

frekvence ovlivňuje somatické i funkční parametry sportovce (Ucan, 2018), jako 
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vypovídající o případném vlivu sportovního tréninku byly považovány parametry 

naměřené v kategorii juniorů. 

6.2.1 Somatické parametry podle věku a pohlaví 

Somatické parametry sportovců jsou významně ovlivněny věkem, což potvrzují 

významné rozdíly mezi námi vytvořenými věkovými kategoriemi žáků a juniorů. Dle 

našich výsledků se s věkem zvyšuje tělesná výška, hmotnost i BMI. S věkem (a tudíž 

také se zvyšující se dobou a intenzitou sportovního tréninku) přibývá BF, ale zejména 

svalové a kostní hmoty, zvyšuje se BMR.  Na muskuloskeletální složení a na parametry 

tělesného složení má vliv také skladba a zaměření sportovního tréninku (Burt et al., 

2016), což potvrzuje námi zjištěný rozdíl v parametrech kategorie ZAC a JUN. 

Odlišnost somatických parametrů z pohledu pohlaví je jednoznačná a zvýrazňuje se 

s přibývajícím věkem, obzvláště v období dospívání. Mění se podíl svalů a tuku v těle, u 

dívek fyziologicky přibývá BF, u chlapců vlivem testosteronu přibývá SH (Marina et 

al., 2013). Tento trend vykazují i naše výsledky, přestože rozdíl v množství SH mezi 

dívkami a chlapci není tak výrazný jako rozdíl v množství BF, které je vyšší u dívek. 

Procentní podíl BF je však u skokanek na trampolíně nižší než u stejně starých dívek, 

které nesportují (Burt et al., 2016). Pohlaví je jednoznačným determinantem BMR, 

muži mají vyšší BMR než ženy, což souvisí s tělesným složením (Lazzer et al., 2010). 

V našem výzkumu tento vztah potvrzen nebyl, u dívek byl naopak naměřen nepatrně 

vyšší BMR než u chlapců. 

6.2.2 Funkční parametry podle věku a pohlaví 

Funkční parametry, dle výsledků našeho výzkumu, se oproti somatickým parametrům 

s věkem tak výrazně nemění – při BT byly naměřeny nejvyšší rozdíly v celkové práci a 

průměrném výkonu ZAC a JUN. Oba parametry byly vyšší u starších probandů, což lze 

vysvětlit kromě jiného odlišností somatických parametrů, zejména nárůstem tělesné 

výšky a hmotnosti u starších probandů. Je prokázáno, že tělesné parametry gymnastů se 

na celkovém sportovním výkonu podílí až z 45 % (Ucan, 2018). Zároveň lze 

předpokládat, že na změnu funkčních parametrů, stejně jako somatických, působí délka 

a intenzita sportovního tréninku, které jsou u JUN vyšší. Čím více je srdce na fyzickou 

zátěž vlivem tréninku adaptováno, tím je jeho frekvence při zatížení nižší (Zahradník a 

Korvas, 2012). SF byla naměřena průměrně nižší v kategorii JUN, což je v souladu 

s předpokladem o vyšší trénovanosti starších probandů. 
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Z pohledu pohlavních rozdílů funkčních parametrů dívek a chlapců významné rozdíly 

zjištěny nebyly, pouze pokles výkonu v BT byl významně vyšší u dívek než u chlapců. 

 

Na otázku, zda jsou somatické a funkční parametry skokana na trampolíně ovlivněny 

jeho pohlavím, věkem anebo sportovním tréninkem lze na základě našeho zjištění 

odpovědět kladně. Byla potvrzena hypotéza (H2), že somatické parametry se mění 

s věkem probanda, stejně tak funkční parametry, přičemž nelze na základě rozsahu 

našeho výzkumu určit podíl vlivu sportovní přípravy a tréninku.  

Zatímco ovlivnění somatických parametrů pohlavím sportovce je jednoznačné, 

hypotéza předpokládající ovlivnění funkčních parametrů pohlavím se nepotvrdila. 

6.3 Subjektivní obtíže skokana na trampolíně 

Způsobilost sportovce k provádění skoků na trampolíně na nejvyšší výkonnostní úrovni 

je posouzena mj. na základě výsledku kineziologického rozboru sportovce provedeného 

fyzioterapeutem před zahájením sportovní přípravy na uvedené úrovni (Hrazdíra aj., 

2016). Výsledky kineziologického rozboru byly měly být podkladem pro úpravu a 

zaměření tréninkového režimu, který by měl korigovat případné asymetrie nebo 

dysbalance (Solovjova, 2014).  

6.3.1 Kineziologický rozbor sportovce 

V rámci našeho výzkumu byly pomocí anketního šetření, které bylo součástí 

fyzioterapeutického vyšetření sportovce, identifikovány jako nejčastější subjektivní 

obtíže probandů, vyskytující se v souvislosti se sportovním tréninkem, bolesti 

pohybového aparátu lokalizované nejčastěji v segmentu Lp a DKK, což je v souladu 

s dostupnými teoretickými poznatky (Kuisis et al., 2011; Yolcu, 2015; Grapton et al., 

2013). Lokalizace bolestí se lišila u dívek a chlapců, četnost obtíží byla vyšší u starších 

probandů, tedy těch, kteří absolvují sportovní přípravu delší dobu a častěji.  

Častější výskyt bolestí Lp udávali starší probandi, tudíž lze říci, že stejně jako u 

gymnastů sportujících na nejvyšší výkonnostní úrovni, byl prokázán vztah mezi bolestí 

Lp, antropometrickými parametry a dobou sportovní přípravy (Vanti et al., 2010). 

Jednou z příčin bolesti Lp při sportovním výkonu může být hyperlordóza Lp, porucha 

její pohyblivosti a související svalové dysbalance (Mahdavie, 2017).  
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Vyhodnocením jednotlivých funkčních testů a stabilizačních funkcí (trupu, ramene a 

DKK) bylo zjištěno, že u více než 30 % z celkového počtu probandů byly výsledky 

testů pozitivní, ať už korigovatelné nebo bez schopnosti korekce. Porucha stabilizačních 

funkcí svalů se nejmarkantněji promítá do způsobu držení těla (Kolář, 2009). Chabá 

postura je přitom jedním z nejčastějších příčin vzniku zdravotních obtíží nebo úrazů 

gymnastů (Daly, 2001). Z tohoto pohledu můžeme předpokládat, že nedostatečnost 

stabilizačních funkcí může mít vliv na vznik funkčních poruch a výskyt obtíží při 

nadměrném zatížení při sportovním tréninku a zejména při soutěžích. Tato souvislost 

však nebyla v rámci našeho výzkumu blíže zkoumána. 

6.3.2 Subjektivní obtíže z pohledu somatických parametrů 

Ve skocích na trampolíně, oproti gymnastice, hraje důležitou roli konstrukce trampolíny 

a pružnost plachty ve vztahu s tělesnou hmotností sportovce. Zvýšení hmotnosti 

skokana může výrazně změnit biomechaniku skákání (Eager, 2012).  

Preferenční použití končetin ovlivňuje vývoj asymetrie a vede ke změnám na úrovni 

funkční, strukturální i morfologické (Burt et al., 2015). Z námi naměřených hodnot 

tělesného složení pomocí BIA bylo zjištěno, že s věkem (a v našem případě také délkou 

trvání sportovní přípravy) se mění podíl SH a BF v jednotlivých tělesných segmentech. 

Zatímco segmentální podíl BF se ve věkových kategoriích významně nelišil (s 

výjimkou segmentu trupu), nárůst svalové hmoty byl v kategorii starších (a déle 

trénujících) probandů (JUN) významný. Asymetrie v množství svalové hmoty mezi 

LHK x PHK, resp. LDK x PDK zůstaly u jedinců s přibývajícím věkem zachovány, 

větší podíl SH byl naměřen v segmentu PDK a LHK. Souvislost mezi tělesným 

složením v jednotlivých tělesných segmentech a stranovou preferencí ve skocích na 

trampolíně nebyla v rámci našeho výzkumu podrobně zkoumána. Nemůžeme tak 

potvrdit předpoklad, že opakovaným asymetrickým zatížením se postupem času 

morfologické a funkční rozdíly mezi pravými a levými končetinami zvětšují (Bučar et 

al., 2016).  

Svalové dysbalance a tělesné asymetrie se intenzivním statickým nebo dynamickým 

zatížením sportovce zvýrazňují (Daly, 2001).  Asymetrie ovlivňuje muskuloskeletální 

vztahy – rozložení sil působících ve vertikální poloze na obě DKK, zatížení inertních 

kloubních struktur nebo disproporce v množství svalové hmoty DKK. Asymetrie musí 

být při bilaterálním zatížení nahrazena náhradní pohybovou koordinací (Bučar et al., 
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2016). Sportovci, kteří vykazují značné asymetrie anebo ti, kteří nejsou schopni pomocí 

svých pohybových schopností tyto asymetrie dostatečně kompenzovat, jsou vystaveni 

značnému zatížení a riziku vzniku poškození nebo úrazu. Při kineziologickém rozboru 

byly pomocí jednotlivých vyšetření a funkčních testů hodnoceny funkce pohybové 

soustavy. U mladších probandů byly výsledky jednotlivých testů vyhodnoceny jako 

pozitivní (tedy nesprávně provedené) v podstatně menším poměru než u starších 

probandů, avšak celkové hodnocení stabilizačních funkcí (trupu a zejména DKK) bylo 

v kategorii juniorů příznivější. To může být způsobeno buď právě schopností korekce 

případných funkčních nedostatků anebo rozvojem specifických dovedností 

dlouhodobým sportovním tréninkem (Lourenco et al., 2015; Bevan et al., 1970).   

6.3.3 Subjektivní obtíže z pohledu funkčních parametrů 

Zvýšený výskyt zdravotních obtíží a incidence sportovních úrazů v období dospívání 

souvisí s procesem růstu a z něj vyplývajících funkčních dysbalancí mezi silovými 

schopnostmi a flexibilitou (Daly, 2001). Výskyt subjektivních obtíží v souvislosti 

s tréninkem a potřeba použití kompenzačních pomůcek při tréninku byla častější ve 

skupině starších probandů, tedy v kategorii JUN. Starší probandi se sportovní přípravě 

věnují déle a více hodin týdně, což znamená, že dosahují vyšší výkonnosti ve smyslu 

zvládnutí a nácviku složitějších a fyzicky náročnějších sportovních prvků a zároveň, že 

jsou více ovlivněni případným negativním působením sportovního tréninku. 

Gymnastické sporty patří rozsahem, intenzitou sportovního tréninku a rozličností 

sportovních dovedností mezi jedny z nejnáročnějších sportů (Siahkouhian et al., 2013). 

Sportovní trénink a sportovní výkon skoků na trampolíně vyžaduje značné silové 

schopnosti sportovce, především v oblasti DKK (Tay et al., 2019). Při opakovaných 

silných excentrických kontrakcích při maximálních výskocích dochází ke svalovým 

poraněním, která ovlivňují závěr sportovního výkonu (Jensen et al., 2013). Čím 

obtížnější sportovní prvky skokani na trampolíně nacvičují a provádí, tím větší výšky a 

delší letové fáze skoku musí dosáhnout, tzn. odraz do výskoku vyžaduje vyšší svalovou 

sílu a koordinaci. Sportovní prvky vyšší obtížnosti, tedy prvky, které zahrnují více 

stupňů rotace, jak saltové, tak kolem svislé osy (vrutové), představují zvýšené riziko 

asymetrického doskoku, kterým je více zatížena dominantní DK (Bučar et al., 2016). 

Tím lze vysvětlit zvýšený výskyt subjektivních obtíží u starších probandů a nejčastěji 

lokalizovaných do oblasti Lp a DKK. 
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Původní hypotéza, že nejčastěji trpí skokani na trampolíně bolestmi Lp (H3) byla 

potvrzena. Velmi častými bolestmi jsou také bolesti DKK a dalších segmentů páteře. 

Jejich výskyt se však liší podle pohlaví, zatímco bolesti Lp udávali probandi bez rozdílu 

pohlaví nebo věku. Na základě našeho výzkumu nelze říci, že bolestmi v souvislosti 

s tréninkem trpí sportovci charakteristických somatických parametrů. Jistá odlišnost ve 

smyslu lokalizace bolestí byla zjištěna mezi dívkami a chlapci, jednoznačně častější byl 

výskyt obtíží u starších probandů. Vezmeme-li v úvahu naše předchozí zjištění, že jak 

somatické, tak funkční parametry skokana na trampolíně se mění s věkem, a to odlišně 

u dívek a chlapců, pak nelze definovat, které parametry sportovce jsou pro vznik obtíží 

rizikové. Porovnáme-li však lokalizaci bolestí pohybového aparátu s výsledky 

kineziologického vyšetření, můžeme říci, že při jeho podrobnějším provedení a zejména 

při individuálním odebrání kompletní anamnézy by pravděpodobně bylo možné u 

jednotlivých sportovců vyhodnotit riziko vzniku obtíží.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této DP bylo posoudit vliv sportovní zátěže na funkční a somatické parametry u 

skokanů na trampolíně. 

Při nalezení a popisu specifik sportovní zátěže, kterou představují skoky na trampolíně 

pro dospívající výkonnostní sportovce, jsme vycházeli z teoretických východisek a 

poznatků o tomto sportovním odvětví. Protože jsou skoky na trampolíně relativně 

mladým sportem a výzkumů týkajících se právě tohoto odvětví bylo dosud provedeno 

málo a s úzkým zaměřeným, využili jsme pro nalezení dostatečného množství a rozsahu 

informací také výzkumy provedené v jiných gymnastických sportech, mezi něž se 

skoky na trampolíně řadí a které jsou svou charakteristikou skokům na trampolíně 

podobné (zejména sportovní gymnastika nebo akrobatická gymnastika). Zároveň byly 

využity některé výzkumy, které zkoumaly biomechanické vlastnosti pružné plochy a 

jejího působení na funkční parametry člověka. 

Na základě výsledků našeho výzkumu lze říci, že somatické parametry skokana na 

trampolíně, tedy antropometrické parametry a charakteristiky tělesného složení nejsou 

specifickou sportovní zátěží, kterou představují skoky na trampolíně, ovlivněny nijak 

významně. Stejně jako každá intenzivní pohybová nebo sportovní aktivita se i skoky na 

trampolíně podílí na vývoji somatických parametrů dospívajících sportovců, více jsou 

však somatické parametry ovlivněny pohlavním zráním a souvisejícími změnami 

tělesnými. 

Funkční parametry skokana na trampolíně odpovídají typu sportovní zátěže, tedy silově 

náročnému sportu, kdy samotný sportovní výkon trvá krátkou dobu a klade značné 

nároky na tělesný metabolismus. Překvapivé bylo zjištění, že ačkoli jsou skoky na 

trampolíně řazeny mezi gymnastické sporty, které patří z pohledu náročnosti a intenzity 

tréninků mezi nejnáročnější, funkční parametry našich probandů naměřené při BT se 

pohybují na úrovni rekreačních dospělých sportovců nespecifikovaného zaměření. Toto 

zjištění by mohlo být dále analyzováno, například měřením funkčních parametrů 

skokanů na trampolíně při cvičení na pružné ploše obdobné té, na které absolvují 

sportovní přípravu a soutěže, a při provádění sportovních prvků alespoň základní 

obtížnosti tak, aby se funkční zatížení při testování přiblížilo tomu sportovnímu.  

Samostatným tématem, které bylo v našem výzkumu zařazeno pouze okrajově, je 

posouzení souvislosti specifické sportovní zátěže skoků na trampolíně a 
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kineziologických parametrů, získaných fyzioterapeutickým vyšetřením. V rámci našeho 

výzkumu absolvovali všichni probandi fyzioterapeutické vyšetření sportovce v rozsahu 

povinném pro skokany na trampolíně nejvyšší výkonnostní úrovně. Bylo zjištěno, že již 

v dětském věku se vyskytují u skokanů na trampolíně obtíže, které mohou souviset 

s vysokou nebo pro některé z nich nevhodnou sportovní zátěží. Bylo by zajímavé blíže 

prozkoumat, nakolik jsou vyskytující se nedostatky nebo poruchy pohybového aparátu 

důsledkem sportovní zátěže a nakolik jsou například sportovní zátěží částečně 

kompenzovány, pokud bereme v úvahu nesporný pozitivní vliv skoků na trampolíně na 

některé fyzické parametry a pohybové funkce. 

Námi prezentované výsledky jsou platné pouze pro tuto DP, a to z důvodu omezeného 

počtu probandů, ale zejména nehomogennosti výzkumného souboru (počet dívek a 

chlapců, věkové rozpětí a výkonnostní úroveň jednotlivých probandů). 

Závěrem lze říci, že na základě našeho výzkumu vyvstalo několik zásadních otázek, 

které dosud nebyly zkoumány a naším výzkumem nemohou být zodpovězeny. 

Například: Jaké by měly být parametry sportovce, který má zájem provozovat skoky na 

trampolíně? Do jaké míry může fyzioterapeutické vyšetření sportovce pomoci při 

identifikaci rizik nebo naopak přínosů provozování skoků na trampolíně pro 

konkrétního sportovce? Jak mohou být somatické nebo funkční nedostatky 

kompenzovány úpravou sportovního tréninku? 

Vzhledem k stále narůstající popularitě skoků na trampolíně ať už jako gymnastického 

sportu, provozovaného na výkonnostní nebo rekreační úrovni nebo jako volnočasové 

nebo doplňkové tréninkové aktivity by bylo přínosem znát na tyto otázky odpovědi. 

Jedině tak lze umožnit zájemcům o jeho provozování posouzení vhodnosti výběru právě 

tohoto sportu k dosažení sportovních úspěchů, zlepšení své kondice nebo jinému 

zamýšlenému cíli. 
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Příloha č. 4: Otázky anketního šetření (vzor), strana 1 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ   

Odkdy trénuješ skoky na trampolíně? Uveď rok   

Kolikrát týdně máš tréninky? 3x 4x 5x více 

Jak dlouho trvá jeden trénink? Uveď počet hod/ min   

Rozcvičuješ se (mimo trampolínu)? ANO  NE Jak dlouho?   

Jak dlouho se rozcvičuješ na trampolíně 
(rozeskákání)?  Uveď počet minut: 

Protahuješ se po tréninku? ANO  NE Jak dlouho?   

Připravuješ se pravidelně samostatně (mimo oddíl)?    

Např: posilovna ANO  NE Jak často?   

           relaxace - wellness ANO  NE Jak často?   

           masáže ANO  NE Jak často?   

Stravuješ se jinak v den tréninku než ve dnech, kdy 
netrénuješ? ANO  NE     

Dodržuješ nějaká dietní opatření? ANO  NE Jaká?   

Absolvoval jsi nějakou konzultaci s výživovým 
poradcem? ANO  NE     

Na jaké škole studuješ? základní gymnázium střední   

Je to škola se sportovním zaměřením? ANO  NE     

Provozuješ aktuálně jiné sporty? ANO  NE     

Jaké? Uveď   

Kolik hodin týdně? 1 2 3 více 

Jaké sporty jsi provozoval/a dříve? Uveď         

Kolik hodin týdně?         

Jak dlouho? Kolik let celkem?         

Kterou rukou píšeš, kreslíš? Pravá Levá     

Kterou rukou hážeš? Pravá Levá     

Kterou nohou kopeš? Pravá Levá     

Ze které nohy se odrážíš do výskoku? Pravá Levá     

Na kterou stranu točíš vruty? (které rameno vpřed) Pravá Levá     

Pociťuješ někdy bolesti BĚHEM tréninku? ANO  NE 
Co tě bolí? 
Označ   

      záda - krk   

      záda - hrudník   

      záda - bedra   

      hlava   

      Horní končetina   

      hýždě   

      stehno   

      koleno   

      bérec   

      kotník   

      chodidlo   

      jiné (uveď)   
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Pociťuješ někdy bolesti PO tréninku? ANO  NE Co tě bolí? Označ   

      záda - krk   

      záda - hrudník   

      záda - bedra   

      hlava   

      horní končetina   

      hýždě   

      stehno   

      koleno   

      bérec   

      kotník   

      chodidlo   

      jiné (uveď)   

Měl jsi nějaké zlomeniny? Čeho?  ANO /NE  Rok (uveď) Na trampolíně?    

Uveď rok a souvislost se skoky na trampolíně páteř   ANO/NE   

  
horní 
končetina   ANO/NE   

  stehno   ANO/NE   

  koleno   ANO/NE   

  bérec   ANO/NE   

  kotník   ANO/NE   

  chodidlo   ANO/NE   

  jiné - uveď       

Byl jsi operovaný? Pokud ano, uveď druh 
operace a rok/věk ANO / NE Rok (věk):     

Byl jsi někdy hospitalizovaný v nemocnici?  ANO / NE Důvod:     

Používáš nějaké kompenzační pomůcky PŘI 
tréninku? ANO NE Tejp   

      Ortéza   

      Bandáž   

      ostatní - uveď   

Používáš nějaké kompenzační pomůcky 
MIMO trénink? ANO NE Tejp   

      Ortéza   

      Bandáž   

      ostatní - uveď   

Užíváš nějaké léky? Pokud ano, uveď jaké, jak 
často ANO NE denně   

      sezónně   

      při obtížích   

      jinak - uveď   

Jsi alergický? Na co? ANO NE Na co?   

Máš sourozence, který sportuje? ANO NE Jaký sport? Uveď   

Rodiče sportují nebo sportovali? ANO NE Jaký sport? Uveď   
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