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Abstrakt 

Název práce: Tělesné složení a morfologické asymetrie u fotbalistů a jejich možná rezidua ve 

fázi návratu po zranění 

Cíl práce: Cílem práce bylo identifikovat změny tělesného složení a výskyt morfologických 

asymetrií a délku období rezidua po zranění předního křižního vazu (ACL) u elitních 

fotbalistů. 

Metody: Výzkumný soubor tvořili dva elitní dospělí hráči fotbalu. Základní charakteristiky 

uvádíme v tabulce 2. Hráči byli aktivní v nejvyšších národních soutěžích a jejich tréninkový 

objem odpovídá 15–23 hodinám za týden. Výběr hráčů byl záměrný. Před samotným 

měřením jsme zjistili aktuální tělesnou výšku probandů ve stoji s přesností na 1 mm pomocí 

stadiometru (SECA 242, Hamburg, Německo) a tělesnou hmotnost s přesností na 1 g pomocí 

digitální váhy (SECA 769, Hamburg, Německo). Pro stanovení tělesného složení jsme použili 

multifrekvenční bioimpedanční analyzér (Tanita MC-980MA, Tanita Corporation, Japonsko). 

Vlastní měření trvalo přibližně 120 s, aktuální tělesnou hmotnost k přepočtu nepřímo 

měřitelných parametrů zaznamenal samotný analyzér s přesností na 1 g. K přepočtu nepřímo 

měřitelných parametrů byly použity predikční rovnice softwaru zabudovaného v analyzátoru, 

v módu sportující populace. Zjišťovali jsme: aktuální tělesné složení a jeho změny  

u sledovaných probandů. Sledovali jsme změnu následujících ukazovatelů: tělesná výška, 

tělesná hmotnost, absolutní množství aktivní hmoty, procento tukové hmoty. U jednotlivých 

částí těla jsme sledovali absolutní množství svalové hmoty a tukové hmoty (trup, horní 

končetiny, dolní končetiny), zhodnotili jsme bilaterální rozdíly v morfologii. Při zpracování 

dat jsme využili kvantitativní a kvalitativní metody. Z kvantitativních metod jsme využili 

absolutní hodnoty a relativní hodnoty, z kvalitativních metod jsme využili metody analýzy  

a syntézy. Výsledky prezentujeme v tabulkovém a grafickém zobrazení. 

Výsledky: Absolutní hodnota aktivní hmoty u hráče 1 činila před zraněním 78,9 kg.  

V průběhu období po zranění došlo k navýšení o 1,14 % (0,9 kg) a následnému snížení  

o 1,8 % (0,8 kg) v období návratu do utkání. Absolutní hodnota aktivní hmoty u hráče 2 činila 

před zraněním 70,9 kg. V průběhu období po zranění došlo k snížení o 1,2 % (0,8 kg)  

a následnému zvýšení o 0,2 kg v období návratu do utkání. V průběhu období po zranění 

hodnoty svalové hmoty u hráče 1 klesaly do 12,9 kg pro pravou a 12,6 pro levou dolní 

končetinu a činilo to rozdíl 3,1 %. U hráče 2 v průběhu období po zranění tato hodnota na 

levé dolní končetině klesla z 11,5 kg na 11,3 kg a pravá dosahovala původní hodnoty 11,5 kg. 



 
 

Rozdíl svalové hmoty mezi pravou a levou dolní končetinou byl 1,8 %. Hodnota tukové 

hmoty u hráče 1 vykazovala asymetrii 1,6 % před zraněním. Hodnota tukové hmoty u hráče 2 

nevykazovala asymetrii pro pravou dominantní dolní končetinu před zraněním. Po zranění 

nastal nárůst na pravé dolní končetině o 0,1 kg (1 %) tukové hmoty a na levé zůstala hodnota 

neměnná. Horní končetiny dosahovaly asymetrie tukové hmoty 6,8 % před zraněním a po 

zranění tato hodnota klesla na 2 %. Hmotnost trupu se u hráče 1 po zranění zvýšila o 1,5 % 

svalové hmoty a o 1,3 % tukové hmoty. Hmotnost trupu se u hráče 2 po zranění zvýšila o 1,4 

% svalové hmoty (z 36,3 kg na 36,8 kg) a tuková hmota zůstala neměnná.  

Klíčová slova: tuková hmota, tukuprostá hmota, elitní sport, zranění, morfologické asymetrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Body composition and morphological asymmetries in football players and their 

possible residues in the phase of return after injury 

Aim: The main goal of the work was to identify changes in body composition and the 

occurrence of morphological asymmetries and the length of the residual period after anterior 

cruciate ligament (ACL) injury in elite footballers. 

Methods: The research group consisted of two elite adult football players. The basic 

characteristics are listed in Table 2. The players were active in the highest national 

competitions and their training volume corresponds to 15-23 hours per week. The selection of 

players was intentional. Prior to the measurement, we determined the current standing body 

height with an accuracy of 1 mm using a stadiometer (SECA 242, Hamburg, Germany) and 

the body weight with an accuracy of 1 g using a digital scale (SECA 769, Hamburg, 

Germany). We used a multifrequency bioimpedance analyser (Tanita MC-980MA, Tanita 

Corporation, Japan) to determine body composition. The actual measurement lasted 

approximately 120 s, the actual body weight to recalculate indirectly measurable parameters 

was recorded by the analyser itself with an accuracy of 1 g. We found out: the current body 

composition and its changes in the monitored probands. We monitored the change in the 

following indicators: body height, body weight, absolute amount of active substance, 

percentage of fat mass. For individual segments of the body, we monitored the absolute 

amount of muscle mass and fat mass (torso, upper limbs, lower limbs), we evaluated bilateral 

differences in morphology. We used quantitative and qualitative methods in data processing. 

From quantitative methods we used absolute values and percentages, from qualitative 

methods we used methods of analysis and synthesis. We present the results in tabular and 

graphical display. 

Results: The absolute value of the active substance in player 1 was 78,9 kg before the injury. 

During the period after the injury, there was a decrease of 0,8 kg and a subsequent increase of 

0,2 kg in the period of returning to the training match. The absolute value of active substance 

in player 2 was 70,9 kg before injury. During the period after the injury, there was a decrease 

of 0,8 kg and a subsequent increase of 0,2 kg in the period of returning to the training match. 

During the period after the injury, the values of muscle mass in player 1 decreased to 12,9 kg 

for the right and 12,6 kg for the left lower limb, and this was a difference of 3,1%. For player 

2, during the post-injury period, this value on the left lower limb decreased from 11,5 kg to 



 
 

11,3 kg and the right reached the original value of 11,5 kg. The difference in muscle mass 

between the right and left lower limbs was 1.8%. The fat mass value in player 1 showed an 

asymmetry of 1,6% before injury. After injury, there was a decrease in fat mass on the right 

lower limb by 1,9 % and on the left by 1,6%. The fat mass value in player 2 did not show 

asymmetry for the right dominant lower limb before injury. After the injury, there was an 

increase in the right lower limb by 0,1 kg (1%) of fat mass and the value remained unchanged 

on the left. The upper limbs reached an asymmetry of fat mass of 6,8% before injury and after 

injury this value dropped to 2%. The weight of the torso in player 1 increased by 1.5% of 

muscle mass and by 1,3% of fat mass after injury. The weight of the torso in player 2 after 

injury increased by 1,4% of muscle mass (from 36,3 kg to 36,8 kg) and the fat mass remained 

unchanged. 

Key words: fat mass, fat-free mass, elite sport, injuries, morphological asymmetries 
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Úvod 
Prevence úrazů je nezbytnou součástí každého sportu. Fotbal patří mezi 

nejoblíbenější sporty na světě s více než 275 miliony účastníků obou pohlaví a všech 

věkových skupin. Bohužel příznivé zdravotní účinky pravidelného hraní fotbalu jsou 

mírněny vysokým výskytem četnosti zranění. V této době se rehabilitace po sportovním 

zranění stala doménou odborníků a jeho průběh nutně spojuje práci sportovního 

fyzioterapeuta, sportovního lékaře i ortopedického chirurga. Změna profilu zranění 

souvisejících se sportem a omezená dostupnost zařízení pro rehabilitaci v mnoha 

oblastech jsou předmětem znepokojení. V posledních letech sledujeme velký posun 

v našich profesionálních fotbalových podmínkách, což se projevuje v zakládání 

fotbalových regionálních akademií pod dozorem licencovaných trenérů Fotbalové 

asociace ČR (FAČR). Nedostatek finančních prostředků či nedostatek zájmu majitelů 

klubů o fungování mládežnické akademie klubů mají dopad hlavně na mladší věkové 

kategorie, kde role trenérů a kondičních specialistů jsou zastoupené rodiči dětí či lidí, 

kteří se o fotbal zajímají, ačkoli nemají odbornou kvalifikaci a schopnosti pro adekvátní 

rozvoj sportovců. Fotbal patří mezi kontaktní sporty, a proto je sportovec vystaven 

zvýšenému riziku zranění. V mnoha případech pozorujeme velký tlak z vedení 

fotbalových klubů na výsledky zápasu, což je pochopitelné z ekonomických důvodů, 

ačkoli na druhé straně se jedná o velký hazard, protože hráči jsou do zápasu tlačeni 

v momentu, kdy nejsou ještě úplně zotaveni a připraveni čelit odpovídající zátěži a 

riskují tak svoji budoucí sportovní kariéru. Elitní sportovci mají k dispozici celý 

realizační tým, který sleduje podrobně průběh zranění, a využívají mnoho prostředků 

k urychlení zotavovacích procesů, avšak průměrný sportovec je často donucen starat se 

o sebe sám. Klíčovými faktory úspěšných rehabilitačních protokolů pro sportovní úrazy 

jsou aplikace moderních rehabilitačních protokolů pod náležitým dohledem, vhodné a 

dobře načasované chirurgické zákroky a uvážlivé a na potřebě založené použití 

farmaceutických látek.  

Naše práce nám pomůže objasnit vazbu mezi morfologií svalů a zraněním  

u profesionálních hráčů fotbalu. Zda existovali morfologické asymetrie před zraněním a 

jaká byla jejich rezidua po zranění. 
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Uvažujeme, jaké bude aktuální tělesné složení dolních končetin elitních hráčů 

fotbalu v průběhu období po zranění předního zkříženého vazu a jak se vyvíjí 

morfologická asymetrie.  
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1 Teoretický rozbor zkoumané problematiky 

1.1 Fotbal, aktuální trendy a zatížení 

Ve fotbale ovlivňuje výkon hráče mnoho interních (Casamichana a kol., 2013; 

Campos-Vazquez a kol., 2017) a externích (Jaspersa kol., 2018) faktorů. Jedním z 

interních je tělesné složení (neboli tvar, morfologie těla a jeho struktura), které velmi 

ovlivňuje sportovní výkon, jelikož pohybová aktivita má potenciál měnit tělesné složení 

(Andreoli a kol., 2003). Tělesné složení zejména ovlivňuje délka a typ prováděné 

tělesné zátěže. Vrcholoví sportovci se stávají vybranou skupinou jedinců, kteří mají 

podobné somatické znaky charakteristické pro dané sportovní odvětví, kterému se 

věnují (Přidalová & Zapletalová, 1997). 

Dalším faktorem, který ovlivňuje výkon hráče, je míra a závažnost zranění.  

V dnešním fotbale, který je stále rychlejší než dříve, jsou na hráče kladeny stále větší 

fyzické, technické a psychické nároky (Jaspers a kol., 2018). Právě zvyšující se nároky 

jsou jedním z důvodů neustále se přibývajících případů závažných zranění (Malone a 

kol., 2017). 

Na základě velkého množství zranění byl vyvinut program prevence úrazů FIFA 

11+ v roce 2006 za účelem řešení této záležitosti pod vedením EU FIFA Medical 

Assessment and Research Center a ve spolupráci s výzkumným střediskem Oslo Sports 

Trauma Research Center a ortopedické a sportovní medicíny Santa Monica Centrum. 

Program zahrnuje kompletní zahřívací postup zaměřený na prevenci zranění fotbalistů. 

Obsahuje 15 strukturovaných cvičení, která jsou k dispozici v tištěné či on-line podobě 

(Bizzini, 2015). Cvičení se skládají z posturální stabilizace, excentrického tréninku 

stehenních svalů, proprioceptivního tréninku, dynamické stabilizace a plyometrických 

cvičení. Studie Silvers-Granelli a kol. (2017) potvrzuje, že FIFA 11+ slouží jako 

program samotné prevence před zraněním u mužů a žen, ale taky slouží jako rekondiční 

program po zranění a urychluje dobu rekonvalescence. Studie se věnovala hlavně 

zjištění, jestli je program efektivní z hlediska prevence poranění předního zkříženého 

vazu (anglicky Anterior Cruciate Ligament; zkratka ACL) a výsledky ukázaly nižší 

výskyt zranění obecně a taky specificky pro ACL zranění mezi FIFA 11+ skupinou a 

kontrolní skupinou (3 z 19 zranění vs. 16 z 19 zranění, p < 0.001). K tomuto zranění 

dochází hlavně v době doskoků nebo náhlém zastavení ve velké rychlosti (Alentorn-
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Geli a kol., 2009). Jedním z faktorů zranění je také asymetrie svalové síly nebo 

tělesného složení (Paterno a kol., 2007, Malá a kol., 2015, Malá a kol., 2014). Měření 

pro tyto morfologické asymetrie dolních končetin jsou v dnešní době poměrně dostupné 

a mnoho družstev na vrcholové úrovni je podstoupí několikrát ročně. Měření tělesného 

složení podstupují mladí fotbalisti už od kategorií U15.  

Studie Malé a kol. (2015) říká, že tukuprostá hmota (anglicky fat-free mass) se 

podílí na produkci síly při vysoko intenzivních aktivitách a vytváří tak větší odpor při 

dynamickém nebo statickém zatížení. Dále připomíná, že měření a kvantifikace 

tělesného složení je u elitních hráčů fotbalu klíčové. Významný rozdíl v tělesném 

složení dominantní a nedominantní končetiny způsobuje právě rozdílné rozložení sil. 

Malá a kol. (2014) proto ve své studii upozorňuje na důležitost záznamu asymetrie 

tělesného složení v jednotlivých segmentech těla jako část prevence před zraněním. 

Sarmento a kol. (2018) poukazuje na nedostatek informací v oblasti zatížení během 

utkání před 10 lety v porovnání se současností mladých elitních fotbalistů. Sledování 

výkonu v tréninkovém procesu či utkání pomoci nejnovější techniky (GPS) je nyní 

považováno za nezbytnost v oblasti monitoringu fotbalových hráčů. Tento trend nám 

umožňuje lépe porozumět specifickým požadavkům, se kterými se musí sportovec 

vypořádat během zápasu. V posledních letech došlo také k pokroku v publikační 

činnosti zaměřené výhradně na fotbal, kde od roku 2011 pozorujeme exponenciální 

nárůst (Favero a kol., 2016; Passos a kol., 2017). Bush a kol. (2015) došel k závěru, že v 

profesionálních týmových sportech pozoruje postupné zvyšování požadavků na 

maximální sprinty a explozivní situace. Během fotbalového zápasu 7 až 12 % z celkové 

vzdálenosti je pokryta vysokorychlostním během (>18 km/h), zatímco 1 až 4 % se 

vztahuje na činnosti sprintu (>25 km/h), avšak důležité je podotknout, že tyto vysoce 

intenzivní situace se často vyskytují před rozhodujícími situacemi (Bradley a kol., 2009; 

Di Salvo a kol., 2010). Barnes a kol. (2014) uvádí, že profesionální fotbalisté jsou 

schopni rychleji pokrýt větší vzdálenosti při vyšších rychlostech (od 32 do 34 km/h pro 

průměrnou rychlost sprintu a od 232 do 350 m pro sprintovou vzdálenost). Z tohoto 

kontextu vyplývá, že rozvoj kondiční stránky u fotbalistů má velký význam pro 

zvládnutí progresivních zvyšujících se požadavků na rychlost zápasu.  

Konečným cílem klubové mládežnické akademie je identifikovat a rozvíjet nadějné 

mladé hráče, kteří mohou později postoupit do prvního týmu. Je však zásadní, aby 
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talentové modely dokázaly rozlišovat mezi výkonem sportovce v adolescentním věku a 

budoucím potenciálem sportovce (Vaeyens a kol. 2008). Je důležité také zdůraznit, že u 

chronologicky odpovídajících věkových skupin mohou mít ti, kteří prokazují pokročilý 

stav biologické zralosti, výhodu v antropometrických (váhových a výškových) a 

fyzických schopnostech (aerobní odpor, výkon při sprintu a skoku) oproti svým méně 

vyspělým vrstevníkům (Malina a kol., 2004).  Abbott a kol. (2002) upozorňuje na to, že 

vrozené nebo před adolescentní vlastnosti se v dospělosti automaticky nepromítají do 

výjimečných výkonů.  Proto je na místě, aby trenéři, kteří pracují s mládeží, přistupovali 

k hodnocení a posuzování fyzických předpokladů svých sportovců s opatrností a 

respektovali vývojové a věkové zákonitosti pro danou populaci.  

1.2 Zatížení ve fotbale 

Zkoumání aktivit, které hráč fotbalu vykonává v utkání, je nutné pro porozumění 

samotných fyzických nároků hry. Studie dělí herní zatížení na interní a externí 

(Casamichana a kol., 2013; Reche-Soto a kol., 2019; Jaspers a kol., 2018).  

Interní zatížení je nejčastěji charakterizováno vnitřními procesy organismu, které se 

projevují fyziologicky. Je to například srdeční frekvence (SF), maximální spotřeba 

kyslíku (VO2max) anebo koncentrace laktátu v krvi. Profesionální hráči v utkání 

dosahují až hodnot od 80 do 90 % SFmax a VO2max od 55 do 68 ml / kg/ min (Stolen  

a kol., 2005; Hoff, 2005). V utkání se hráči podle Bangsbo (1994) pohybují průměrně 

kolem úrovně 70 % VO2max. Kritickým zatížením je podle něho taky kumulace laktátu 

ve svalech a krvi. Herní projev ve vysoké intenzitě po 90 minutách hry způsobuje 

hodnoty od 4 do 10 mM. Studie pro efektivnější odbourávání laktátu doporučuje 

zapojení tréninku v nízké intenzitě. Vyšší stupeň zakyselení laktátem vyvolává únavu  

a poruchy koordinace až bolest svalů. Tyto faktory snižují výkonnost a zvyšují riziko 

zranění (McMillan a kol., 2005). Zlatým standardem pro stanovení interního zatížení je 

podle Casamichanaa kol. (2013) stálé monitorování srdeční frekvence. Studie dále 

popisuje novější metodu subjektivního hodnocení vnímaného vyčerpání (anglicky rating 

of perceived exertion), která koreluje s dalšími hodnotami interního zatížení jako je SF. 

Externí zatížení naopak definujeme jako faktor, který působí na hráče zvenčí 

(podmínky prostředí), ale taky vypovídá o celkové práci, kterou vykoná. V dnešní době 

je často hodnoceno pomocí GPS systému a taky jednotek metabolického výkonu ve 

wattech. Jednoduše řečeno, kolik toho hráč vykonal, na rozdíl od interního zatížení, 
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které nám říká, jak na zátěž hráč reagoval. Tento systém nám zaznamenává objem a 

intenzitu pohybu a celkovou dráhu, ve které se hráči pohybují. Ekvivalentem může být 

starší metoda video rozboru, která se užívá do dnes. Stolen a kol. (2005) analyzoval, že 

fotbalista udělá každé 4 až 6 s. dynamický pohyb, celkem za utkání jich tak udělá skoro 

1500. Celková dráha běhu dosahuje od 9 do 12 km s celkem 220 úseky. Fotbalista 

vykoná v utkání kolem 50 otoček, které vyžadují silnou kontrakci a stabilitu. Sprint 

tvoří podle Hoffa (2005) až 11 % z celkové vzdálenosti pohybu. Studie Di Salvo a kol. 

(2007) ale píše, že chůze představuje 56 % pohybu a sprint jenom 3 %. Záleží na typu 

utkání a taky na rychlosti, ve které sportovci běží. V této studii byl sprint považován za 

běh v rychlosti až od 18 do 36 km/h. 

Studie Dalen a kol. (2016) říká, že fotbal je charakterizován pohyby nízké intenzity, 

jako je chůze nebo stoj, a taky pohyby vysoké intenzity, jako je běh a sprint. Mimo toho 

hráč vykonává další fotbalu-specifické pohyby, jako jsou kličky, otočky, hlavičky, 

nárazy tělem, driblink s míčem a kopy v různé intenzitě. Zatížení tedy můžeme sledovat 

nejvíce využívanou technologií jako jsou srdeční monitory (Casamichana a kol., 2013), 

nebo technologií jako je video analýza utkání nebo dokonce nejmodernější technologií 

GPS, která je propojená se snímáním srdeční frekvence. GPS jednotky se dnes využívají 

v širokém spektru profesionálního fotbalu a mají za cíl sledovat nejen pohyb hráče ale 

taky rychlost jeho pohybu. Kombinace těchto informací nám poskytuje údaje o 

individuálním zatížení a výkonu. Víme tak o hráči, v jaké intenzitě se pohyboval.  

Dalen a kol. (2016) zdůrazňuje, že akcelerace a decelerace patří k nejnáročnějším 

pohybům v utkání a jsou více energeticky a technicky obtížné než plynulý běh. Novější 

studie Reche-Soto a kol. (2019) popisuje fotbal jako vysoce intenzivní intermitentní 

zátěž (střídaní vysokých a nízkých intenzit). Opakované sprinty a rychlé změny směru 

jsou vykonávány při nedokonalé regeneraci a časem doprovázeným zvýšeným laktátem. 

Také zmiňuje, že tyto pohyby jsou nepředvídatelné spolu s intenzitou a dobou trvání 

utkání, proto má podle něho fotbal tak úzké spojení s rizikem zranění.  

Herní zatížení je proto jedním z nejdůležitějších faktorů, které musí trenér sledovat  

a hráč musí být na tyto nečekané pohyby dostatečně silově připraven (Reche-Soto a 

kol., 2019). Dalen a kol. (2016) taky upozorňuje na dostatečnou silovou přípravu, 

z důvodu početných akcelerací, decelerací a změn směrů v rychlosti. Tyto pohyby 

kladou velmi vysoké externí nároky na svalový a kosterní aparát a jsou mnohdy 
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asymetricky rozděleny. Svalová kontrakce využívá u decelerace hlavně excentrický 

druh síly (Fousekis a kol., 2010). 

1.2.1 Dominantní svalové skupiny zatížené ve fotbale 

 Z kinematického hlediska tvoří dominantní svalové skupiny hlavně svaly 

dolních končetin, protože kromě specifických pohybů jako je útok hlavou je základním 

pohybem chůze nebo běh (Daneshjoo a kol., 2013, Malý a kol., 2018). Vedení míče  

a početné kopy jsou provedeny jak dominantní, tak nedominantní končetinou. Zapojené 

jsou obzvlášť svaly předních a zadních stehen. Patří mezi ně extensory (quadriceps 

femoris a musculus sartorius) a flexory (ischiokrurální svaly neboli hamstringy) 

znázorněné na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Svaly dolní končetiny quadriceps femoris (extensor) a hamstrings (flexor) 

(převzato z: https://emedicine.medscape.com/article/307765-overview) 

Fousekis a kol. (2010) upozorňuje na asymetrické rozdělení zátěže, které jsou na 

tyto struktury kladeny z hlediska fotbalu. Hráči jsou nuceni rychle střídat pohyby, které 

si na jedné končetině vyžadují sílu a koordinaci a na druhé stabilitu. Například u kopu, 

stojná končetina v tomto případě pracuje izometricky (mění se napětí ve svalech, ale 

nedochází k změně délky svalu) a švihová končetina pracuje ve velkém zrychlení. 

Hlavně v oblasti kyčelního a kolenního kloubu dosahuje rychlosti 171,9 – 286,5 °/s 

(Kellis a Katis, 2007). Míč dosahuje po kopu na bránu v kategoriích U19 průměrné 

rychlosti 108,8±7,5 km/h (Ižovská a kol., 2016) a u dospělých je to od 65 do 126 km/h 

(Kellis a Katis, 2007). Kolenní kloub pracuje koncentricky z flexe do extenze. 

Manolopoulos a kol. (2013) doplňuje fakt, že na rychlosti kopu se podílí více detailů. 

Jsou jimi samotná rychlost hráče, který se blíží k míči a taky, že rychlosti kopu korelují 

se silovými schopnostmi hráčů (r = 0,68 – 0,91). Dále popisuje dovednost kopu do míče 
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jako ten nejdůležitější úkol fotbalového tréninku a taky apeluje na cílenou silovou 

přípravu na tento pohyb. Zaměřuje se na rozvoj síly dolních končetin pomocí 

resistenčního tréninku. Tyto svaly dolních končetin potřebují vysokou úroveň síly, 

výbušnosti, svalové vytrvalosti a hlavně techniky (Manolopoulos a kol., 2013). Úroveň 

síly dolních končetin byla zkoumána dalšími studiemi (Malý a kol., 2015) a stanovuje 

se především pomocí izokinetického testování. Hráč fotbalu by měl dosahovat síly pro 

dolní končetinu alespoň tří násobek svojí hmotnosti se silovou asymetrií pod 10 % 

(Malý a kol., 2018; Malý a kol, 2016; Daneshjoo a kol., 2013). Z technického hlediska, 

studie Daneshjoo a kol. (2013) apeluje u hráčů fotbalu taky na kvalitní rozvoj flexibility 

a mobility mezi dominantní a nedominantní končetinou s asymetrií pod 15%. 

Ižovská a kol. (2019) se domnívá, že fotbalové zatížení více rozvíjí sílu quadricepsů 

v porovnaní se sílou hamstringů, což může mít dopad na vzájemnou rovnováhu silového 

profilu v oblasti kolene. Během zápasu se zvyšuje svalová síla kolem kolenního kloubu, 

avšak amplituda zvětšení nemusí být stejná u flexorů (hamstring) či extensorů 

(quadriceps) (Cometti a kol., 2001). Behringer a kol., (2011) doporučuje zařazovat do 

tréninkového režimu kompenzační cvičení, které budou stimulovat sportovně – 

nespecifické pohyby pro fotbal, aby se předešlo zranění z nadměrného zatížení stejných 

svalových skupin.  

1.3  Zranění ve fotbale 

Výsledky studií ukazují (Lohmander a kol., 2004), že se počet zranění ve fotbale 

pohybuje od 14 do 35 na 1000 hodin hry a 2 až 8 zranění na 1000 hodin tréninku. Studie 

Jaspers a kol. (2017) taky udává hodnotu výskytu 8 k 1000 hodinám tréninku a přidává 

hodnotu 2 zranění na hráče v sezóně. Nevhodné tréninkové metody nebo krátká doba 

pro zotavení vedou k slabé kondici a mohou zvyšovat rizika zranění a nemoci (Jaspers  

a kol., 2017). Casamichana a kol. (2013) zdůrazňuje nutnost rozvíjet metody tréninku, 

které budou postaveny na zatíženích, platných v utkání. Jiné extrémní metody tréninku, 

které nemají základ v poznání, co hráč potřebuje, vedou k maladaptacím a zraněním. 

Kumulace indikátorů externího zatížení (hlavně celková dráha pohybu, počet 

decelerace, vnímaného vyčerpání) může podle studie Jaspers a kol. (2018) vést také ke 

zvyšování rizika zranění. Výsledky ukázaly celkem 5,8 zranění na 1000 hodin tréninku 

z důsledku přetížení sledovaných indikátorů. Doporučuje se proto tyto indikátory 

externího, ale taky interního, zatížení pravidelně monitorovat z důvodu prevence před 
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zraněním. Fyzické nároky na fotbal stále narůstají, spolu s novými tréninkovými 

metodami a metodami pro regeneraci. Zranění předního křižního vazu (ACL) je ve hře 

3 až 4krát vyšší u žen než u mužů (Engström a kol., 1991). Muži se s ACL zraněním 

setkávají v průměru až ve 23 letech (ženy už v 19). Následky tohoto zranění jsou 

dočasné nebo úplné přerušení elitní sportovní kariéry (Lohmander a kol., 2004). Studie 

Arendt a Dick (1995) vyhodnotila, že větší část ACL zranění nastala bezkontaktně 

v rámci nevhodného pohybu, nedostatečné svalové síly, kontaktem boty s podložkou 

anebo slabou technikou pohybu. Mezi důvody vzniku zranění také řadí vnitřní faktory 

jako je nestabilita kloubu, úhel končetiny, velikost trhlinky v ligamentu nebo velikost 

ligamentu. Celkem 88 % všech zranění ve fotbale je na dolních končetinách (Engström 

a kol. (1991).  

Nástup zranění pro elitního sportovce znamená vždy individuální, ale přesto 

určitou dobu poklesu pohybové výkonnosti, imobilizaci a nabourání tréninkového 

stereotypu zatížení (Milsom a kol., 2014). Tento druh „hypokineze“ má různé délky 

trvání, které jsou úzce spjaty s konkrétním druhem zranění. Z pohledu této studie, 

pokles aktivity svalové hmoty v oblasti zranění může vést taky k poklesu pohybové 

aktivity celého těla. Vede k poklesu funkce a ztrátě svalové hmoty (atrofie) a klesá 

silový výkon (Agel, 2007). Jelikož fotbal patří mezi nejpopulárnější sporty na světě, tak 

jeho členská základna představuje přes 250 milionů aktivních hráčů všech kategorií 

(Wong, 2005). Výskyt zranění ve fotbale se odhaduje na 10–30 za 1000 hracích hodin 

hráčů mužské kategorie (Agel, 2007). Takto můžeme v každém týmu očekávat  

4 až 8 zranění za sezónu neboli 20 až 25 % týmu není schopno během sezóny hrát jeden 

měsíc z důvodu zranění (Bahr, 2005). Marotta (2019) uvádí, že v posledních deseti 

letech se vyskytuje přibližně 60–80 % těžkých zranění dolních končetin, a to převážně 

zranění kolene a kotníku. 

Kopání do fotbalového míče hraje přímou i nepřímou roli v etiologii zranění 

fotbalistů. Během průměrné 90 minutové hry má hráč průměrně 51 kontaktů s míčem,  

26 z nich nohou (Withers, 1982). Analýza rizika zranění odhalila, že kopání do míče je 

zodpovědné za 51 % potenciálních akcí, které by mohly vést ke zranění (Rahnama, 

2002). Svalová zranění jsou častá ve sportu a představují asi 30 % všech zranění 

způsobených  v profesionálním fotbalu mužů (fotbal) a téměř 20 % v amatérské úrovni 

mužů (Ekstrand, 2011). Čtyři svalové skupiny dolních končetin představují 92 % 
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poranění svalů (hamstringy 37 %, adduktory 23 %, kvadricepsy 19 % a lýtkové svaly 13 

%) (Ekstrand, 2011). 

Ve sportech, jako je fotbal, atletika, basketbal, volejbal atd., jsou nepřímá 

zranění svalů a nadměrná zranění častější (asi 96 % ve fotbale) než přímá zranění 

(pohmoždění). Kontaktní situace se častěji podílejí na poranění svalů v jiných sportech, 

jako je ragby, americký fotbal, lední hokej (Lopez, 2012). U elitního fotbalu je 16 % 

zranění svalů opětovným zraněním, což způsobuje o 30 % delší rekonvalescenci než  

u prvního zranění (Ekstrand, 2011). 

Poranění svalů je důsledkem komplexní interakce více rizikových faktorů a událostí. 

Klasifikace rizikových faktorů podle Ekstranda (2011): 

• Vnitřní rizikové faktory – pohlaví, věk, úroveň dovednosti, velikost těla, historie 

úrazů, anatomická či biomechanická abnormalita, flexibilita, síla svalů, 

správnost provedení, rozcvičení, aerobní zdatnost, únava. 

• Vnější rizikové faktory – obuv, klimatické podmínky, typ trávníku, soupeř. 

Prevenci zranění svalů obhajují sportovci i trenéři. Většina technik prevence 

poškození svalů, které používají atleti nebo které vyučují trenéři, je však zcela založena 

na jejich vlastních zkušenostech, ale bez podpory vědeckých důkazů. Když dojde ke 

zranění svalů, je bezpečný návrat do soutěže často obtížný, a to jak z důvodu dosažení 

předchozí úrovně výkonu, tak kvůli zabránění opětovnému poškození. 

Rekonvalescence zranění svalů je primární podmínkou bezpečného návratu ke 

sportu, ale nestačí zvládat riziko opětovného zranění. Rekonvalescence tedy není 

synonymem pro „celkové uzdravení“. V čase rehabilitace je elitní sportovec nutný 

praktikovat pravidelný a přiměřený trénink na denní bázi. Zranění, imobilita a pokles 

výkonu nesmí dopustit příliš dlouhý výpadek z pohybové aktivity. Programy 

rehabilitace a rekondice musí mít striktně individuální formu odpovídající typu zranění.  

1.3.1 Mechanismy ACL zranění 

Poranění předního zkříženého vazu (ACL) se vyskytuje většinou během 

sportovních aktivit a incidence zůstává vysoká, zejména u mladých sportovců.  

Při častých změnách směru ve fotbale existuje vysoké riziko zranění ACL. Na 

rozdíl od toho, co lze očekávat, zranění obvykle nenastanou při kontaktu s jinými hráči, 

ale při pohybu složeném z několika namáhavých mechanismů v kolenním kloubu 
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(Paszkewicz, 2012). Tyto mechanismy jsou jedním z následujících způsobů nebo jejich 

kombinací: náhlá změna směru, náhlé zpomalení, přistání ze skoku do nebo v blízkosti 

úplného prodloužení kolene (Alentorn-Geli, 2009) a otáčení či v blízkosti úplného 

prodloužení kolene, když je noha pevně v kontaktu se zemí (Alentorn-Geli, 2009). V 

kombinaci s kontrakcí čtyřhlavého svalu představují tyto mechanismy vysoké riziko 

poranění ACL (Paszkewicz, 2012). Nejběžnější mechanismus zranění ACL kombinuje 

zpomalení s vnitřním prodloužením točivého momentu kolene spolu s rotací valgus. 

Mechanismus také zahrnuje tělesnou hmotnost, která je posunuta k poraněné noze a 

plantární povrch chodidla upevněný na zemi (Alentorn-Geli, 2009). Bylo navrženo, aby 

interní rizikové faktory zahrnovaly laxnost kolenního kloubu, sníženou sílu a odpor 

svalu hamstring ve vztahu k čtyřhlavému svalu, svalovou únavu, vysokou BMI, 

sníženou sílu jádra a zvýšenou vnitřní rotaci kyčle a vnější rotaci holeně s nohou nebo 

bez ní  Mezi vnější rizikové faktory patří suché počasí a umělý povrch namísto přírodní 

trávy (Paszkewicz, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 Poranění předního zkříženého vazu (anglicky Anterior Cruciate Ligament; zkratka 

ACL)  (převzato z: https://www.news-medical.net/health/Anterior-Cruciate-Ligament-(ACL)-

Injury.aspx) 

DeMorat a kol. a Yu a Garrett uvedli, že agresivní kvadricepsové přetěžování by 

mohlo vést k selhání ACL (DeMorat, 2004). Oproti tomu a na základě matematického 

simulačního modelu Mclean a kol. tvrdili, že samotné sagitální zatížení nemůže 

způsobit taková zranění (McLean, 2005). Studie video analýzy také ukázaly, že kolaps 

valgusu se zdá být hlavní složkou mechanismu zranění ACL mezi sportovci 

(Krosshaug, 2007). Studie na kadáverech a matematické simulace však ukázaly, že čistý 

valgusový pohyb by nezpůsobil zranění ACL, aniž by se nejprve roztrhl mediální 

kolaterální vaz (MCL) (Mazzocca, 2003). 
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Jiné simulační studie naznačují, že zatížení valgusem by výrazně zvýšilo sílu 

ACL v situacích, kdy je aplikována přední tibiální střihová síla (Withrow, 2006). Na 

základě zjištění magnetické rezonance Speer a kol. (1992) uvádí, že kostní edém 

laterálního femorálního kondylu nebo posterolaterální části tibiální plošiny se vyskytli u 

více než 80 % akutních ACL nekontaktních poranění. 

1.3.2 Biomechanika nekontaktních ACL zranění 

Koga (2017) ve své studii uvádí, že hráčky basketbalu a házené nepodstoupily 

zranění ACL při přímém kontaktu kolenního kloubu. Jednalo se vždy o kontakt se 

soupeřem, kdy se jednalo o vychýlení trupu, nikoliv kontaktu s kolenem. 

 

Obrázek 3 Příklad videa se shoduje v situaci, kdy došlo k poranění ACL u házené při 

sledování dvěma kamerami 40 ms po počátečním kontaktu. Dva horní panely zobrazují 

přizpůsobený model skeletu a model házenkářského kurtu překrývající se a shodující se  

s obrazem na pozadí ze dvou kamer s různými úhly. Dva spodní panely zobrazují model 

kostry z pohledu zezadu a z boku (Koga, 2017). 

 

1.3.3 Důsledky úrazu ACL 

Po poranění ACL je hlavním problémem funkční nestabilita; tj. náhlá ztráta kontroly 

nad kolenem v poloze pro nesení váhy. Ruptura ACL je podle Muller a kol. (2013) 

jedním z nejvíce se vyskytujících poranění ligamentu kolene (35 ze 100 000). Pokud 

toto zranění není ve sportu ošetřeno, způsobuje nestabilitu v koleni a neschopnost 
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vykonávat rychlé změny směru a různé otočky. Následkem ACL ruptury se můžou 

projevit další zranění menisku a rychlejší nástup degenerativních změn chrupavky 

(Muller a kol., 2013). ACL podle studie nemá samotný potenciál pro vyléčení, proto 

musí zasáhnout rekonstrukce operací. Operace má za cíl stabilizovat koleno a 

minimalizovat opětovné riziko zranění, hlavně také předejít níže popsaným 

degenerativním změnám. Mezi další běžné důsledky patří snížená síla, rozdíly ve 

vzorcích pohybu a aktivace svalů a zhoršená posturální kontrola (Tengman, 2014).  

V prvních letech po úrazu se funkce kolene obvykle zlepšuje. Nicméně, i přes 

rehabilitaci nebo chirurgický zákrok, se všichni pacienti s ACL zraněním nemusí vrátit 

k jejich předchozí sportovní úrovni, a proto jsou nuceni ukončit svou sportovní kariéru 

(Tengman, 2014). Ukázalo se, že hlavním důvodem ukončení sportovní aktivity je spíše 

strach ze zranění než skutečný nedostatek funkce kloubu (Fältström, 2015). Dlouhodobé 

(více než 20 let) důsledky po zranění ACL zahrnují nízké samo-ohlášené funkce kolena, 

nízkou úroveň fyzické aktivity specifické pro koleno ve srovnání s celkovou úrovní 

fyzické aktivity a celkově nižší funkční výkon v porovnání kolen a nohou na 

nepoškozené dolní končetině (Tengman, 2014). Častým dlouhodobým důsledkem po 

ACL zranění je osteoartritida (Von Porat a kol., 2004; Lohmander a kol., 2007). 

Průměrně 10–20 let po poranění má přibližně polovina pacientů s diagnostikovaným 

poraněním ACL osteoartrózu s bolestí a / nebo funkční poruchou (Lohmander a kol., 

2007). Zranění ACL zanechává své následky i po době 12 let, zdůrazňuje Lohmander a 

kol. (2004). Studie sledovala 103 hráček fotbalu, které prošli ACL zraněním. Celkem 82 

% hráček mělo po rentgenu zjištěnou určitou změnu ve struktuře a z toho 51 % 

osteoartrózu, 75 % dotazováním potvrdilo, že trpí symptomy, které jim negativně 

ovlivňují výkon v kolenním kloubu a 60 % hráček muselo podstoupit druhou operaci 

ACL. Lohmander a kol. (2004) apeluje na nutnost zvýšení nejen snahy o prevenci 

(tréninkem, morfologií a sílou), ale také na lepší opatření po dobu zranění.Variace ve 

výsledku závisí na jednotlivých faktorech jako je věk, pohlaví, genetika, tělesná 

hmotnost, aktivita a opětovné zranění (Lohmander a kol., 2007). Pomocí kvalitních 

rehabilitačních metod po ACL zranění, jsou hráči schopni návratu do elitního utkání už 

po 4 až 6 měsících po operaci (Roi a kol., 2006). Nejdůležitějším faktorem pro úspěšný 

návrat do utkání je podle Roi a kol. (2006) druh operační techniky, typ a rozsah zranění 

ACL a také průběh léčení. Výsledky studie, kde pozorovali 479 elitních hráčů Italské 

Série A, ukázaly, že 8 % ze sledovaných hráčů absolvovalo artroskopickou rekonstrukci 

ACL. Čas, který trval od operace po nástup do utkání, se lišil velmi individuálně od 76 
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do 791 dní. Celkem 31,6 % mělo izolovanou rupturu a kratší čas návratu 76 do 231 dní. 

Oproti tomu skupina s jednou nebo více lézemi ACL tvořila 52,6 % a měli delší dobu 

návratu od 146 do 329 dní. 16 % z případů po operaci nebo v době rehabilitace 

potvrdilo komplikace jako je infekce nebo otoky‚ a do utkání se dostali po 233 až 791 

dni. Návrat po méně než čtyřech měsících byl podle Roi a kol. (2006) možný jenom u 

třech případů izolované ruptury ACL. Urychlená rehabilitace (méně než 6 měsíců) se 

podle studie zdá být možná jenom v případě izolované rekonstrukce ACL nebo 

v případě, kde byl součástí léze jenom mediální meniskus. Studie Brophy a kol. (2012) 

ukázala, že do fotbalu se vrátilo celkem 72 % hráčů po operaci ACL a 36 % z nich hrálo 

fotbalové soutěže i po sedmi letech po operaci. Studie ukázala, že věk je jedním z 

faktorů, na kterém záviselo navrácení do sportu. Starší hráči dosáhli nižší šance pro 

návrat (p = 0,006). Celkem 12 % podstoupilo další operaci ACL a důležitým zjištěním 

Brophy a kol. (2012) bylo, že hráči, kteří měli zranění ACL na své nedominantní 

končetině, měli větší šanci pro budoucí zranění ACL na dominantní (16 %) ve srovnání 

s těmi, kteří měli první poranění na své dominantní končetině (3,5 %; p = 0,03).  

1.3.4 ACL zranění u profesionálních fotbalistů 

Waldém (2016) uvádí, že míra zranění ACL se nesnížila u profesionálních hráčů 

fotbalu. Zjištění, že míra zranění ACL u profesionálních fotbalových hráčů neklesá, je 

znepokojující. V poslední době několik vysoce kvalitních randomizovaných 

kontrolovaných studií ukázalo, že prevence poranění ACL je možná pomocí 

neuromuskulárního tréninku. Ačkoli většina výzkumů dosud probíhala u hráček fotbalu 

(Gilchrist, 2008; Waldém, 2012), tak se už objevila i studie, která se zabývala hráči 

mužského pohlaví (Silvers-Granelli, 2015). 

Diskutovaným rizikovým faktorem v literatuře a fotbalové komunitě je únava, ale k 

mnoha zraněním ACL vlastně dochází již v první polovině  utkání nebo mezi 

střídajícími hráči v druhé polovině utkání (Waldém, 2011). Toto zjištění naznačuje, že 

pokud je únava rizikovým faktorem, tak se pravděpodobně bude jednat o účinek 

naakumulované únavy v čase z důvodu přetížení během zápasového rozpisu (Dupont, 

2010; Carling, 2016) než aktuální únavy během konkrétního utkání, kde došlo 

k poškození ACL.  
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1.3.5 Následné poškození ACL po jeho plastice 

Plastika ACL neznamená, že vaz se už nemůže dále poškodit. Z fyziologického 

hlediska vaz plně prorůstá až dva roky po jeho plastice. Waldém (2016) ve své studii 

uvádí, že 4 % hráčů si obnoví rupturu vazu již ve fázi rehabilitace, 3 % hráčů si obnoví 

rupturu během tří měsíců od plné zátěže. V tomto ohledu se objevující důkazy pro 

nepřijatelně vysokou míru následné ipsilaterální ruptury štěpu nebo kontralaterální 

ruptury ACL po rekonstrukci, což je velmi znepokojující (Wiggins, 2016). Následná 

ruptura ACL je patrná zejména u mladších sportovců, kteří se vracejí po 

rekonvalescenci, to uvádí v systematické recenzi Wiggins a kol. (2016) a dále také 

uvádí, že riziko obnovy ruptury ACL je 35krát vyšší než u nezraněných hráčů. Riziko 

ruptury ipsilaterálních štěpů se zdá být největší v prvních 2 letech po plastice ACL  

a relativně vyšší podíl kontralaterální ruptury ACL je pozorován se zvyšující se zátěží 

(Waldém, 2013). 

1.4 Tělesné složení a míra zranění 

 Pro hodnocení vývojových trendů tělesného složení (TS) jsou velmi důležité 

zejména změny poměru mezi jednotlivými komponentami. Tělesné složení ovlivňuje do 

značné míry prostředí a vnější faktory. Bunc (2010) dodává, že TS je důsledkem 

genetických dispozic, dietního a pohybového režimu hodnoceného jedince. Mezi další 

faktory, které ovlivňují tělesné složení, patří výživa, fyzická aktivita, celoživotní 

pohybová zkušenost a celkový zdravotní stav. Nevhodné stravovací návyky a 

nedostatečný příjem hodnotných proteinů ve stravě může negativně ovlivnit proces 

nabírání svalové hmoty, čímž se limituje rozvoj svalové tkáně. Cinařová a Přidalová 

(2014) tvrdí, že jednotlivé komponenty TS jsou ovlivněny do určité míry  geneticky a 

formovány exogenními faktory, ke kterým řadíme pohybovou aktivitu, výživové faktory 

apod. Jedním z nejvíce používaných přístrojů pro zjištění TS je bioelektrická impedance 

(BIA) na obrázku 4, která může být užitečným nástrojem pro identifikaci 

morfologických asymetrií v "jednostranné" nekompenzované sportovní aktivitě (Malá a 

kol., 2017). Zjistilo se, že složení těla je indikátor pro celkovou úroveň zdraví a kondice 

sportovců, především pro ženy, kde extrémně nízká tělesná hmotnost, procento 

tělesného tuku a beztuková hmota jsou rizikové faktory pro ženský sport (Stand, 2007). 

Esco a kol., (2015) hodnotí TS za velmi důležité z hlediska celkové fyzické kondice. 

Calbet a kol., (2001), pozoruje u elitních fotbalových hráčů vyšší hodnoty kostní a 

netukové hmoty a naopak nižší tělesný tuk než u jejich ne-fotbalových protějšků. 
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Rozdíly v TS také pozorujeme u bělochů v porovnání s jedinci afroamerického a 

asijského původu. Wagner a kol., (2000) provedli šetření, ve kterých byly porovnány 

černé a bílé rasové skupiny. Výsledky naznačují, že sportovci černé pleti vykazovali 

vyšší obsah bílkovin a minerálů než sportovci bílé pleti, což vedlo k většímu podílu 

svalové hmoty a hustotě kostí. Na druhé straně Jackson a kol., (2002) nehlásili žádné 

významné rozdíly v hodnotách % tuku a beztukové hmoty mezi černými a bílými 

sportovci, díky čemuž dospěli k závěru, že na TS mají vliv pouze věk a pohlaví, nikoli 

etnicita. V běžné populaci bylo zjištěno, že asijské skupiny mají pro daný index tělesné 

hmotnosti o 3–5 % vyšší procento tělesného tuku než běloši (Deurenberg a kol., 2002). 

Esco a kol. (2015) hodnotí TS za velmi důležité z hlediska celkové fyzické kondice.  

 

 

Obrázek 4 Bioelektrická impedance Tanita 

1.4.1 Tělesné složení u hráčů fotbalu 

Studie (Matkovic a kol., 2003; Arnason a kol., 2004) se shodují v tom, že pouze 

brankáři se významně liší v proměnných tělesného složení od ostatních hráčů v poli. 

Brankáři měli v obou případech větší tělesnou hmotnost a výšku, což je pochopitelné 

z důvodu specifických úkolů, které jsou nezbytné pro úspěch na této pozici. Také 

pozorujeme u brankařů nejvyšší podíl tělesného tuku v porovnání s hráči v poli (Sutton 

a kol., 2009). Minett a kol. (2017) sledovala ve své studii parametry tělesného složení 

během sezony u mladých fotbalistek. Hlavním zjištěním bylo, že fotbalistky ztratily 

beztukovou hmotu v průběhu soutěžního období a nabraly tukovou hmotu, ale v mimo 

sezónním období neobnovily beztukovou hmotu. Ačkoli to nevedlo ke snížení síly, 

ztráta beztukové hmoty by mohla být známkou negativního výsledku souvisejícího s 
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přetrénováním nebo zápornou energetickou bilancí. Bloomfield a kol. (2007) naopak 

uvádí, že období mimo sezóny představuje pro sportovce významné snížení sportovní 

kondice, z důvodu snížení energetického výdeje a následné zvýšení tělesného tuku. 

Proto by se měli hráči i po sezóně aspoň 2-3krát týdně věnovat lehčímu tréninku, aby 

nevznikl velký tlak na hráče, pokud se bude snažit v krátkém období eliminovat 

všechny deficity ztracené mimo sezónu (Owen a kol., 2018). Pro fotbalové hráče na 

nejvyšší úrovni je velmi důležité pravidelně monitorovat procento tělesného tuku, 

abychom naplnili celý herní potenciál sportovce, jelikož vysoký podíl tukové hmoty 

může mít negativní dopad na sportovní výkon (Gardasevic a kol., 2019). Sutton a kol. 

(2009) uvádí hodnoty 9,9 % - 12,9 % v závislosti od herní pozice pro Anglickou 

Premier League a Tahara a kol. (2006) prezentuje hodnoty 8,5 % - 13,7 % pro hráče 

Japonské ligy. Stølen a kol. (2005) uvádí, že nízké procento tělesného tuku je u 

fotbalistů očekávané, z důvodu zařazení fotbalu mezi převážně aerobní sporty. Význam 

určování parametrů tělesného složení pro sportovní výkon je primárním zájmem při 

vytváření kondičních programů (Silvestre a kol., 2006).  

1.4.2 Stanovení metod tělesného složení 

 Stanovení metod tělesného složení je velké množství, avšak výběr závisí 

především na metodických možnostech a účelu měření. Mnohé z nich je možno 

provádět v laboratorních podmínkách a jiné jsou zase lépe využitelné při terénních 

měřeních (Pařízková, 1977). 

Na základě tohoto kritéria (Pařízková, 1998) dělí metody do tří skupin: 

• Metody přímé – U živých osob je tento typ měření nerealizovatelný, protože 

ho umožňuje jedině pitva. 

• Metody jedenkrát nepřímé (referenční) - nebo také laboratorní metody, které 

jsou velmi přesné, používají se ke stanovení procentuálního zastoupení tuku 

a tukoprosté hmoty v těle. Tyto metody neměří přímo tělesný tuk, ale měří 

tělesnou denzitu, celkovou tělesnou vodu apod. Jako nevýhodu referenčních 

metod můžeme považovat náročnost na odbornost obsluhy a cenu zařízení. 

Do této skupiny patří především denzitometrie, metoda DEXA a magnetická 

rezonance (Kutač a kol., 2009). 

• Metody dvakrát nepřímé – Největší výhodou této metody jsou její nízké 

vstupní náklady a pracuje se s nimi poměrně rychleji než s metodami 
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• Celotělový model – Tento model využívá délkové, šířkové a obvodové 

rozměry. Dále kožní řasy a objem těla, z kterého je odhadovaná denzita, 

která je indikátorem pro aktivní tělesnou hmotu či depotní tuk.  

1.4.4 Metody měření tělesného složení 

V současnosti se považuje za nejvyužívanější metodu pro analýzu tělesného 

složení Bioimpedanční analýza (BIA). Níže uvádíme přehlednou tabulku 

nejpoužívanějších metod a zároveň předkládáme i klady a zápory pro jednotlivé 

metodiky (Malá a kol., 2008).  
 

Tabulka 1 Přehled nejpoužívanějších metod TS (Malá a kol., 2008) 

 
Legenda: Dexa – Dual – Energy – X-ray Absorptiometrie, HD – hydrodenzitometrie, ADP – 

Air Displacement Plethysmography, BIA – bioelektrická impedance 
1.4.5 Komponenty tělesného měření 

Celková tělesná voda (TBW) 

Voda je nejzákladnější látkou vnitřního organismu a tvoří nejvíc zastoupenou 

hmotu z celkové hmotnosti těla. Podmínkou pro správné fungování organismu je 

dostatečná hydratace. Kutáč (2013) uvádí, že množství vody v těle je závislé na více 
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faktorech, mezi které patří nepochybně věk a pohlaví. Stav hydratace může ovlivnit 

chybu měření až o 3–5 % (Malá a kol., 2014).  

Celkovou tělesnou vodu můžeme ještě rozdělit:  

Extracelulární – Kutáč (2013) zde řadí krevní plazmu, tkáňový mok, lymfu a 

ostatní trans celulární tekutiny, které jsou uložené mimo buňku a přináší jim živiny, 

kyslík a hlavně odvádí odpadové látky. Tvoří asi 20 % celkové tělesné hmotnosti. 

Intracelulární – Na rozdíl od extracelulární se nachází v nitrobuněčném 

prostoru.  

U žen tvoří cca 32 % celkové tělesné hmotnosti a u mužů až 40 % (Rokyta a kol., 

2016).   

Tukoprostá hmota (FFM)  

Do této složky řadíme všechny netukové složky v organismu. FFM tvoří z 60 % 

svalová hmota, opěrná a pojivová tkáň cca 25 % a 15 % tvoří hmotnost vnitřních orgánů 

(Riegerová a kol., 2006).  

Procento tuku %  

Procento tělesného tuku se počítá z hodnoty BFM (Body Fat Mass), která je 

uváděna v kilogramech, a z jejího vztahu k celkové tělesné hmotnosti. Dle Psotty (2006) 

se u hráčů fotbalu elitních evropských týmů tyto hodnoty v současnosti pohybují 

v rozmezí 8–12 %. Dle Maughana (1999) je ideální tělesné složení sportovce závislé na 

charakteristice sportu, který provádí. Fotbal patří do kategorie sportů, které těží z nižší 

hladiny tuků v těle, velmi nízké hladiny ovšem přímo nesouvisí s lepším výkonem. 

ECM/BCM (extracelulární hmota/buněčná hmota)  

Studie (Koralewski a kol, 2003; Riegerova a kol., 2006) považuje ECM/BCM za 

důležitý parametr pro hodnocení stavu výživy jedince. Optimální stav výživy odpovídá 

0,7–0,8. Čím nižší je index, tím větším množstvím tukuprosté hmoty využitelné pro 

pohybovou aktivitu jedinec disponuje. Trénovaní jedinci disponují nižší hodnotou 

tohoto indexu než netrénovaní. Index ECM/BCM vykazuje těsnou závislost na 

maximální spotřebě kyslíku na kg tělesné hmotnosti. Tato proměnná může být využita 

pro hodnocení stavu tělesné zdatnosti, případně trénovanosti u sportujících i 

netrénovaných jedinců (Bunc a kol., 2001). Pro fotbal se dle Psotty (2006) ukazuje jako 
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nezbytné, aby tato hodnota byla nižší než 0,7. Koeficient ECM/BCM charakterizuje 

morfologii svalové hmoty. Odráží jednak genetické dispozice jedince, jednak 

absolvovaný trénink, hlavně pak objem intenzivního rychlostně silového tréninku. 

Tento koeficient je velmi citlivý na přerušení tréninku. Je schopen zachytit již zhruba 

dvoutýdenní absenci rychlostně silového tréninku.  

1.4.6 Morfologické asymetrie 

Morfologické asymetrie mohou ovlivnit některé složky fyzické zdatnosti u mládeže  

a dospělých. Studie (Bak a Magnusson (1997); Stradijot, Pittorru a Pinna, 2012) se 

shodují, že vyšší míra asymetrie je spojená s vyšší četností bezkontaktních zranění  

a mají také negativní dopad na sportovní výkon (Malý, Zahálka a Malá, 2016). 

Asymetrie mezi dolními končetinami jsou do určité míry ve fotbale důsledkem 

jednostranné činnosti (kopání), kde fotbalisté používají obě nohy, ale s preferovanou 

nohou kopají častěji a tvrději (Malý a kol., 2019). Malá a kol. (2020) uvádí, že jejím 

hlavním zjištěním je absence morfologické asymetrie u hráčů mládeže (kategorie U12 – 

U16). Studie odhalila morfologické asymetrie mezi končetinami u hráčů v kategorii 

U17 a dospělých hráčů. Větší pozornost by měla být věnována hráčům v těchto 

kategoriích, kterým kvůli těmto prediktorům hrozí vyšší riziko zranění. Morfologické 

změny v oblasti břišních svalů (OI) mohou hrát roli při výskytu bolesti zad (LBP)  

u dospívajících fotbalistů. Přítomnost OI asymetrie v klidové poloze na zádech zvyšuje 

pravděpodobnost LBP nejméně 2,4krát (Linek a kol., 2018). Důkazy naznačují, že k 

podstatnému snížení síly čtyřhlavého svalu (> 20 % až 40 %), dochází v kritickém čase, 

kdy se jednotlivec vrací k činnostem, které vyžadují vyšší svalovou náročnost a zatížení 

kloubů (Webster a kol. (2010), Maletis a kol. (2007)). Jako mechanismus této 

dlouhodobé ztráty svalové síly byly navrženy alterace jak neurologické kontroly, tak 

fyziologie svalů (Palmieri-Smith a kol.,2007). Přes značnou pozornost věnovanou 

tomuto poranění je stále málo známo, co se týče základních změn ve fyziologii svalů po 

roztržení ACL a následné pooperační rehabilitaci (Noehren a kol., 2016). Mezi faktory, 

které mohou zvýšit riziko zranění, patří optimální délka svalů, nedostatek pružnosti 

svalu a svalové asymetrie (Liu a kol., 2012). Leao a kol. (2019) doporučuje kontinuální 

dlouhodobý monitoring antropometrických parametrů a TS. Následná optimalizace 

tréninkového procesu by mohla pomoct hráči při celkovém rozvoji ze zdravotního i 

výkonnostního hlediska.  
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Řada vědců předpokládala zvýšenou asymetrií u fotbalistů jako produkt unilaterálního 

kopání a většího opakování s dominantní končetinou (Kubo a kol., 2010; Silva a kol., 

2015; Fousekis a kol., 2010) ačkoli Mathew a kol., (2017) ve své studii neprokázal 

žádnou zvýšenou asymetrii z hlediska morfologického, silového či rozsahu pohybu u 

mužských fotbalových hráčů.  

1.4.7 Morfologické asymetrie ve fotbale 

Ve fotbale, kde se kombinuji cyklické (běh) a acyklické pohyby (kop) v 

nepravidelných intervalech, můžou sportovci vykazovat vyšší míru morfologické a 

silové asymetrie (Fousekis a kol., 2010). Hart a kol. (2016) se domnívá, že asymetrie 

jsou adaptivní důsledek, který je umocněn dlouhodobou a intenzivní sportovní činností. 

Jeho tvrzení vychází z výsledku, kde zkušenější hráči (participace >3 roky) vykazovali 

asymetrie mezi končetinami signifikantně větší než u méně zkušených hráčů 

(participace <3 roky). Studie naznačují, že fotbalisti mají různou asymetrii svalové síly, 

což se připisuje unilaterální preferenci při vykonávání většiny jednostranných 

fotbalových dovedností (Masuda a kol., 2005) ačkoli naopak jiní, nedokázali potvrdit 

význam v stupni bilaterální asymetrie nohou nalezených ve fotbale (Zákas, 2006). 

Hlavním zjištěním studie Malé a kol. (2020) byla absence morfologické asymetrie u 

hráčů mládeže (kategorie U12 – U16).  

Studie Fousekis a kol. (2010) říká, že silová asymetrie a dysbalance mezi flexory  

a extensory se právě projevuje u hráčů, kteří jsou spojováni se zvýšeným rizikem 

zranění. Hráči, kteří dosahují vyšší asymetrie jak 15 %, jsou ve srovnání s hráči s nižší 

asymetrií až 5krát více náchylní k zranění hamstringu. Tvrzení podporuje studie 

Knapika a kol. (1991). Potvrdil, že hráči se silovými bilaterálními asymetriemi dolních 

končetin nad 15 % vykazují vyšší riziko zranění o 2,6krát více, než hráči s nižší 

asymetrií.  Studie Malé a kol. (2019) se zabývala zjištěním efektu asymetrie svalové síly 

se svalovou morfologií asymetrie z hlediska bilaterality. Analyzování byli elitní 

fotbaloví hráči. Skupina U17 a skupina dospělých hráčů ve studii dosáhla významné 

morfologické asymetrie mezi dolními končetinami (p = 0,01). Výsledky podporuje 

tvrzením, že s rostoucím věkem tato asymetrie může narůstat, proto je důležitá včasná 

diagnostika a vhodné kompenzační metody. Studie od Malé a kol. (2016, 2018, 2020) 

přikládají značnou důležitost bioimpedančním metodám pro analýzu morfologie ve 

sportu. Studie z roku 2016 analyzovala morfologické asymetrie 73 elitních fotbalistů 

kategorie U19. Výsledky ukázaly významnou asymetrii hlavně u brankářů. Toto tvrzení 
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podporuje také studie Silvestre a kol. (2006). Dalším výzkumem morfologie fotbalistů 

se zabýval Milsom a kol. (2004). Starší hráči dosahovali významně vyšších hodnot 

tukuprosté hmoty v dominantní dolní končetině (p <0,05) než mladší. Tento statisticky 

významný rozdíl mezi dominantní a nedominantní dolní končetinou byl potvrzen taky 

studií Malé a kol. (2016), a říká, že v tréninkovém procesu mají pravděpodobně hráči 

silnou preferenci jedné dominantní končetiny, kterou využívají k přihrávkám nebo 

střelbě. 
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2 Metodika 

2.1 Cíl 

 Cílem práce bylo identifikovat změny tělesného složení a výskyt 

morfologických asymetrií a délku období rezidua po zranění předního křižního vazu 

(ACL) u elitních fotbalistů. 

2.2  Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že hráči po zranění ACL budou v čase návratu do soutěže 

vykazovat asymetrii (> 3 %) z pohledu segmentálního rozložení dolních končetin. 

H2: Předpokládáme vyšší úbytek svalové hmoty (> 3 %) na zraněné končetině ve 

srovnání s nezraněnou končetinou půl roku po zranění. 

H3: Po zranění předpokládáme úbytek svalové hmoty na trupu v období půl roku po 

zranění. 

H4: Předpokládáme snížení tukoprosté hmoty a zvýšení tukové hmoty v období půl 

roku po zranění. 

2.3  Úkoly 

• Rešerše dostupné literatury 

• Výběr metod získávání dat 

• Sběr dat 

• Zpracování dat 

• Interpretace výsledků a vyvození závěrů pro praxi 

2.4  Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořili dva elitní dospělí hráči fotbalu. Základní charakteristiky 

uvádíme v tabulce 2. Hráči byli aktivní v nejvyšších národních soutěžích a jejich 

tréninkový objem odpovídá 15-23 hodinám za týden. Výběr hráčů byl záměrný. 
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bioimpedančního měření (Kyle, 2004). Před samotným měřením jsme zjistili aktuální 

tělesnou výšku probandů ve stoji s přesností na 1 mm pomocí stadiometru (SECA 242, 

Hamburg, Německo) a tělesnou hmotnost s přesností na 1 g pomocí digitální váhy 

(SECA 769, Hamburg, Německo). Pro stanovení tělesného složení jsme použili 

multifrekvenční bioimpedanční analyzér (Tanita MC-980MA, Tanita Corporation, 

Japonsko). Vlastní měření trvalo přibližně 120 s, aktuální tělesnou hmotnost k přepočtu 

nepřímo měřitelných parametrů zaznamenal samotný analyzér s přesností na 1 g. 

K přepočtu nepřímo měřitelných parametrů byly použity predikční rovnice softwaru 

zabudovaného v analyzátoru, v módu sportující populace. Zjišťovali jsme: aktuální 

tělesné složení a jeho změny u sledovaných probandů. Sledovali jsme změnu 

následných ukazovatelů: tělesná výška, tělesná hmotnost, absolutní množství aktivní 

hmoty, procento tukové hmoty. U jednotlivých segmentů těla jsme sledovali absolutní 

množství svalové hmoty a tukové hmoty (trup, horní končetiny, dolní končetiny), 

zhodnotili jsme bilaterální rozdíly v morfologii. 

2.7  Způsob zpracování dat 

 Při zpracování dat jsme využili kvantitativní a kvalitativní metody. 

Z kvantitativních metod jsme využili absolutní hodnoty a procenta, z kvalitativních 

metod jsme využili metody analýzy a syntézy. Výsledky prezentujeme v tabulkovém a 

grafickém zobrazení. 
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3 Výsledky 
 V této kapitole jsou prezentovány výsledky měření tělesného složení u 

jednotlivých hráčů před zraněním a po zranění. Změny jednotlivých parametrů jsou 

zpracovány  a pro lepší přehlednost zpracovány v grafickém a tabulkovém provedení. 

3.1  Hráč 1 

 V tabulce 3 prezentujeme hodnoty tělesného složení Hráče 1 před zraněním, pak  

v odstupu půl roku od zranění, rok od zranění a rok a půl od zranění.  

Tabulka 3 Tělesné složení a morfologické asymetrie u Hráče 1 (zranění 05/2018, návrat do 

utkání 02/2019, opakované zranění 05/2019). 

Datum 
testování 

Tuková 
hmota 
(%) 

Akt. 
hmo

ta 
(kg) 

Sval. 
hmota 
(kg) 

Celk. 
voda 

(l) 

ICW 
(l)) 

ECW 
(l)) Segmentálna analýza - Svalová hmota (kg) Segmentální analýza – Tuková hmota (%) 

       Pravá 
DK 

Levá 
DK Trup Pravá 

HK 
Levá 
HK 

Pravá 
DK 

Levá 
DK Trup Pravá 

HK 
Levá 
HK 

18.12.2017 6,3 78,9 74,8 56,9 38,3 18,4 13,1 12,8 39,3 5 4,9 8,7 10,3 4,8 6,2 6,7 

06.01.2018 4,8 79,8 75,9 57,5 39,2 18,3 13,1 12,7 40 5,1 5 6,1 8,2 3 5,8 5,7 

04.01.2019 5,5 79,1 75,2 57,1 38,8 18,3 12,9 12,6 39,7 5,1 4,9 6,8 8,7 3,9 5,9 6,3 

1.10.2019 7,1 78,1 74,3 56,1 38,0 18,1 12,4 12,2 39,6 5,1 5,0 9,3 10,8 5,5 6,0 6,2 

22.10.2019 6,2 79,1 75,2 56,7 38,5 18,2 12,3 12,2 40,6 5,1 5,0 9,6 10,6 3,6 5,9 6,2 

06.01.2020 7,0 78,3 74,5 56,2 38,1 18,1 12,4 12,2 39,9 5,1 4,9 9,1 10,7 5,2 6,4 6,8 

Legenda: ICW – intracelulární tekutina, ECW – Extracelulární tekutina, DK – dolní končetina, 

HK – horní končetina. 

Tabulka 4 Základní somatometrické charakteristiky  u Hráče 1  

Datum testování 
Tělesná 
výška 
(cm) 

Tělesná 
hmotnost 

(kg) 

   

18.12.2017 184,9 84,4 

06.01.2018 185 83,9 

04.01.2019 185,7 83,8 

1.10.2019 185,7 84,1 

22.10.2019 185,7 84,3 

06.01.2020 185,7 84,3 

  

Základní somatometrické charakteristiky v tabulce 4 (tělesná výška a tělesná 

hmotnost) prokazují zvýšení tělesné výšky v průběhu sledovaného období o 0,8 cm jako 

následek stále probíhající ontogeneze u tohoto hráče. Tělesná hmotnost se 
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bezprostředně po zranění snížila, v průběhu sledovaného období nastal nárůst na 

hodnotu před zraněním , a to v období návratu hráče do tréninkového utkání (obrázek 

5). Samotná tělesná hmotnost o kvalitě tělesného složení nevypovídá. 

 

 

Obrázek 6 Změny tělesné hmotnosti (kg) u Hráče 1 

 Absolutní hodnota aktivní hmoty činila před zraněním 78,9 kg. V průběhu 

období po zranění došlo k navýšení o 1,14 % (0,9 kg) a následnému snížení o 1,8 % (0,8 

kg) v období návratu do tréninkového utkání (obrázek 6). Svalová hmota, jako součást 

aktivní složky tělesného složení, činila 74,8 kg před zraněním a kopírovala stejný trend 

zvýšení a snížení jako aktivní hmota (navýšení o 1,1 kg v období po zranění a snížení o 

1,4 kg ve srovnání s výchozí hodnotou v období návratu do tréninkového procesu). 

V souladu s tímto výsledkem je i nárůst svalové hmoty u jednotlivých segmentů – na 

horních končetinách a trupu bezprostředně po zranění hráče. 
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Obrázek 7 Změny absolutní hodnoty aktivní tukuprosté hmoty (kg) u Hráče 1 

 Celková voda v těle činila 56,9 l, z toho intracelulární tekutina 38,3 l (67,32 %)  

a extracelulární tekutina 18,4 l (32,5 %) (obrázek 7 a 8). Změna celkové vody v těle  

a zastoupení intracelulární složky kopíruje nárůst aktivní hmoty a svalové hmoty hráče  

v období po zranění (zvýšení o 0,6 l u celkové vody v těle a zvýšení o 0,9 l u 

intracelulární tekutiny) a návrat pod výchozí hodnoty před zraněním v období návratu 

hráče do tréninkového utkání (snížení o 0,7 l u celkové vody v těle a snížení o 0,2 l u 

intracelulární tekutiny). 
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Obrázek 8 Celková voda v těle (l) 

 

Obrázek 9 Změny intracelulární tekutiny (l) u Hráče 1 

 Segmentální analýza v tabulce 5 ukazuje, že svalová hmota prokázala dominanci 

pravé dolní končetiny a pravé horní končetiny v období před zraněním i v průběhu 

celého sledovaného období. Asymetrie svalové hmoty dolních končetin o 2,3 % byla 

prokázána už v období před zraněním (o 0,3 kg vyšší zastoupení na pravé dolní 

končetině). V průběhu období po zranění (05/2018) a návratu do hry (02/2019) tyto 
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hodnoty klesaly na 12,9 kg pro pravou a 12,6 kg pro levou dolní končetinu, což činilo 

3,1 %. 

 

Obráz ek 10 Segmentální analýza zastoupení svalové hmoty dolních končetin u Hráče 1 (levá 

dolní končetina nesla zranění ACL). 

Jak je znázorněno v tabulce 5, tuková hmota vykazovala asymetrii 1,6 % pro 

pravou dominantní dolní končetinu před zraněním. Po zranění nastal příbytek na pravé 

dolní končetině o 0,7 % tukové hmoty a na levé o 0,5 %. Horní končetiny dosahovaly 

symetrie tukové hmoty před zraněním i po zranění. 
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složky tělesného složení, činila před zraněním 67,4 kg a kopírovala stejný trend snížení 

a zvýšení jako aktivní hmota (snížení o 1,2 %, tj. 0,8 kg v období po zranění a zvýšení o 

1,2 kg ve srovnání s výchozí hodnotou v období návratu do tréninkového procesu).  

 

Obrázek 12 Změny absolutní hodnoty aktivní hmoty (kg) u Hráče 2 

 Celková voda v těle činila 50,4 l, z toho intracelulární tekutina 33 l (65 %)  

a extracelulární tekutina 17,4 l (34 %), znázorněno na obrázku 12 a 13. Změna celkové 

vody v těle a zastoupení intracelulární složky kopíruje nárůst aktivní hmoty a svalové 

hmoty hráče v období po zranění (snížení o 0,7 l u celkové vody v těle a snížení o 0,5 l 

u intracelulární tekutiny) a návrat pod výchozí hodnoty před zraněním v období návratu 

hráče do tréninkového utkání (snížení o 0,1 l u celkové vody v těle a zvýšení o 0,4 l u 

intracelulární tekutiny). 
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Obrázek 13 Celková voda v těle (l) u hráče 2 

 

Obrázek 14 Změny intracelulární tekutiny (l) u hráče 2 

Analýza segmentálního rozložení tekutin (tabulka 6) prokázala symetrii pravé a levé 

dolní končetiny v období před zraněním (0 %). Asymetrie 1,7 % svalové hmoty dolních 

končetin byla prokázána až v období po zranění (o 0,3 kg nižší zastoupení svalové 

hmoty na levé dolní končetině). V průběhu období po zranění tato hodnota na levé dolní 

končetině, která nesla zranění, klesala na 11,3 kg a pravá dosahovala původní hodnoty 

11,5 kg s rozdílem 1,8 %. 
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Segmentální analýza horních končetin před zraněním prokázala dominanci levé 

horní končetiny o 2,5 % (o 0,1 kg vyšší zastoupení svalové hmoty na levé horní 

končetině).  

V průběhu období po zranění se tyto hodnoty neměnily, ale v poslední fázi měření se 

asymetrie minimalizovala a pravá horní končetina zvýšila objem o 0,1 kg. 
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4 Diskusní část 
Naším cílem bylo sledovat morfologii elitních hráčů fotbalu v době před zraněním 

ACL, v době po zranění a také ve fázi nástupu hráčů zpěto do utkání. Zjistili jsme, že 

hráč 1 vykazoval v době před zraněním asymetrie svalové hmoty na dolních 

končetinách  2,3 % a u hráče 2 jsme zaznamenaly symetrii.. V době nástupu do utkání 

po zranění vykazoval hráč 1 asymetrii svalové hmoty mezi zraněnou a nezraněnou dolní 

končetinou 3,1 % a hráč 2 vykazoval asymetrie dolních končetin 1.8%. Změny 

svalového objemu (svalová atrofie, hypertrofie) fotbalového hráče Anglické Premiere 

League byla zkoumána studií Milsom a kol. (2014). Udržení svalové hmoty a její 

funkce v době zranění je pro elitní hráče obtížné ale nezbytné. Autoři prezentují úroveň 

objemu svalové hmoty zaznamenané pomocí metody DEXA (Dual-energy X-ray 

absorptiometry) u zraněného elitního hráče fotbalu (ACL) po dobu 6 měsíců. Po 8 

týdnech aktivity nastal u hráče pokles celkové tělesné hmotnosti o 5 kg. V této době 

ztratil 3,8 kg aktivní hmoty z trupu a 0,8 kg z nezraněné dolní končetiny. Studie ukázala 

úbytek 1,4 kg na zraněné dolní končetině. Po dobu 8 týdnů po zranění hrála roli i strava, 

která byla nastavena jako nízko-sacharidová s vysokým objemem proteinů. Mezi 8. až 

24. týdnem měl zvýšený příjem sacharidů a vysoký příjem proteinů v kombinaci 

s posilovacím kondičním tréninkem zaměřeným na horní a dolní polovinu těla. Mezi 8. 

až 12. týdnem jeho aktivní hmota nezraněné končetiny vzrostla o 2,6 kg a mezi 12. až 

16. týdnem o 1,3 kg. Jeho zraněná končetina dosahovala pomalejšího nárůst objemu, ale 

od 12. do 24. týdne se její hmotnost zvýšila o celkem 1,2 kg. Po dokončení cyklu byl 

hráč lépe fyzicky připraven než před nástupem zranění. Je těžké hodnotit, do jaké 

úrovně měl jeho fyzický a morfologický stav odpovědnost za nástup zranění. Ale studie 

(Daneshjoo a kol., 2013; Malá a kol., 2020) zdůrazňují, že morfologické a silové 

asymetrie patří do předních rizik zvyšujících předpoklad zranění. Za důležité považoval 

ve studii Milsom a kol. (2014) sledování faktoru stravy. Hlavně v období imobility, kdy 

by náhlý pokles pohybové aktivity a vyjmutí z metabolického stereotypu při 

nekontrolované konzumaci sacharidů způsobil nárůst tukové složky (Milsom a kol. 

2014). Sledování stravy nebylo cílem naší práce a proto není součástí našeho výzkumu. 

Zranění ACL zanechává své následky i po době 12 let od zranění, jak zdůrazňuje 

Lohmander a kol. (2004). Autoři sledovali 103 hráček fotbalu, které prošli ACL 

zraněním. Celkem 82 % hráček mělo po rentgenu zjištěnou určitou změnu ve struktuře a 

z toho 51 % osteoartrózu, 75 % dotazováním potvrdilo, že trpí symptomy, které jim 
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negativně ovlivňují výkon v kolenním kloubu a 60 % hráček muselo podstoupit druhou 

operaci ACL. Lohmander a kol. (2004) apeluje na nutnost zvýšení nejen snahy o 

prevenci (tréninkem, morfologií a sílou), ale taky na lepší opatření po dobu zranění.   

Studie Engström a kol. (1991) nenašla statistický rozdíl mezi pravou a levou 

končetinou. Ze sledovaných bylo 49 % v kolenním či hlezenním kloubu (15 % muselo 

podstoupit operaci). Ze všech zranění bylo 28 % z důvodu opotřebování a objevili se 

převážně před sezónou v tréninku. Zbylých 72 % bylo traumatických (následkem 

mechanismů nárazu nebo pohybu) a se objevili se převážně v době hry na začátku 

sezóny. Většina z těchto traumatických zranění byla při souboji s protihráčem. 

Buckthorpe a kol. (2018) hovoří o tzv. terénní rehabilitaci, která představuje období, 

kdy sportovec přechází z nespecifické rehabilitace, založené na práci v tělocvičně, do 

specifického prostředí, což je v našem případu návrat na hřiště. Dokončení terénní 

rehabilitace je spojené se zvýšením svalové síly, zlepšením funkce kolen a adekvátní 

odezvou kardiovaskulárního systému na zátěž (Della Villa a kol., 2015). Výsledky 

studie Toomey a kol., (2017) naznačují, že mladí sportovci, u kterých převládá intra 

artikulární zranění kolene při vykonávaní sportu, mají vyšší celkovou a abdominální 

adipozitu a nižší aerobní zdatnost až 10 let po zranění, ve srovnání s odpovídajícími 

nezraněnými sportovci. Myer a kol., (2014) zkoumal roční prevalenci adipozity po 

zranění mladých fotbalových a basketbalových hráčů a pozoroval průměrný rozdíl  

0,8 % mezi hráči s poraněním kolene a zdravými hráči. 

Studie Uhorchak a kol., (2004) dospěli k závěru, že zvýšený index tělesné hmotnosti 

předpovídá budoucí poškození ACL u ženské populace. Další riziko pozorujeme také 

při umělém zvyšování indexu tělesné hmotnosti (nepřirozená forma – steroidy apod.), 

což se projevuje zhoršeným projevem při fázi doskoku z pohledu biomechaniky (Kulas 

a kol., 2010). Přestože složení těla může být relevantním anatomickým rizikovým 

faktorem, stále víme jen velmi málo o jeho vlivu na dolní končetiny a riziko zranění 

ACL. 

Zajímavé zjištění předkládá Zazulak a kol. (2007), který zkoumal závislost mezi 

kontrolou trupu a mírou poškození kolenních vazů. V reakci na náhlé uvolnění síly z 

trupu ve vzpřímené poloze byl posun trupu větší u sportovců, kteří utrpěli zranění ACL, 

v porovnání se zdravými sportovci. V práci jsme předpokládali hypotézu 1, že hráči po 

zranění ACL budou v čase návratu do soutěže vykazovat asymetrii větší než 3 % 
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z pohledu segmentálního rozložení dolních končetin. Tato hypotéza byla potvrzena u 

hráče 1, který měl po zranění asymetrii dolních končetin 3,1 % a z hlediska tukové 

hmoty dosahoval asymetrii o 1,9 % . Poté došlo k opakovanému zranění u hráče 1 z 

důvodu brzkého nástupu do utkání (9 měsíců od zranění).U hráče 2 byl rozdíl mezi 

pravou a levou dolní končetinou 1,8 % z hlediska svalové hmoty. Z toho vyplývá že  

hypotéza 1 nebyla potvrzena. Hypotéza 2 předpokládala úbytek svalové hmoty více než 

3 % na zraněné končetině ve srovnání s nezraněnou končetinou  půl roku po zranění. 

Hráč 1 dosahoval asymetrie  mezi zraněnou a nezraněnou končetinou 2,3 % a hráč 2 

dosahoval asymetrii 1,7 %, tato hypotéza nebyla potvrzena. Hypotéza 3 předpokládala 

půl roku po zranění úbytek svalové hmoty na trupu. Hráč 1 zvýšil objem trupu z 39,3 kg 

na 40 kg, ale hráč 2 snížil hodnotu z 36,3 kg na 35,9 kg. Hypotéza 3 nebyla potvrzena. 

Pravděpodobně je to způsobeno odlišným tréninkovým plánem v období 

rekonvalescence. Může to být také způsobeno kratší doubou rekonvalescence u hráče 1, 

který nastoupil do utkání již za 9 měsíců od doby zranění, kdežto hráč 2 po 15 měsících 

od doby zranění. Hypotéza 4 předpokládala snížení aktivní hmoty a zvýšení tukové 

hmoty v období půl roku po zranění. Tato hypotéza nebyla potvrzen. Hráč 1 dosáhl po 

zranění vyšší hodnoty aktivní hmoty a nižší % tukové hmoty. Hráč 2 po zranění ztratil 

objem z aktivní hmoty a zvýšil % tukové hmoty. Rozdílné výsledky budou 

pravděpodobně výsledkem jiného tréninkové plánu v období rekonvalscence. 

Při pohledu na svalovou hmotu trupu u hráče 2 po zranění pozorujeme zvýšení o 

1,4 % (z 36,3 kg na 36,8 kg) přičemž tuková hmota zůstala stejná. Tohle zjištění si 

vysvětlujeme jako následek zaměření tréninku primárně na horní polovinu těla. V tomto 

stavu hráč tráví většinu času v posilovně pod dohledem odborného specialistu a 

primárním cílem je především práce na stabilizaci trupu a core cvičení. U hráče 1 činila 

svalová hmota 74,8 kg před zraněním. Po zranění došlo k navýšení o 1,1 kg a následně 

snížení o 1,4 kg ve srovnání s výchozí hodnotou v období návratu do tréninkového 

procesu. Tento pohyb tělesné hmotnosti můžeme vysvětlit stejně jako u hráče 2, kdy 

hráč 1 po zranění nabral svalovou hmotu hlavně v oblasti trupu (z 39 kg na 40 kg) a na 

horních končetinách. Hmota na zdravé dolní končetině zůstala beze změny a na zraněné 

dolní končetině klesla o 0,1 kg. Buckthorpe a kol. (2019) tvrdí, že rozdělení rehabilitace 

do jednotlivých fází může poskytnout vícero výhod pro sportovce (tj. postup od 

kontrolovaných pomalých předem plánovaných pohybů až po vysoce komplexní 

sportovní pohyby). K úspěšnému progresu z jednoduchých na složitější cvičení by mělo 
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dojít pouze tehdy, jsou-li pacienti plně sebevědomí a psychologicky připraveni (Te 

Wierike a kol., 2013).  

V naší práci jsme nesledovali nutriční stav sportovce a jeho příjem makro  

a mikronutrientů. Z důvodu, že se jedná o profesionálního hráče, však předpokládáme, 

že i proces příjmu potravy byl řízen pod kvalifikovaným odborem. Na úrovni 

makronutrientů je optimální příjem bílkovin v potravě základním aspektem pro podporu 

regenerace sportovců v týmu. Multifaktoriální úloha proteinu při regeneraci zahrnuje 

usnadnění opravy svalů, remodelaci svalů a imunitní funkce (Heaton a kol., 2017). 

Carling a kol.(2012) uvádí, že intermitentní a více směrná povaha pohybových vzorců 

prováděná fotbalisty na elitní úrovni vyžaduje opakované vysoce intenzivní svalové 

kontrakce a alespoň částečně vysvětluje ukazatele poškození svalů (např. bolestivost a 

zhoršená funkce), které se často vyskytují 2– 3 dny po zápase. V souvislosti s opravou 

poškozeného svalového proteinu byly hlášeny smíšené výsledky ve studiích s 

podáváním intaktních zdrojů proteinu (Rahbek a kol., 2015; Buckley a kol., 2010). 

Naproti tomu několik studií publikuje zjištění, že použití aminokyselin s rozvětveným 

řetězcem urychluje zotavení z cvičení poškozujícího svalstvo (Howatson  

a kol., 2012; Jackman a kol., 2010). 

Při pohledu na symetrii svalové hmoty dolních končetin u hráče 2 pozorujeme 

asymetrii 1,7 % (0,3 kg) až v období po zranění. Pro posuzovaní asymetrií jako 

prediktoru zranění je potřebné brát v úvahu taky funkční asymetrií (např. isokinetika), 

která je možná hodnotnější pro určování návratu do tréninkového procesu. Tohle tvrzení 

podporuje studie Hewett a kol. (2016), která doporučuje sledování a identifikaci svalové 

asymetrie pro bezpečné opětovné začlenění pacientů do sportovních aktivit z důvodů, že 

20 % bilaterální deficit mezi dolními končetinami je prediktorem pro prodloužené 

zotavování svalové síly v pozdějších stádiích (Gokeler a kol., 2014). Je proto možné, že 

výsledky morfologie sice asymetrii neprokázaly, ale funkční asymetrie měřené 

citlivějšími metodikami, jako je cybex, by takové asymetrie už před zraněním 

prokázaly. V diskuzi naší práce uvádíme informace k výsledkům z měření  na 

izokinetickém dynamometru Cybex Humac Norm, které ukázaly bilaterální asymetrie 

při měření maximální izokinetické síly extenzorů kolene. Hráč 1 absolvoval měření 

před zraněním a bilaterální asymetrie pro extenzory kolena dosahovala deficit 13 % a 

pro flexory 10 %. Studie Malý a kol. (2019) a Croiser a kol. (2004) uvádí, že už 

hodnoty mezi 10 % až 15 % se považují za možné prediktory zranění. U hráče 1 proto 
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usuzujeme, že to mohl být také jeden z faktorů, které ovlivnily poranění kolena a 

poškození ACL. Výsledky po zranění pochopitelně prokázaly zvýšený deficit svalové 

síly mezi poraněnou a zdravou dolní končetinou, kde pro extenzory se hodnota zvýšila 

na 29 % a pro flexory pouze na 11 %. Velmi pozitivně hodnotíme rekonvalescenci 

z pohledu vyrovnávaní deficitu, protože při návratu pozorujeme u extenzorů kolene 

rozdíl 11 % a pro flexory 9 %. Hráč 2 dosahoval hodnot bilaterální asymetrie před 

zraněním pro extenzory kolene 5 % a u flexorů 6 %. Demonstrace svalové síly na 

poraněné končetině po zranění prokázala asymetrii až 35 % pro extenzory kolene ačkoli  

u flexoru pozorujeme zvýšení pouze o jedno procento na 7 %. Tohle zjištění indikuje, 

že poranění ACL má výraznější vliv na extenzory kolene v porovnání s flexory. U hráče 

2 jsme zopakovali měření rok od zranění a výsledky prokázaly asymetrii  

u flexoru 6 % a pro extenzory byl tento deficit až 20 %, což hodnotíme jako 

nedostatečnou rekonvalescencí pro svalové skupiny zabezpečující extenzi kolenního 

kloubu. Při práci s hráči, kteří utrpěli zraněni ACL, se doporučuje sledovat také 

ukazatele funkční asymetrie, protože jsou spojené s vyšším rizikem zranění z důvodu 

nerovnováhy manifestace bilaterální a unilaterální svalové síly (Blache et al., 2012). 
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5 Závěr 
Cílem této práce bylo identifikovat změny tělesného složení a výskyt 

morfologických asymetrií a délku období rezidua po zranění předního křižního vazu 

(ACL) u elitních fotbalistů. Výsledky ukázaly, že hodnota aktivní hmoty u hráče 1 

činila před zraněním 78,9 kg. V průběhu období po zranění došlo k snížení o 0,8 kg a 

následnému zvýšení o 0,2 kg v období návratu do tréninkového utkání. V průběhu 

období po zranění hodnoty svalové hmoty u hráče 1 klesaly do 12,9 kg pro pravou a 

12,6 kg pro levou dolní končetinu a činilo to rozdíl 3,1 %. U hráče 2 v průběhu období 

po zranění tato hodnota na levé dolní končetině klesla z 11,5 kg na 11,3 kg a pravá 

dosahovala původní hodnoty 11,5 kg. Rozdíl svalové hmoty mezi pravou a levou dolní 

končetinou byl 1,8 Hmotnost trupu se u hráče 1 po zranění zvýšila o 1,5 % svalové 

hmoty a o 1,3 % tukové hmoty. Hmotnost trupu se u hráče 2 po zranění zvýšila o 1,4 % 

svalové hmoty a tuková hmota zůstala neměnná. Výsledky práce naznačují, že 

morfologické asymetrie na zraněné dolní končetině hned po zranění mohou narůstat, ale 

také prokázaly to, že průběh morfologických změn je vysoce individuální a záleží na 

mnoha faktorech (jako je strava, pohybový režim a úroveň asymetrie před zraněním). 

Doporučujeme časté zařazování testovacích metod, které mají za cíl odhalit možné 

riziko asymetrií už od nižších věkových kategorií až po dospělé hráče. Zraněná 

končetina ztrácí svalový objem a z toho důvodu je nutné nastavit kvalitní systematický 

trénink a rehabilitaci.Limitem naší práce je nízký počet hráčů, kteří překonali zranění 

ACL a možnosti práce s jejich daty. Dalším limitem z důvodu malé četnosti dat chybí 

širší statistické zpracování s možností zobecnění výsledků. Použitá metodika se zabývá 

pouze morfologickou asymetrií a pro odhalení citlivějších změn je potřeba hodnotit i 

funkční asymetrie, proto bych do budoucna zvolil metody k hodnocení funkční 

asymetrie jako je izokinetické testování. Pro hodnocení morfologických změn je také 

důležité sledovat metody regenerace v průběhu zotavování. Mezi limity také patří 

absence sledování výživy, která velkou mírou přispívá ke kvalitě tělesného složení. 
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publikovaná ve výzkumné práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně 
budou využitá při další výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 
Výzkum bude probíhat v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. Informovaný souhlas: přiložen 
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Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na sebeurčení, 
soukromí a osobní data zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření. Odpovědnost za ochmnu 
zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících výzkumu na straně řešitele, nikdy na zkoumaných, byt' dali svůj souhlas k 
účasti na výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí blát v potaz etické, právní a regulační normy a 
standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v Ceské republice, stejně jako ty, jež platí mezinárodně. 
Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména použitých metod, zašlu Etické 
komisi UK FTVS revidovanou žádost. 

 V Praze dne: 22. 3. 2018 Podpis předkladatele:  

Vyjádření Etické komise UK FTVS 

Složení komise: Předsedkyně: doc. PhDr. Irena Parry 
Martínková, Ph.D. Clenové: prof. 
PhDr. Pavel Slepička, DrSc. doc. MUDr. Jan 
Heller, CSc. 

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. 
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. 

 MUDr. Simona Majorová /z/ vz/d 
Projekt práce byl 

schválen Etickou komisí 
UK FTVS pod jednacím 
číslem: 

předložený projekt a neshledala žádné rozpory 
s platnými zásadami, předpisy a mezinárodní F  lidské účastníky. 

podmínky nutné k získání souhlasu Etické  
-20razítko UK FTVS podpis předsedkyně EK UK FTVS 

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín 

2 INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (jakožjsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení 28 odst. I zákona č. 
372/2011 Sb.) a Umluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 
žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu GAČR s názvem Morfologické, fyziologické 
a předpoklady související se zraněním u elitních fotbalistů model pro identifikaci talentů a jejich 
dlouhodobý rozvoj prováděné v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS. 
Projekt je financován GAČR (číslo grantu). Hlavním cílem výzkumného projektuje identifikovat KPI 
(key point indicators) v průběhu longitudinálního sledování mladých fotbalových hráčů v kontextu 
determinace dosáhnutí nejvyšší sportovní úrovně. Použité metodiky jsou neinvazivní a zahrnující 
základní antropometrické vyšetření, vyšetření tělesného složení (Tanita 980MA Corp, Tokyo, Japan), 
svalové síly (Cybex Norm, Humac, CA, USA a Kistler Instrument AG Switzerland), posturální 
stability (Footsan, RSscan, Olen, Belgium) a funkční zátěžové vyšetření (Cortex, Německo), 
testování vybraných genových variant a určení genotypů (ve spolupráci s Ustavem biologie a 

José  
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lékařské genetiky, 1. LF). Výzkumu se budou účastnit pouze sportovci, kteří mají platnou zdravotní 
prohlídku 

Celková doba vyšetření je cca I hodina. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně 
očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 
Bude Vám změřena úroveň tělesného složení, svalové síly, posturální stability a genotyp na 

speciálních přístrojích, za asistence a vysvětlení našeho kvalifikovaného pracovníka, absolvujete výše 
uvedený zátěžový test, 
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná ve 
výzkumné práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou 
využitá při další výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

S výsledky výzkumného projektu se můžete seznámit na e-mail adrese: 
mala@ftvs.cuni.cz V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla 
zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: PaedDr. Lucia Malá, PhD. Podpis•

 

Jméno a příjemní spoluřešitelů: Tomáš Malý, František Zahálka, Miroslav Petr, Petr St'astný, 
Mikuláš Hank, David Bujnovský 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení  Podpis•  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s 
účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 
všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a 
že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Dále potvrzuji, že mám platnou 
zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo 
svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 
informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum  
Jméno a příjmení účastníka Podpis•  
Jméno a příjmení zákonného zástupce 

 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi Podpis•  
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