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Abstrakt

Název diplomové práce  Stacionární kola a redukce nadváhy 

Cíle práce

Cílem bylo shrnout informace o obezitě a nadváze, vytvořit, podrobně popsat a 

následně vyhodnotit redukční program, který byl na základě dotazníkového 

průzkumu z roku 2005 (viz. má bakalářská práce) sestaven ze tří částí tj. Spinning 

Programu, pohybové aktivitě ve fitness a úpravě stravovacích zvyklostí klienta. 

    
Soubor a metody

Do studie informativního charakteru bylo zařazeno náhodným výběrem 41 žen, 

průměrný věk byl 36 let.

Metodou řízeného rozhovoru byla odebrána osobní, pracovní, farmakologická a 

gynekologická anamnéza. Před začátkem redukčního programu a po osmi týdnech 

programu byla stanovena hmotnost (v kg), výška (v cm), obvody prsa – pas – boky 

(v cm), tloušťka podkožních řas podle Pařízkové a určeno celkové procento 

podkožního tuku. Z odebraných hodnot byl určen BMI a vypočítány hodnoty MSF,

65% SF max., 75% SF max., 85% SF max. Následně bylo provedeno vyšetření 

vybraných (ovlivněno odběrem anamnézy) zkrácených a oslabených svalů podle 

Jandy. Metodou regresní analýzy na základě nashromážděných dat byla hodnocena

závislost mezi naměřenými hodnotami a porovnány změny naměřených hodnot po

ukončení redukčního programu.

Výsledky 

Programu se zúčastnily ženy se sedavým zaměstnáním, a ženy na nebo po mateřské 

dovolené. S tím souvisí nález oslabených svalů a to nejvíce flexorů krku, břišních 

svalů a dolní části m. trapezius, a nález zkrácených svalů hlavně v oblasti horní části 

m.trapezius, m. pectoralis, na dolních končetinách bylo největší zkrácení na 

flexorech kyčelních a kolenních kloubů. 

Průměrný úbytek celkové hmotnosti byl 4,8 kg, tj. snížení o 6, 25% hmotnosti. BMI 

po ukončení  programu klesl na hodnotu  25,1. Průměrný úbytek podkožního tuku 

byl  5,5 % . Ze 41 klientek dosahovalo před programem 11 klientek vysokého rizika  

podle indexu pas-boky a 10 klientek rizika středního. Po ukončení programu se tyto 

hodnoty snížily. Nelze jednoznačně určit závislosti mezi snižováním tělesné 

hmotnosti s ostatními 



sledovanými charakteristikami. Jedná se o komplexní působení všech poměřovaných 

vlivů. 

Klíčová slova obezita, redukce nadváhy, stacionární kola,  Spinning program, fitness



Abstract 

Title oftheses: Stationary bicycles and overweight reducing 

Main goal of the theses 

Main aim of my these s was to sum up information about obesity and overweight, to 

create and describe in detail and subsequently evaluate weight reducing programme 

based on survey from 2005 (s. my Bachelor Paper). This programme consists ofthree 

parts i. e. spinning programme, exercise in fitness centre and regulation of eating 

habits of a c l ient. 

Methods 

41 women participated on this survey of informative character. They were chosen by 

chance and their average age was 36 years. 

I got personal, working, pharmacological and gynecological anamneses us ing method 

of interview. These women were measured: weight (in kg), height (in cm), bustline, 

waistline and hipline (in cm), thickness of subcutaneous fimbria according to Mrs 

Parizkova and also percentage (%) ofsubcutaneous fat before and after this weight 

reducing programme. These numbers were used to specify BMI and different MS Fs

were calculated (65% SF max., 75% SF max., 85% SF max.). Later on the 

examination of chosen shortened and weakened muscles was made according to Mr 

Janda. Coherence of measured rates and changes of measured numbers were evaluated 

by using method of regressive analysis based on gathered 

data after weight reducing programme. 

Results 

Mainly women who has a sedentary work or women after matemity leave took part in 

this programme. Find ofweakened muscles is connected with it. It concemed mainly 

muscles on the neck, abdominal muscles and lower part oftrapezius and also shortened 

muscles e. g. in upper part oftrapezius, pectoralis, this shortening was the most visible 

on hip and knee 

joints. 

The average loss of weight was 4,8 kg, i. e. 6,25% discrease. BMI dec 1 ined to 25,1 

after comletion of programme. The average loss of subcutaneous fat was 5,5 %. 

According to the index waist-hips about II Of 41 c l ients hit high level ofrisk and 10 

ofthem the middle one. 



After completion of this programme all these numbers dicreased. It is impossible to 

determine coherence between weight reducing and other observed parameters. It is a 

complex incidence of all measured influences.

Key words: obesity, weight reducing, stationary bicycles, spinning programme and 
fitness centre 
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1  Úvod

V diplomové práci se zabývám obezitou, která je odborníky řazena mezi tzv. 

civilizační choroby,  a pohybovými aktivitami jako prostředku k redukci nadváhy a tím 

omezení rizikových faktorů k rozvoji závažnějších onemocnění, které mohou vést až 

k ukončení života. Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, kterou 

můžeme považovat za pilotní studii do problému.

Pohyb je základním atributem existence živé hmoty a jeho kvantitativní i kvalitativní 

poruchy ji negativně ovlivňuje. Nedostatek pohybu má negativní vliv nejen na 

pohybový systém (zmenšuje se objem svalových vláken, tím klesá svalová síla i 

vytrvalost, což se projeví na snížené fyzické výkonnosti člověka; snižuje se pružnost 

svalů, šlach a vazů a tyto projevy spolu s degenerativními onemocněními kloubů 

výrazně zmenšují možnost pohybu a to přispívá k dalšímu zhoršení tělesné 

výkonnosti), ale také na psychiku člověka. V současné době životní styl (sedavé 

zaměstnání, využívání osobního automobilu více než je tomu nezbytně nutné, u dětí 

pak preference televize a počítačových her před pohybovou činností) ovlivňuje zdraví 
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člověka daleko víc než  např. špatné životní prostředí nebo kvalita zdravotní péče 

(Stejskal, 2004).

      Práce je koncipována jako kvalitativní výzkum. Je strukturována do dvou hlavních   

částí – teoretické a empirické. 

V teoretické části se jedná o popis civilizačních chorob a jejich prevenci podle WHO, 

z nich je pak vyčleněna obezita, která je v současné době na předních místech 

pomyslného žebříčku. Následně je prevalence, epidemiologie, etiopatogeneze, 

vyšetření, komplikace a léčba obezity, pohybové aktivity, které se využívají pro 

redukci nadváhy  a obezity, se zaměřením na stacionární kola jako jednoho z

vhodných prostředků pro snižování váhy. Součástí je rozdělení tréninkových metod se 

zaměřením na vytrvalostní charakter tréninku, který je převážně využíván v praktické 

části práce.  

V diplomové práci se odkazuji na práci bakalářskou a to hlavně na kapitolu 6.4 

Subjektivní pocity z jízdy – anketa. V této části jsme formou ankety, které se zúčastnilo 

devadesát návštěvníků fitcentra, zjišťovali jak jsou v praxi ceněny výhody a nevýhody 

stacionárních kol, tj. rotopedu a Spinneru, k čemu jsou a v jaké míře využívány. 

Zpracované výsledky jsme srovnávací metodou všech jednotlivých částí otázek mezi 

sebou  porovnali. Výsledky jsme poté analyzovali. Dále se odkazuji na kapitolu 6.2  

Technické a dynamické parametry stacionárních kol. V této kapitole jsme se věnovali 

popisu stacionárních kol, rozměrovým dimenzím, konstrukční a materiálové 

problematice. Dynamické parametry jsou potom zaměřeny na popis vlastní jízdy, 

matematickou formulaci základních fyzikálních vztahů, které byly základem pro 

výpočty poukazující na důležitá kritéria konstrukce stacionárních kol spojená s jízdou a 

porovnání dvou zástupců stacionárních kol – rotopedu a Spinneru.

  V empirické části jsou zformulovány výzkumné otázky, popsán soubor a použité

  metody. V závěru jsou předložené výsledky získané ze studie.
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2  Hypotézy

 Vzhledem k charakteru Spinning programu dojde ke zlepšení sledovaných tzv. 

civilizačních faktorů – tedy BMI, poměr obvodů prsa-pas-boky a % podkožního 

tuku.

 Spinning program jako redukční aktivita  se účinně projeví u žen především 

s nadváhou, méně u žen s obezitou stanovenou podle BMI.

 Využití Spinning programu povede  ke snížení nálezů vybraných oslabených či 

zkrácených svalů, jejichž výskyt se vztahuje k sedavému způsobu života. 
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3  Metodika

Postup práce lze shrnout do následujících bodů: 

 stanovení hypotéz

 zpracování literárních údajů o civilizačních chorobách se zaměřením se na 

problematiku obezity, včetně vhodných pohybových aktivit

 zhodnocení stacionárních kol jako jednoho z vhodných prostředků pro redukci 

nadváhy 

 porovnání technických parametrů stacionárních kol (Spinneru x rotopedu), 

popis obou typů stacionárních kol – materiály, rozměry, vývojové tendence. 

Výpočet  fyzikálních veličin na základě předem stanovených předpokladů a 

definovaných matematických vztahů. Porovnání dynamických veličin, výsledků 

dynamických rovnic zanesených v tabulkách a znázornění ve srovnávacích 

grafech.

 zpracování Spinning programu jako ucelené metodiky

vybrání Spinning programu a jeho využití v kombinaci se silově vytrvalostním 

tréninkem ve fitness a úpravou stravy a jídelních zvyklostí klientek  

v osmitýdenním programu redukce nadváhy. Sběr vstupních údajů 

(anamnestické údaje, antropometrie – výška, váha, prsa-pas-boky, kaliperace, 

stanovení BMI, procenta tuku, indexu pas-boky, hodnot MSF, 65% SF max., 

75% SF max., 85% SF max., vyšetření nečastěji zkrácených a oslabených 

svalů), vlastní průběh programu, sběr výstupních údajů (stejné jako vstupní), a 

jejich vyhodnocení metodou srovnávací a metodou regresní analýzy jsme 

zjišťovali závislosti mezi naměřenými hodnotami klientek a porovnávali změny 

naměřených hodnot po ukončení redukčního programu.

 grafické a tabulkové zpracování výsledků 

 shrnutí celé práce, diskuse k hypotézám na základě výsledků
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4 Civilizační choroby 

Obyvatelé České republiky se v celosvětovém měřítku za uplynulých dvacet let v 

průměrné délce života přemístili z desátého místa na místo dvacáté osmé. Ve srovnání 

s průmyslově vyspělými zeměmi světa se tak ocitli až na konci pomyslného žebříčku. 

Jsou však na prvním místě na světě v úmrtnosti na rakovinu plic                                     

a rakovinu tlustého střeva a na druhém místě v úmrtnosti na kardiovaskulární    

choroby. Čtyři lidé z pěti umírají předčasně na tzv. civilizační choroby. 

(http://www.mujweb.cz/www/premiumint/Ozdrav.htm) 

Určité choroby postihují člověka ve stále větší míře, ve stále mladším věku a jsou stále 

častěji příčinou úmrtí. Předpokládá se, že existuje příčinná souvislosti mezi měnícím se 

životním prostředím a životním stylem na straně jedné a nárůstem chorob na straně 

druhé. Tyto choroby se nazývají civilizačními. Jedná se o choroby cévního a 

oběhového ústrojí (ischémie, mozkové mrtvice, srdeční infarkty apod.), oslabení 

imunity, alergie, poruchy látkové přeměny některých složek potravy, poruchy trávení a 

zažívání, poruchy funkce centrální nervové soustavy, některé duševní choroby a 

zhoubné nádory. (http://www.mujweb.cz/www/premiumint/Ozdrav.htm).

Z širšího hlediska rozeznáváme pět hlavních faktorů, ovlivňujících vznik a průběh 

nemocí: 

 kvantitativní a kvalitativní poruchy  výživy 

 pozvolná kumulace některých látek v organismu

 nedostatek pohybu 

 dědičné vlastnosti 

 psychické stavy

(http://www.mujweb.cz/www/premiumint/Ozdrav.htm). 

Světová zdravotnická organizace (WHO) jakožto mezinárodní koordinátor zdravotních 

záležitostí členských států, vypracovala v r. 1977 program. „Zdraví pro všechny do r. 

2000“ – společný postup všech států evropského regionu WHO – evropská strategie na 

snížení nemocnosti a úmrtnosti na civilizační a ostatní choroby. V r. 1984 bylo 

konkretizováno 38 cílů, z nichž cíle č. 14 – 17 této strategie se týkají zdravého 

životního stylu. V ČR byl monitoringem pověřen Ústav zdravotnických informací a 

statistiky (http://www.zivotazdravi.cz /studie/ ns05.htm).

http://www.zivotazdravi.cz/
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Jde o postup na podporu a rozvíjení zdravých životních návyků. Státní i nestátní 

instituce a jejich společenské aktivity by měly poskytovat lepší možnosti a příležitosti 

pro podporu a rozvíjení zdraví. Měla by být dostupná a efektivní výchova pro podporu 

a rozvoj zdraví s cílem trvalé podpory a rozvoje zdravých způsobů života kromě jiného 

i pokles spotřeby látek vyvolávajících závislost - alkohol, tabák, psychotropní látky 

(http://www.zivotazdravi.cz/studie/ns05.htm).

http://www.zivotazdravi.cz/studie/ns05.htm
http://www.zivotazdravi.cz/studie/ns05.htm
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5  Obezita

Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným ukládáním tuku v těle. U 

obézních mužů přesahuje tuk 25% a u žen 30% ( u starších 35%) tělesné hmotnosti. 

Obezita vzniká jako následek energetické nerovnováhy mezi příjmem a výdejem 

energie. Nadváha a obezita jsou významným celosvětovým problémem, zvlášť 

alarmující je jejich nárůst v dětské populaci. (Kabrnová, Hainer, rok vydání neuveden)

Nelze je vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, 

spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na 

vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. (http://www.obezita.cz)

Průměrná hmotnost dospělého člověka v průběhu desetiletí stále roste. I když výška se 

také zvětšuje, důvodem zvětšování hmotnosti je především tuk . (Blahušová, 2005)

5.1  Prevalence obezity 

      5.1.1  Vývoj ve světě

Obezita  je nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. V roce 1995 se počet obézních lidí na 

celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo již na 300 

milionů. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste rapidně i v 

mnoha rozvojových zemích. Prevalence obezity u dospělých je 10 až 25 % ve většině 

zemí západní Evropy a 20 – 25 % v některých zemích v Americe. Situace je však 

mnohem horší ve východní Evropě, kde obezitou trpí 40 % žen, dále ve státech 

Středozemí a u černošek v USA. Ještě větší prevalence obezity je poslední dobou 

pozorována mezi americkými Indiány, Američany hispánského původu, nejvyšších 

hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii a Polynésii. Tato populace je vybavena tzv. 

šetřícími geny, u nichž se obezita v podmínkách dostatku stravy a nedostatku pohybu 

vyvíjí obzvláště rychlým tempem. Obezita se však nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto 

problémem v minulosti prakticky nesetkávaly – např. Čína, Thajsko a Brazílie. 

(http://www.obezita.cz)

5.1.2  Vývoj v České republice

Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v Evropě,    21 % 

mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme jedince s nadváhou a obezitou, vyjde nám 

u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Oproti ostatní části                        

Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt obezity, u žen je nižší   

http://www.obezita.cz/
http://www.obezita.cz/
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výskyt nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity. S ekonomickým rozvojem došlo u nás 

k přejímání západního životního stylu včetně negativních stravovacích zvyklostí, navíc 

dnešní moderní doba málokoho nutí k fyzické aktivitě a pohybu vůbec. 

(http://www.obezita.cz)

5.1.3  Faktory ovlivňující nárůst prevalence obezity

Rozdíly v  prevalenci  obezity v různých zemích  mohou  být    způsobeny   jak  

rozdílnou náchylností ke vzniku obezity, která je podmíněna genetickými faktory, tak 

rozdíly ve vnějších podmínkách, které jsou dány energetickým příjmem a 

energetickým výdejem.

 vliv prostředí - na změnu prevalence obezity dokazují studie u Pima indiánů. 

Pima indiáni žijící v Arizoně v USA jsou v průměru o 25 kg těžší než Pima 

indiáni žijící v Mexiku

 etnické diference – v USA 22% bělošek je obézních, zatímco mezi 

Afroameričankami je 30% obézních a obezita u Američanek mexického původu 

se vyskytuje dokonce ve 34%

 vzdělání a výše příjmu – ovlivňují rozdílně prevalenci obezity v rozvinutých a 

rozvojových zemích. V ČR a v ostatních rozvinutých zemích je obezita častější 

u osob s nižším vzděláním a nižším příjmem a u venkovské populace,  

v rozvojových zemích se obezita častěji vyskytuje u vyšších 

socioekonomických vrstev a u městské populace. 

Neplatí však zjednodušené tvrzení, že v závislosti na  socioekonomickém rozvoji 

narůstá prevalence obezity. (Hainer a kol., 2004)
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     Graf 5. 1  Prevalence (%) nadváhy (BMI 25 – 29,9) a obezity (BMI nad 30) v některých evropských 
                      zemích  podle IOTF (Hainer a kol., 2004) 

5.2  Epidemiologie obezity

Lidé v minulosti měli vyvážený energetický příjem s pohybovou aktivitou, a proto byl 

výskyt nadváhy a obezity výjimečný. Naopak člověk se ve své existenci potýkal 

s negativní energetickou bilancí v důsledku nedostatku potravy. V současné době však 

dochází k celosvětové epidemii obezity v důsledku neustále se zvyšujícího 

energetického příjmu a snižujícího se energetického výdeje. (Hainer a kol., 2004)

Podle údajů WHO průměrný denní energetický příjem na hlavu stoupnul z 9660 kJ 

v roce 1963 na 10 250 kJ v roce 1971 a na 11 420 kJ v roce 1992. V roce 2010 má 
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podle odhadů dosáhnout průměrný denní energetický příjem na hlavu  12 200 kJ. 

(WHO,1998)

Předpokládá se, že k pozitivní energetické bilanci v rozvinutých zemích v poslední 

době přispívá zejména výrazný pokles energetického výdeje v důsledku sedavého 

způsobu života. Nepřímým ukazatelem snížené pohybové aktivity je nárůst přepravy 

osobními auty a snížení vytíženosti veřejné dopravy, která v průběhu 90. let v ČR 

poklesla o 40%. V Praze vzrostl během let 1981- 1997 počet aut na 1000 obyvatel 

z 250 na 500. (Hainer a kol., 2004)

Rozdíly v pohybové aktivitě v evropských zemích a v USA se odráží jak v intenzitě 

chůze, tak ve využívání kola při přepravě. V Holandsku k přepravě na krátké 

vzdálenosti využívají lidé kola v 30% a chůze v 18%, v Anglii je to 8% resp. 12% a 

v USA jenom v 1% a 9%.(Hainer a kol., 2004)

5.3  Etiopatogeneze obezity

Obezita vzniká interakcí genetických a zevních faktorů. Samozřejmě existují určitá 

období, která jsou pro rozvoj obezity velmi významná – u žen zejména doba 

těhotenství a období po něm, dále období přechodu, u dívek doba dospívání, všeobecně 

pak stresové faktory a určitá období, kdy se snižuje pohybová aktivita – nástup do 

zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní 

činnosti, odchod do důchodu apod. (Hainer a kol., 2004)

5.3.1  Energetická bilance 

Nadváha a obezita vzniká v důsledku pozitivní energetické bilance, když dojde 

k porušení energetické rovnováhy  a energetický příjem převýší energetický výdej. 

(Hainer a kol., 2004)
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Obr. 5.1 Zevní a genetické faktory ovlivňují energetickou rovnováhu a tělesnou hmotnost: PA-
EE(energetický výdej při pohybové aktivitě)DIT(postprandiální termogeneze) REE(klidový energetický 
výdej). Fakultativní složky ovlivňující energetickou bilanci: alkohol v energetickém příjmu, resp. 
kouření v energetickém výdeji. ( Hainer a kol., 2004)

Nadměrný příjem energie

Na zvýšeném energetickém příjmu se podílí především zvýšená konzumace tuků. 

Tuky, které  by se měly na celkovém energetickém příjmu podílet 30%, ve skutečnosti 

představují o 8-10% více. Mají i přes svou vysokou denzitu (38kJ.kg-1 ) malou sytící 

schopnost. Nasycení si vyžádá konzumaci většího množství tuků, než je tomu u 

bílkovin nebo sacharidů. Zvýšený podíl tuků v potravě nevede k okamžitému vzestupu 

jeho metabolického využití, a tak je veškerý nadbytečný příjem energie ve formě tuků 

importován do tukových zásob. (Hainer a kol., 2004)

Sacharidy oproti tukům nesehrávají podstatnou úlohu při rozvoji obezity. Na rozdíl od 

tuků dochází při zvýšeném příjmu k adaptačnímu zvýšení jejich energetického využití. 

Teprve při dlouhodobém nadměrném příjmu sacharidů  jsou přeměňovány  na zásobní 

tuk. Konzumace sacharidů přispívá k aktivaci sympatického nervového systému a ke 

vzestupu energetického výdeje. Z hlediska vzniku obezity se můžou rozdílně 

uplatňovat sacharidy v závislosti na  výši glykemického indexu. Potraviny s nízkým 

glykemickým indexem vedou k pocitu nasycení. Nízký glykemický index mají čočka 
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(29%), těstoviny (41%), některé sušenky s obsahem cereálií (51%) a rýže (56%). 

Vysoký glykemický index mají naopak bílá pečiva (95%), brambory (85%) a 

kukuřičné lupínky (84%). ( Hainer a kol., 2004)

Nadbytečný příjem bílkovin nesehrává podstatnou úlohu při vzniku obezity 

v dospělosti. Bílkoviny mají nízkou energetickou denzitu (17kJ.kg-1) a nejvyšší sytící 

schopnost ze všech živin. (Hainer a kol., 2004)

Vláknina snižuje energetickou denzitu potravy. Díky své bobtnavosti navozuje dilataci 

horních partií zažívacího traktu a tím navozuje pocit sytosti. Nedostatečný příjem 

vlákniny se může podílet na rozvoji obezity a jejích komplikací. ( Hainer a kol., 2004)

Zvýšená konzumace alkoholu se může podílet na vzniku obezity a hlavně na akumulaci 

rizikového faktoru viscerálního tuku. Alkohol má vysoký energetický obsah (29kJ.kg-1) 

a je bezprostředně po požití metabolizován. ( Hainer a kol., 2004)

Většina vitamínů, minerálů a stopových prvků nesehrává zásadní roli při vzniku či 

rozvoji obezity. (Hainer a kol., 2004)

Energetický výdej

Celkový energetický výdej zahrnuje klidový energetický výdej, postprandiální 

termogenezi a energetický výdej při pohybové aktivitě.

 klidový energetický výdej - slouží k zajištění základních životních funkcí 

organismu a k udržování tělesné teploty, na celkovém energetickém výdeji se 

podílí 55-70%

 postprandiální termogeneze - někdy označovaná jako dietou navozená 

termogeneze, je spojena s trávením, vstřebáváním a metabolismem živin (po 

požití potravy), podílí se 8-12% na celkovém energetickém výdeji 

 energetický výdej při pohybové aktivitě – na celkovém energetickém výdeji 

se podílí  20-40%, tato složka výdeje je ovlivněna socioekonomickými vlivy a 

v souvislosti s jejím poklesem dochází k nárůstu prevalence obezity. (Hainer a 

kol., 2004)
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Leptin a energetická rovnováha

Leptin je proteohormon, který se váže na receptory v hypotalamu, kde ovlivňuje 

energetickou rovnováhu, a to jak  zvýšením energetického výdeje aktivací 

sympatického nervového systému, tak i inhibičním vlivem na příjem potravy. Akutní, 

krátkodobé působení leptinu spočívá v modulaci sympatického přenosu 

v hypotalamických neuronech a je spojeno s uvolňováním neuropřenašečů a hormonů, 

které ovlivňují jak jídelní chování a příjem potravy, tak metabolizmus (vzestup 

energetického výdeje, pokles inzulinémie a glykémie). Chronické, dlouhodobé 

působení leptinu je spojeno s regulací exprese genů, které ovlivňují energetickou 

rovnováhu (Hainer a kol., 2004)

5.3.2  Genetické faktory

Genetické faktory ovlivňují energetickou rovnováhu s ohledem jak na energetický 

výdej tak i příjem. Pokud se porovná podíl faktorů na určování tělesné hmotnosti, 

připadá na genetické faktory 40% a na zevní faktory 60%. Primární geny  primárně 

ovlivňují vznik obezity a současně  mohou mít vliv (avšak v menší míře) na jiné 

fenotypické známky. Sekundární geny primárně ovlivňují jiné znaky  a jejich vliv na 

vznik obezity je velmi malý. (Hainer a kol., 2004)

Faktory které mají vliv na rozvoj obezity

 Faktory související se základními živinami:

           -     regulace příjmu potravy, nastavení v hypotalamických regulačních   

centrech,

- výběr a preference potravin potravin či až návyk ke konzumaci některých 

pokrmů,

- složení kosterního svalu ve vztahu k charakteru vláken a k metabolickým 

dějům substrátů,

- schopnost metabolizovat tuky a sacharidy daná výší respiračního kvocientu,

- hormon senzitivní lipáza,

- lipoproteinová lipáza,

- exprese beta-receptorů v tukové tkáni.

 Faktory související s energetickým výdejem:

- klidový energetický výdej,

- postprandiální energetický výdej,
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- spontánní pohybová aktivita.

 Hormonální faktory:

- inzulin s citlivostí k inzulinu,

- leptin a citlivost k leptinu,

- pro-opiomelanokortin a melanokortinový receptor 4,

- inzulinu podobné růstové faktory,

- pohlavní hormony,

- glukokortikoidy,

-    růstový hormon 

 Léky, které mohou navodit vzestup tělesné hmotnosti:

- tyreostatika,

- antidiabetika,

- dopaminergní blokátory z řady neuroleptik a eutonik zažívacího traktu,

- antidepresiva,

- některá antiepileptika,

- blokátory serotoninergních a histaminergních receptorů užívané jako léky 

proti alergii či migréně,

- beta-blokátory,

- glukokortikoidy,

- estrogeny. (Hainer a kol., 2004)

5.3. 3  Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti

U obézních osob je příjem potravy zvýšen v závislosti na zevních signálech a emoční 

situaci (reakce na osamělost, deprese, frustrace, napětí, dlouhá chvíle nebo 

stres).(http://www.obezita.cz)

Člověk ve stresu, nespokojený klade zvýšený důraz na jídlo. Jí zpravidla až večer, doma 

v klidu, po návratu ze zaměstnání. (Zadák a kol., 1997)

5.4  Faktory predisponující jedince ke vzniku obezity

- pozitivní rodinná anamnéza obezity,

- socioekonomické postavení (nižší příjem, nižší vzdělání, u nás venkovská 

populace),

- psychická alterace (deprese, úzkost, stres),
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- anamnéza kolísání hmotnosti (jo-jo fenomén),

- rizikové období pro vznik otylosti (Hainer a kol., 2004).

5.5  Riziková období pro rozvoj obezity

 prenatální období – podvýživa plodu během nitroděložního vývoje představuje 

rizikový faktor pro vznik viscerální obezity, diabetu 2.typu, hyperlipidemie a 

hypertenze v pozdějším věku

 období dospívání – především u dívek, asi 30% 36letých žen udává vznik obezity 

v období dospívání, zatímco jen 10% mužů v tomto věku klade počátek své obezity 

do období adolescence,

 doba těhotenství a následné období

 období menopauzy

 období dospělosti  -  často s rozvojem otylosti souvisejí okolnosti, které vedou ke 

změně jídelních a pohybových návyků: nástup do zaměstnání nebo změna 

zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní 

činnosti, úrazy, dlouhodobá onemocnění, odchod do důchodu

 období, kdy jedinec přestane kouřit

 období, kdy jsou užívány léky, které mohou ovlivňovat tělesnou hmotnost (Hainer 

a kol., 2004).

5. 6  Dělení obezity

   Obezita může být rozdělena podle několika kritérií:

    I: Centrální – androidní, abdominální, obezita „pivního sudu“, „jablku podobná“,    

                           maximum tuku v oblasti břicha

           Periferní – gynoidní, gluteální, „hrušce podobná“     

   II: Hyperplastická – objem tukové tkáně je zvětšen zmnožením počtu  adipocytů

           Hypertrofická  – počet adipocytů je normální, je zvětšen jejich objem 

nahromaděním    tukových substancí

    

      III: Dětská obezita – vzniká většinou již od dětství a má genetické a  metabolické 

příčiny.   Velmi často je endokrinně podmíněná. Její rozvoj je 

progresivní, špatně ovlivnitelný léčbou. V histologickém obraze je 

hyperplasie tukové tkáně 
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Obezita dospělých - bývá způsobena nerovnováhou mezi příjmem a výdejem   

energie.   Většinou dobře reaguje na léčbu   a  je  

charakterizována  hypertrofií adipocytů. (Zadák a kol., 1997)

                          -  velmi často má psychosociální příčiny spojené se snížením  

                                   pohybové aktivity a životním stylem .(Kučera a kol., 1998)

5.7  Vyšetření v obezitologii

 anamnéza - jedná se o první rozhovor s klientem, kdy se zjišťuje výskyt obezity 

v rodině, vývoj hmotnosti v průběhu života, hmotnostní výkyvy (jo-jo efekt), 

anamnéza onemocnění komplikujících obezitu, informace o jídelních 

zvyklostech, preference potravin, anamnéza fyzické aktivity v průběhu života, 

informace o kouření, informace o lécích 

 objektivní vyšetření - provádí lékař, vyšetřuje se psychomotorické tempo, typ 

obezity (androidní, gynoidní), obličej, štítná žláza, strie, známky artrózy, varixy, 

lymfedém,..

 laboratorní vyšetření – zahrnují vyšetření ve vztahu ke komplikacím obezity a 

popřípadě vyšetření ke stanovení příčiny sekundární obezity

 vyšetření složení těla - voda, bílkoviny, lipidy, glykogen, minerály, tuková tkáň,  

kosterní svalstvo, skelet, viscerální orgány a  další tkáně

 hmotnost a hmotnostní indexy – k posouzení hmotnosti se nejčastěji používá 

Body Mass Index (výjimku tvoří sportovci), výpočet hmotnostního indexu BMI = 

váha(kg)/výška(m2)

         

klasifikace BMI       

       

       riziko komplikací obezity

podváha < 18,5 

  

  nízké riziko (riziko jiných chorob)

normální hmotnost 18,5 – 24,9 Průměrné riziko

zvýšená hmotnost  25

preobézní stav (nadváha) 25 – 29,9 mírně zvýšené riziko

obezita I.stupně 30 – 34,9 Středně zvýšené riziko

obezita II.stupně 35 – 39,9 velmi zvýšené riziko

obezita III.stupně      40 Vysoké riziko

Tab. 5. 1 klasifikace obezity podle WHO, 1997

   



25

Jiný zdroj uvádí hodnocení BMI následovně:

          

klasifikace BMI       

       

            Zdravotní riziko

Nízká hmotnost 19 -24 

  

            Nízké riziko

Průměrná hmotnost 25 -26              Střední riziko

Nadváha 27 - 29              Vysoké riziko

Obezita 30 - 34              Velmi vysoké riziko

Extrémní obezita Nad 35              Extrémně vysoké riziko

             Tab . 5.2 klasifikace obezity (Blahušová, 2005)

 antropometrie – nejjednodušší metodou k stanovení obsahu tukové tkáně, 

podrobné vyšetření zahrnuje měření 10 kožních řas (podle Pařízkové, 1997), 

využívá se Bestův kaliper, hodnocení je možné provádět součtem tloušťky řas nebo 

regresivními rovnicemi na výpočet tuku z daného součtu řas; antropometrické 

metody pro měření rozložení tukové tkáně jsou: obvod pasu, poměr pas/boky a 

poměr pas/výška

 bioelektrická impedance – měří složení těla na podkladě stanovení odporu těla při 

průchodu proudu o nízké intenzitě a vysoké frekvenci (přístroje se liší  podle 

lokalizace elektrod, mezi nimiž probíhá proud 

 hydrodenzitometrie (vážení pod vodou) 

 pletysmografie – je založena na principu stanovení objemu těla v hermeticky 

uzavřeném prostoru vyplněném vzduchem

 duální rentgenová absorpciometrie - stanovení distribuce tuku a metoda měření 

složení těla

 computerová tomografie a nukleární magnetická rezonance – stanovení 

distribuce tuku a metoda měření složení těla

 měření přirozeného izotopu draslíku40K - metoda měření složení těla

 celotělová uhlíková metoda - metoda měření složení těla

 stanovení obsahu vody - metoda měření složení těla

 vyšetření příjmu potravy a jídelních zvyklostí - stanovení energetického obsahu 

potravy, zastoupení jednotlivých živin, zjištění  jídelních zvyklostí, hodnocení 

pravidelnosti příjmu potravy (využívá se dvacetičtyř hodinová rekapitulace příjmu 

potravy
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 měření výdeje energie – celkový výdej energie se skládá z bazálního 

energetického výdeje, postprandiální termogeneze  a fyzické aktivity.  (Hainer a 

kol., 2004)

lékař složení   těla distribuce 
tuku

příjem 
energie

výdej energie laboratorní 
vyšetření

praktický lékař hmotnost, výška, BMI obvod pasu,
popř. obvod 
boků, poměr
pas/boky,
poměr
pas/výška

základní 
laboratorní 
vyšetření,
anamnestické 
rizikové faktory: 
RA, kouření, 
léky

obezitologická
ambulance

+ 
antropometrické 
vyšetření 2 kožních
řas, BIA

+
sagitální
abdominální 
rozměr ve 
výši L4/5

hodnocení 3 
až 7 denního 
záznamu 
příjmu
potravy, 
dotazník na 
jídelní 
preference, 
anamnéza 
příjmu
potravy

výpočet 
z hmotnosti těla 
nebo beztukové 
tělesné hmoty,
dotazník 
pohybové 
aktivity,
výpočet 
násobků RMR,
pulzmetr,
sporttester

+
interní vyš.,dle 
zjištěných pa-
tologických 
výsledků,
zajištění odbor.
vyšetření, 
dotazníky na 
jídelní chování,
skóre deprese

centrum pro 
diagnostiku a 
léčbu obezity

+
podrobná antro-
pometrie,fakultativně 
hydrodenzitometrie 
nebo DEXA

+
fakultativně
US vyšetření
viscerálního
tuku,CT,NMR

+
fakultativně
nepřímá 
kalorimetrie
zátěžová 
ergometre,

+
fakultativně
hormonální 
vyšetření při
obezitě

před 
plánovaným 
výkonem 
bariatrické 
chirurgie*

+
ezofagoga-
stroduodeno-
skopie, US 
břicha, vyš.
psychologem

  * - bariatrická chirurgie zahrnuje chirurgické zákroky prováděné za účelem léčby obezity

  Tab. 5.3  Krokový diagram vyšetření v obezitologii (Hainer a kol., 2004)

5.8  Zdravotní komplikace obezity

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji   závažných 

somatických nemocí:

 Diabetes Mellitus 

Glukóza je v těle transportována krví. Aby buňky mohly glukózu z krve využít, potřebují 

k tomu hormon inzulín. Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém organismus                

není schopen  vylučovat dostatečné množství inzulínu, či receptory na něj adekvátně 

nereagují. To vede k vzestupu hladiny cukru v krvi (hyperglykémii) a dalším závažným 
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důsledkům. Inzulín produkuje slinivka břišní. Diabetes mellitus 2. typu neboli na 

inzulínu nezávislá cukrovka – se nejčastěji vyskytuje u lidí starších 45 let. Asi 80 – 90 % 

pacientů s cukrovkou 2. typu trpí nadváhou či obezitou. V důsledku složitých 

mechanismů tohoto metabolického onemocnění se diabetikům hubne mnohem hůře než 

zdravým lidem. Jelikož obezita se stává problémem stále mladších lidí, cukrovka 2. typu 

se bohužel stále častěji vyskytuje i v mladším věku, než bylo obvyklé. 

(http://www.obezita.cz). Nástup diabetu 2. typu probíhá postupně, a proto se špatně 

diagnostikuje. U některých pacientů se z počátku neobjevují žádné příznaky. Správná 

diagnóza je   však bohužel často rozpoznána až po několika letech, kdy už se vyskytují 

různé  komplikace. Diabetes je celoživotní onemocnění, které vyžaduje plnou kontrolu. 

Bez dobré kompenzace může vést k závažným komplikacím, jako jsou srdečně cévní 

onemocnění, selhání ledvin, slepota nebo amputace dolních končetin. 

(http://www.obezita.cz)

 Zvýšená koncentrace cholesterolu a tuků

Z krevních lipidů mají největší význam cholesterol a triglyceridy. V těle jsou 

transportovány ve formě lipoproteinů o různé velikosti, složení a hustotě. 

Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. 

Dostává se do organizmu hlavně z živočišných zdrojů, ale také je tvořen přímo v těle. 

Cholesterol je v těle přenášen pomocí lipoproteinů, které jsou složeny z tuků a bílkovin. 

Vzájemný poměr těchto dvou základních součástí určuje některé jejich charakteristické 

fyzikální vlastnosti, podle kterých je můžeme rozlišovat. Cholesterol, který se naváže na 

lipoprotein a vytvoří s ním jeden komplex, pak rozlišujeme podle jeho „přenašeče“. 

Vysoká koncentrace LDL cholesterolu zvyšuje riziko vzniku srdečně cévních 

onemocnění. HDL cholesterol je příznivý, protože pokud je ho v organismu dostatek, 

vyrovnává negativní efekt ostatních tuků a výše zmíněné riziko tak snižuje. Zvýšená 

hladina cholesterolu je důležitý rizikový činitel pro vznik aterosklerózy a ischemické 

choroby srdeční. Mezi nejčastější příčiny řadíme genetické vlivy a také nevhodný životní 

styl. Triglyceroly jsou sloučeniny glycerolu s vyššími mastnými kyselinami a jsou 

podstatnou součástí přírodních tuků a olejů. Není dosud bezpečně prokázáno, že by jejich 

zvýšená hladina měla přímý vztah k riziku aterosklerózy. (http://www.obezita.cz).

 Metabolický syndrom

Metabolický syndrom    (neboli Syndrom X, nebo Reavenův syndrom)   je soubor poruch 

a onemocnění s velmi   častým výskytem. Jedná se o komplex poruch se vzájemnými   

http://www.obezita.cz/
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složitými vztahy s genetickou predispozic. Metabolický syndrom zahrnuje zejména tyto 

poruchy: 

  Inzulinová rezistence (nedostatečná citlivost buněk na inzulín)

   Hypertenze (vysoký krevní tlak)

   Hypertriglyceridémie 

   Porucha glukózové tolerance či diabetes mellitus

   Mužský typ obezity (http://www.obezita.cz)

 Ostatní rizikové faktory

a) metabolické komplikace

 inzulinorezistence – hyperinzulinémie – porucha glukózové tolerance – diabetes 

mellitus 2. typu, poruchy metabolizmu lipidů: dyslipidemie, hyperurikemie, 

zvýšení koncentrace fibrinogenu.

b) endokrinní poruchy

 hyperestrogenismus, hyperandrogenismus u žen, hypogonadismus u mužů 

s těžkou obezitou, funkční hyperkortikalismus s následnou poruchou plasticity a 

supresibility sekrece kortisolu, hyposekrece růstového hormonu, pozměněná 

aktivita sympatoadrenálního systému.

c) kardiovaskulární komplikace

 hypertenze, hypertrofie a dilatace levé komory, ischemická choroba srdeční, 

snížená kontraktilita myokardu – systolicko-diastolická dysfunkce – srdeční 

selhání, arytmie. mozkové cévní příhody, varixy, tromboembolická nemoc.

d) respirační komplikace

 hypoventilace a restrikce (Pickwickův syndrom), syndrom spánkové apnoe –

rizika arytmií a náhlé smrti.

e) gastrointestinální a hepatobiliární komplikace

 gastroezofageální reflux, hiátová hernie, cholelitiáza, cholecystitida, 

pankreatitida, jaterní steatóza.

f) gynekologické komplikace

 poruchy cyklu, amenorea, infertilita, komplikace v těhotenství a při porodu, 

pokles dělohy, záněty rodidel.

g) onkologické komplikace



29

 gynekologické: ca endometria, cervixu dělohy, vaječníku, prsu, gastrointestinální: 

ca kolorektální, žlučníku a žlučových cest, pankreatu, jater, urologické: ca 

prostaty, ledvin.

h) ortopedické komplikace

 degenerativní onemocnění kloubů a páteře, zejména gonartróza a coxartróza, 

epifyzeolýza u dětí, vybočená holeň.

ch) kožní komplikace

 ekzémy a mykózy, strie, celulitida, hypertrichóza, hirsutismus, benigní 

papilomatóza.

i) psychosociální komplikace

 společenská diskriminace, malé sebevědomí, motivační poruchy, autoakuzace, 

deprese, úzkost, poruchy příjmu potravy.

j) iatrogenní poškození

k) jiné zdravotní komplikace

 edémy, horší hojení ran, úrazy, kýly, pseudotumor cerebri u dětí (Hainer a kol., 

2004)

5.9  Terapie 

Terapie obezity je společným problémem mnoha lékařských oborů.. Zvýšená hmotnost 

nepříznivě působí na dolní končetiny, už méně na oblast křížovou, ale velmi málo na 

oblast cervikální. Jsou osoby se štíhlým trupem a s obézními hýžděmi a stehny, to může 

být zcela irelevantní pro páteř i statiku. Je důležité počítat s typem nemocného: pyknický 

typ snáší obezitu mnohem lépe než astenický nebo leptosomní. (Lewit, 1996)

Základní trojící léčby je dieta, zvýšení pohybové aktivity a změna chování, zejména 

úprava jídelních a pohybových zvyklostí provázená celkovou změnou životosprávy 

(Kunešová, 1999). 

Další metody léčby obezity jsou farmakoterapie a chirurgická léčba, tyto metody tvoří 

nedílnou součást celkové léčby obezity (Hainer a kol., 2004).

   

   5.9.1  Dieta

Dieta v řečtině znamená způsob života. V užším slova smyslu tzn. krátkodobá změna 

příjmu potravy, která je po úpravě patologického procesu ukončena, a proto není vhodná 

pro léčbu obezity.  (Hainer a kol., 2004)



30

Druhy redukčních diet

 Vyvážená strava – nízkoenergetická dieta s vyváženým složením jednotlivých živin, 

jejíž energetický obsah je oproti energetickému výdeji snížen. Dieta by měla mít 

vyrovnaný obsah jednotlivých živin.

 Diety omezující jednu ze živin – snížený obsah tuku, změněné složení tuku (jedná se o 

snížený obsah nasycených tuků, zvýšený obsah mononasycených tuků a obsahuje 

polynasycené tuky), bezsacharidová dieta (skládá se převážně z tuků a bílkovin)

 Tekuté diety – patří mezi náhrady potravy, mají definovaný obsah energie (do 3200kJ), 

základem je odtučněné mléko, mají své specifické indikace tj. BMI nad 35, před 

chirurgickými výkony, u osob s DM II. typu, u osob se závažnými komplikacemi 

kardiovaskulárními.

 Kombinace vyvážené redukční diety a tekuté diety

 Magické diety – magické účinky jsou propagovány, ale nikdy nebyly prokázány 

kontrolovanými srovnávacími studiemi. Patří sem např. dělená strava, grapefruitová 

dieta, dieta podle Kořínkové, Margity,.. (Hainer a kol., 2004)

5.9.2  Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

Jedná se o jeden ze základních směrů současné psychoterapie. V KBT se klade za cíl 

odstranění či zmírnění nevhodných návyků. KBT vychází z teorie,že příčinou obezity je 

nevhodné chování a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. 

V terapii se může jedinec toto chybné chování a jednání odnaučit, přeučit nebo se může 

naučit novým, vhodnějším způsobům řešení problému     (Možný, Praško, 1999)

5.9.3  Farmakoterapie 

Česká obezitologická společnost ČLS JEP doporučuje podávání farmak :

 u pacientů s BMI vyšším než 30, pokud selhala komplexní nefarmakologická 

léčba, 

 u pacientů s BMI 25 – 30, jsou-li přítomna kardiovaskulární a metabolická rizika, 

která souvisejí s obezitou,

 za účelem zvýšení compliance pacienta,

 s cílem zajistit dlouhodobé udržení dosaženého hmotnostního úbytku.

Mechanismus působení léků užívaných v léčbě obezity:
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 léky ovlivňující příjem potravy tím, že působením na neuropřenašeče v CNS 

vyvolávají pocit nasycení či tlumí pocity hladu –fentermin, sibutramin

 léky zvyšující energetický výdej (označované jako termogenní farmaka), popř. 

zvyšující oxidaci tuků v organismu – kombinace efedrinu s kofeinem

 léky snižující dostupnost tuků v organismu – orlistat (Hainer a kol., 2004).

5.9.4  Chirurgická léčba

 vertikální gastroplastika

 gastrická bandáž – nejčastěji prováděný chirurgický zákrok u obezity

 gastritický bypase

 biliopankreatická diverze (Scorpinova operace) – „agresivnější“ operace, používá 

se pouze u malé části zákroků

 gastrická stimulace – zatím ve stadiu klinických zkoušek, zatím nejméně 

invazivní operace (Hainer a kol., 2004)

   

5.9.5  Pohybová aktivita

Pohybová aktivita je považována za jednu ze základních složek léčby obezity. Pravidelná 

pohybová aktivita omezuje vytváření tukové tkáně a přispívá k redukci jejího již 

vytvořeného množství. Velmi příznivě ovlivňuje i řadu metabolických komplikací 

s obezitou spojených (Hainer a kol., 2004).

  
Pohybová aktivita má, na rozdíl od dietního režimu diferencovaný účinek na tukovou a 

svalovou hmotu. Nízkoenergetické dietní režimy vedou k částečné redukci svalové 

hmoty, při tréninkových programech dochází současně s úbytkem tukové hmoty 

k nárůstu hmoty svalové. Proto má příznivý vliv kombinace dietního režimu 

s programem pohybové aktivity. Pohybová aktivita přispívá ke snížení hypertenze, ke 

snížení hladiny triglycerolů a zvýšení hladiny HDL cholesterolu.Tyto účinky jsou 

prokázány v dlouhodobých studiích jak u osob normostenických tak u osob s nadváhou 

nebo obezitou. (Hainer a kol., 2004)

Při léčbě obezity se obecně doporučuje aktivita aerobního typu (z aerobních aktivit  jsou 

u obezit vyššího stupně vhodná chůze či jízda na kole nebo na stacionárním kole, při nich 

je sníženo zatížení nosných kloubů vysokou tělesnou  hmotností) a v poslední době se 

prokazují  příznivé účinky i u aktivity silově dynamické. Doporučuje se intenzivní 

cvičení  alespoň třikrát týdně po dobu 30 minut a více (Hainer a kol., 2004).  
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6 Pohyb a pohybové aktivity využívané pro redukci hmotnosti

Pravidelné aerobní cvičení je základem pro snižování a udržení hmotnosti. Pomůže 

snížit procento tuku, ale současně sníží kritický bod hmotnosti, zrychlí bazální 

metabolizmus, zmenší chuť k jídlu a zabrání zmenšování svalové hmoty. Doporučené 

jsou hlavně vytrvalostní, aerobní cvičení, které zapojují velké svalové skupiny např. 

rychlá chůze, běh, jogging, cyklistika, aerobik, aj. Doba trvání by měla být nejméně 30 

– 60 min, intenzita od 60 – 85% maximální tepové frekvence a měla by být prováděna 

6-7 krát týdně. (Blahušová, 2005)

Hainer (2004) doporučuje aerobní pohybovou aktivitu alespoň třikrát týdně po dobu 30 

minut a více.

Abychom mohli dosáhnout stanoveného pohybového cíle můžeme využít různé 

tréninkové metody. Vytrvalostně zaměření začínající jedinci dosahují velmi rychle 

dobrých výsledků, i když se zpočátku neřídí žádnými tréninkovými principy. Dříve se 

nebo později dostanou do situace, kdy zjistí, že jejich tréninkové nasazení již nemá 

další účinky. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005)

6.1 Vytrvalost

Vytrvalostí se rozumí schopnost organizmu provádět pohybovou aktivitu po delší 

časový úsek bez zjevného snížení intenzity. Jen dostatečně rozvinutá obecná vytrvalost 

způsobí zvýšení celkové motorické výkonnosti a zlepšení procesů zotavení po 

pohybové zátěži. Vytrvalostní sport představuje ideální možnost zdravého způsobu 

odbourávání tělesného tuku. Lidé trpící nadváhou by měli volit ty druhy vytrvalostních 

sportů, které pomohou odlehčit organizmu. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005)

▫ Efekt vytrvalostního tréninku na rizikové faktory:

Kouření    …………….……..omezení (sportovci kouří méně

Špatná výživa ……………….optimalizace stravy

Nadváha ……………………snížení tělesné hmotnosti

Stres…………………… …….pokles stresové pohotovosti

Nedostatek pohybu…………..zvýšení aktivity

Vysoký krevní tlak…………..snížení  TK

Poruchy metabolizmu tuků….zvýšení HDL, snížení LDL

Diabetes mellitus……………zvýšení citlivosti receptorů na inzulín
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Zvýšení kys. Močové………..její pokles

▫ Efekt vytrvalostního tréninku na jednotlivé orgány:

Srdce  - pokles klidové srdeční frekvence i frekvence během zatížení, ekonomizace 

srdeční práce, zlepšení zásobení srdečního svalu kyslíkem, snížení předpokladů pro 

srdeční arytmii

Tepenný cévní systém - snížení krevního tlaku, udržení elasticity cévních stěn, celkové 

zlepšení krevního oběhu, zlepšení mikrocirkulace v tenkých cévách, prevence 

aterosklerózy

Žilní systém - zlepšení návratu krve  z dolních končetin, předcházení vzniku křečových 

žil a hromadění krve, menší srážlivost krve

Dýchací systém - zlepšený příjem kyslíku, zlepšená funkce čištění plic od prachových 

částic 

Systém látkové výměny - snížení cholesterolu, odstranění některých rizik díky zvýšení 

HDL, zlepšení metabolizmu cukrů, snížení nadváhy

Svalový systém - zvýšení vytrvalostní schopnosti, rychlejší regenerace po vysoce 

intenzivních zátěžích

     

Nervový systém - zklidňující účinek na vegetativní systém, odbourávání stresových     

hormonů, vytvoření větší kapacity pro intelektový systém

     Psychika - odstranění strachu a antidepresivní efekt, zvýšení sebevědomí

Imunitní systém - Zesílení nespecifického imunitního systému, snížení výskytu 

infekčních onemocnění, nižší výskyt nádorových onemocnění

(Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005)

     6.2   Metody vytrvalostního tréninku 

Existují čtyři základní metody vytrvalostního tréninku – Souvislá metoda, Intervalová 

metoda, Metoda opakovaných zatížení, Sportovně specifické metody. (Kuhn, Nusser, 

Platen, Vafa, 2005)
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      6. 2. 1  Souvislá metoda

Je známa dlouhotrvajícím kontinuálním zatížením, které zlepšuje především aerobní 

kapacitu organizmu. Představuje základní způsob  jak pro zdravotně tak i pro výkonově 

orientované začátečníky. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, 

Hottenrott, 2005)

Při extenzivní souvislé metodě se  Intenzita zatížení pohybuje pod anaerobním prahem, 

srdeční frekvence mezi 60 a 75% maximální srdeční frekvence a délka trvání mezi 30 a 

120 minutami. Účinky této metody jsou – ekonomizace srdečně cévního systému, 

zlepšení aerobních procesů a především metabolizmu tuků, zkvalitnění periferního 

prokrvení. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

Intenzivní souvislá metoda zahrnuje intenzitu zatížení mezi 65 a 85% maximální 

srdeční frekvence a délku trvání 30 a 60 minut. Účinky této metody – rozvoj srdečně 

cévního systému, zvýšení počtu kapilár v oblasti kosterního svalstva, zlepšení 

aerobních procesů, využívání energetických procesů při zvýšených hodnotách laktátu 

v krvi. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

Při variabilní metodě se Intenzita zatížení systematicky mění od lehké po 

submaximální. Délka trvání zatížení se pohybuje od 30 do 60 min.Variabilní souvislá 

metoda střídáním jednotlivých fází s různou intenzitou zatížení zlepšuje přechody mezi 

jednotlivými energetickými systémy. Účinky této metody – zlepšuje proces tvorby a 

eliminaci laktátu v těle, zlepšuje se součinnost jednotlivých energetických systémů, 

zlepšuje se svalová funkce a koordinace během dlouhého a vysokého zatížení. (Kuhn, 

Nusser, Platen, Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

6.2.2  Intervalová metoda

Jak extenzívní a intenzivní intervalová metoda se vyznačují „vhodnými pauzami“, 

které ale neumožňují plnohodnotnou regeneraci, protože jsou časově omezeny, nebo je 

během ní pohyb určitou nižší intenzitou i nadále vykonáván, což k rozvoji např. 

zvětšení. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

Extenzivní intervalová metoda je charakteristická vysokým tréninkovým objemem 

spojeným s nízkou intenzitou provedení. Využívá jak dlouhých, tak i středních 

intervalů zatížení. Tato metoda s použitím dlouhých intervalů při 75 – 80% maximální 

srdeční frekvence a délek trvání 8 – 15 min. a délek přestávek 2-3 min.Tréninkový 
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objem je poměrně vysoký 60 –90 min.s 5 – 9 opakováními. (Kuhn, Nusser, Platen, 

Vafa, 2005, Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

Intenzivní intervalová metoda je buď s použitím krátkých intervalů a nebo extrémně 

krátkých intervalů. Metoda s krátkými intervaly – téměř maximální zatížení, délka 

zatížení 20 a 40 s, srdeční frekvence převyšuje 90% svého maxima, odpočinek mezi 

jednotlivými intervaly je 30 až 90 s a mezi sériemi 3-5 min., tréninkový objem činí 20-

30 minut s 6 – 9 opakováními. Metoda s extrémně krátkými intervaly – téměř 

maximální rychlost pohybu, délka trvání 10 s přestávky mezi cvičeními jsou 2 až 3 

minuty a mezi sériemi okolo 5 minut.Objem zatížení je mezi 25 a 30 minutami 

s celkovým počtem opakování 9 –15 opakování. (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005, 

Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

6.2.3  Metoda opakovaných zatížení a Metoda sportovně specifická

Slouží především vrcholovým sportovcům  (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005)

6.3  Přehled pohybových aktivit jejich výhody a nevýhody

Doporučuje se  provozovat více druhů pohybové aktivity, aby se předešlo možnému 

stereotypu, kterým by došlo k ukončení jakéhokoliv cvičení. Pohybovou aktivitu 

můžeme rozdělit na tzv. aerobní cvičení a posilování.

 Aerobní cvičení

    

Chůze, Nordická chůze

Chůze a Nordická chůze jsou v současnosti považovány za základní vytrvalostní sporty 

a jsou vhodné pro jedince, kteří s vytrvalostním sportem začínají nebo pro osoby se 

zdravotním omezením včetně obezitou. Dochází k rozvoji především aerobní 

vytrvalosti. Potřebná energie je přednostně kryta z tukových zásob. (Kuhn, Nusser, 

Platen, Vafa, 2005)

Běh, Jogging

Běh je vedle chůze nejpřirozenější pohybovou aktivitou. Zapojují se hlavně svaly 

dolních končetin, ale současně s menší intenzitou svalstvo trupu a paží, které zajišťuje 

polohu těla  a podporují pohyb vpřed. Svaly se během pohybu zapojují koordinovaně  a 

ve správné časové posloupnosti. Nejsou vhodné pro osoby s nadváhou a obezitou 

vzhledem k přetěžování kloubů.  (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)
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Při nezvládnutém pohybu  dochází nejčastěji k postižení úponových částí svalů a vazů 

dále úrazy hlezenních a kolenních kloubů a svalů stehna, bérce a zad. (Dylevský a kol 

autorů, 1997,  O Toole,1992)

Cyklistika

V posledních letech se cyklistika stává stále oblíbenějším sportem Je to druh aerobní 

pohybové aktivity, při které může jedinec vydat velké množství energie.

Cyklistika je běžným doplněním programu fyzické zátěže. Nevýhodami jsou 

přetěžování úponu čtyřhlavého  svalu stehenního, vrchol zakřivení páteře, tlakové 

utištění břišních orgánů, překrvení pánve. .(Dylevský a kol, 1997, 

http://www.obezita.cz., Horský, Huraj, 1987).

Inline bruslení 

Inline bruslení má v poslední době rostoucí oblibu. V porovnání s během je u bruslení 

nižší riziko zatížení kloubů. Při nižších rychlostech odpovídá intenzita zatížení 

požadovaným hodnotám a proto představuje vhodnou alternativu k běhu pro osoby 

s nadváhou . (Kuhn, Nusser, Platen, Vafa, 2005,.Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).   

Často dochází k úrazům při pádu kontaktu a s druhou osobou, kdy nejvíce jsou 

postiženy horní končetiny (podvrtnuté zápěstí, zlomenina předloktí či klíčních kostí, 

vykloubení ramene), otřes mozku, zranění kloubů a pohmožděniny. (Smith, Stanitski, 

1992)

Veslování, veslařský trenažer

Veslování zapojuje velké množství svalových skupin a patří mezi intenzivní druhy 

pohybové aktivity. (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Vede ke zvýšení tělesné 

zdatnosti působením vytrvalostní stimulace při aerobním metabolizmu, zvyšuje 

svalovou sílu a rozsah kloubní pohyblivosti.Veslování patří mezi sporty, vhodné i pro 

jedince s výraznější nadváhou. ( Dylevský a kol, 1997,  http://www.obezita.cz). 

    

Plavání

Účinek plavání na organizmus je v nadlehčujícím působení vodního prostředí a ve 

fyzikálním a chemickém působení vody. Je  kontraindikovanou aktivitou pro jedince 

s astma bronchiale, alergie na chlor a při potížích se záněty středního ucha včetně 

perforace bubínku.. (Dylevský a kol., 1997, http://www.obezita.cz).
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      Aerobic

V posledních letech vzniklo mnoho různých druhů a stylů aerobiku. Některé styly jsou 

inspirované bojovým uměním, dále existuje vodní aerobic, funky aerobic a mnoho 

jiných stylů.: Při dlouhodobě nebo špatně prováděném aerobiku s mnoha výskoky 

mohou nastat potíže s páteří (hlavně krční a bederní části), migrény, někdy 

gynekologické potíže. (http://www.obezita.cz.)

Spinning program

Spinning program probíhá v tělocvičnách vybavených stacionárními koly. Hodina je 

vedeba  podle hudby a určuje různou intenzitu a rychlost jízdy, čímž  se simuluje jízda 

do kopce nebo po rovině. Zátěž si klient volí podle své osobní kondice. 

Podle „terénu“ zaměření zajišťuje jak vytrvalostní trénink tak trénink posilující a to 

především svaly dolních končetin. U vytrvalostní části hodiny dochází k tréninku 

kardiorespiračního systému, vzhledem k vysoké intenzitě cvičení. Nedochází 

k přetěžování nosných kloubů, a přetěžování osového systému. Nevýhodami jsou 

relativně nízká procvičení horní poloviny těla či občasné bolesti v oblasti krční páteře, 

které jsou dány  chybným držením těla – záklonem popř. předklonem hlavy, prohnutím 

v bedrech.  (http://www.obezita.cz)

 Posilovací cvičení

Posilování

Snižování hmotnosti je rychlejší, když je aerobní činnost kombinována s posilovacím 

programem. Aerobní cvičení odbourává tuk, posilovací cvičení udržuje nebo zvětšuje 

svalovou hmotu. Posilovacím tréninkem může být tak snížena hmotnost, ale mnohem 

pomaleji než aerobním cvičením. Obecně platí, že pouze posilovací trénink není 

vhodným prostředkem ke snižování hmotnosti. ( Blahušová, 2005) 
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    7  Stacionární kola – spinner versus rotoped

Spinning program vytvořil v 80. letech minulého století dálkový cyklista Johnatan 

Goldberg, známy jako "Johnny G.". V roce 2002 došlo z důvodů stoupajících nároků 

na kvalitu a množství dodávaných kol na Spinning - Johnny G. Spinner ke změně jejich 

výrobce. S touto změnou byla provedena řada zásadních vylepšení kola. 

(http://www.spinning.cz).

Vzhledem k historii Spinning programu bychom mohli předpokládat, že něco 

podobného nalezneme také u jiných stacionárních kol – rotopedů. Na historii rotopedů 

se však musíme dívat jako na historii stacionárních kol. Teprve od ní se oddělila jedna 

její větev a šla ve vývoji konstrukce a pojetí jízdy svou vlastní cestou – Spinning 

program. Popsat samostatnou historii rotopedů před oddělením (vznikem) Spinning 

programu, je složité, neboť jako neorganizovaná a ničím programově nespojená 

skupina strojů, sice stejného určení a sobě navzájem se blížících technických 

parametrů, probíhala nezávisle na sobě, na několika místech současně,  mnoha výrobci, 

zaměřující určených profesionálním cyklistům, nebo prvním vlastním amatérským 

konstrukcím nadšených sportovců, pocházejících z domácích dílen, které mohli 

v lepším případě po konstrukční stránce inspirovat nejprve menší výrobce. Dnešní 

podoba rotopedů je tak jakýmsi výsledkem vývoje stacionárních kol, které se liší svým 

vybavením podle zaměření a cenové hladiny akceptovatelné konečnými spotřebiteli, 

kteří dnes tvoří v drtivé většině návštěvníci fitcenter a domácí sportovci. Dnešní 

podoba profesionálních cyklistických trenažérů, je úplně jiná, než byla původní 

koncepce trenažérů, ze které se postupně vyvíjela dnešní podoba rotopedů. 

7.1  Technické a dynamické parametry stacionárních kol

( Následující kapitoly s technickým popisem a výpočty byly zpracovány ve spolupráci 

s technickým poradcem Ing. Janem Opitzem zabývajícího se materiálovým 

inženýrstvím.)

V této části se budeme věnovat popisu stacionárních kol, rozměrovým dimenzím, 

konstrukčním a materiálové problematice. Dynamické parametry jsou potom zaměřeny 

na popis vlastní jízdy, matematickou formulaci základních fyzikálních vztahů, které 

budou základem pro výpočty poukazující na důležitá kritéria konstrukce stacionárních 

kol spojená s jízdou. 
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   7.1.1  Technické parametry 

Na obr. 7.1 zleva vidíme starší provedení rotopedu, spinner současné konstrukce a 

rotoped s novým magnetickým odporem. V našem popisu i analýze budeme 

porovnávat nejrozšířenější model rotopedu (reprezentována značkou Hi Power) a 

běžný model Spinneru (model Spinner Pro)..

     Obr. 7.1 Design stacionárních kol, zleva: nejrozšířenější starší konstrukce rotopedu, Spinner, nový 

                  vzhled rotopedu ( http://www.spinning.cz).                                                                         

V našem popisu i analýze budeme porovnávat nejrozšířenější model rotopedu 

(reprezentována značkou Hi Power) a běžný model Spinneru (model Spinner Pro).. 

Na dalším obrázku 7.2 je technický rentgenový snímek krytého převodového 

mechanismu. Vidíme na něm setrvačník a celý převod tvořený malým hnaným 

ozubeným kolem, řetězem a hnacím kolem pevně spojeným  s klikami poháněných 

přes pedály.  Princip mechanismu u spinneru i rotopedu je stejný. 
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       Obr. 7.2  Rentgenový průhled kryty převodů rotopedu i Spinneru, princip mechanismů je totožný 

Spinner

 Kostra Spinneru: ocelový svařený rám z obdélníkových dutých profilů (celá kostra 

Spinneru), s povrchovou  pozinkovanou protikorozní úpravou a černého nástřiku 

[1]

 Setrvačník: litinové pochromované kolo, hmotnost 21 kg, průměr 44 cm [2]

 Nastavitelné prvky: ocelové profily s chromovanou povrchovou úpravou [3], 

plastové kličky stavěcí šroubů

a) nastavitelná výška sedla v intervalu 87 - 120 cm měřeno od země k sedlu

b) předozadní nastavení sedla v intervalu 62 – 86 cm měřeno od středu sedla ke středu 

řidítek (v místě výsunu stavitelných prvků)

c) výška řidítek v intervalu 97 – 109 cm měřeno od země k místu úchopu

d) regulace zátěže pomocí stavěcího šroubu [4], otáčením ve směru hodinových 

ručiček dojde k sevření brzdových čelistí [5] po stranách setrvačníku,  zvýšením 

třecího odporu roste spojitě síla (zátěž) potřebná k otáčení setrvačníku

 Kryty mechanismu: plechový kryt připevněný nerezovými šrouby [6]
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 Klikový mechanismus a pedály: hnací i hnané kolo z běžně používaných slitin kovů 

převzatých od silničních kol, kovový pedál s plastovou klipsnou, nastavitelnou 

textilním řemínkem (používaných u silničních kol) [7]

 Řidítka: úchop směřovaný horizontálně, chromovaná ocel, dotykové plochy jsou 

pogumovány [8]

 Sedlo: široké sedlo z tvarované integrované PUR pěny (směrem od středu 

k povrchu se pórovitá struktura pěny zjemňuje, až se na samotném povrchu úplně 

uzavře)  

 Brzdný mechanismus: stavěcí šroub [4] na regulaci zátěže přitažením nahoru sevře 

čelisti svírající setrvačník, dojde k výraznému zvýšení třecího odporu (určující 

zároveň zátěž) a brzdění v závislosti na výšce zdvihu stavěcího šroubu 

 Doplňky:  kolečka [9] na předním profilu stojanu (při uchopení za řidítka proti 

spinneru a naklopení k sobě, umožňují manipulační jízdu se Spinnerem v prostoru), 

držák na bidon [10]

              Obr. 7.3  Spinner, popis součástí a intervaly nastavitelných parametr

Rotoped

 Kostra rotopedu: ocelový svařený rám z obdélníkových dutých profilů, jen s 

protikorozní úpravou, kostra je skryta pod plastovými profily [1] u stojanu řidítek i 

sedla

 Setrvačník: litinové jádro kola, větší část objemu tvořena pogumovanou vrstvou 

[2], hmotnost 8 kg, průměr 35 cm
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 Nastavitelné prvky: ocelový profil s plastovým měkčeným krytem [3](vedoucí 

k sedlu), plastové kolo stavěcího šroubu 

a) nastavitelná výška sedla v intervalu 79 – 91 cm měřeno od země k sedlu

b) předozadní nastavení sedla je neměnné

c) výška řidítek je neměnná

d) regulace zátěže pomocí stavěcího kola [4] s deseti stupni zátěže, otočením dojde k 

zvýšením třecího odporu (u nových typů se používá odpor magnetů), síla (zátěž) 

potřebná k otáčení setrvačníku tedy roste skokově (ve stupních)

 Kryty mechanismu: plastový kryt připevněný šrouby [5]

 Klikový mechanismus a pedály: hnací i hnané kolo z běžně používaných slitin kovů 

převzatých od silničních kol, plastový pedál s gumovým páskem přes nárt [6], 

volnoběh (není zapotřebí stále šlapat)

 Řidítka: úchop směřovaný vertikálně, ocelová kostra, dotykové plochy jsou z PUR 

pěny [7]

 Sedlo: integrovaná PUR pěna 

 Brzdný mechanismus: chybí, díky volnoběhu je možné kdykoliv přestat šlapat, 

rotoped doběhne sám

 Doplňky:  display [8] s údaji o průměrné rychlosti, době jízdy a přepočtem 

spálených kalorií, snímače tepové frekvence  

          Obr. 7.4 Rotoped, popis součástí a interval nastavení výšky sedla
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Srovnání konstrukcí a nové konstrukční tendence 

Volba nastavení je možná jak u Spinneru tak rotopedu bez závislosti na tělesném vzrůstu. 

U Spinneru lze měnit výšku sedla, tedy dosah chodidla nohy ze sedla tak, aby noha 

mohla být přirozeně natažená a pokrčená během celého 360° cyklu otočení pedálu. 

Pokud je sedlo příliš nízko, dochází k nežádoucímu přetěžování přední strany stehen a 

naopak neprocvičení (nenatažení) zadní strany stehen. V opačném případě, dochází 

k nežádoucímu cyklickému pohybu pánve, vždy střídavě na levou a pravou stranu, ve 

snaze „prodloužit“ nohu při spodní poloze pedálu.. Oba druhy stacionárních kol toto 

nastavení umožňují.

Problematické může být „předozadní“ nastavení sedla (k poloze řidítek), které nalézáme 

jen u Spinneru. Významné je postavení rukou položených na řidítkách a vzdálenosti 

místa sezení jezdce, navíc ve spojitosti s polohou středu šlapání. Automaticky tak 

dochází k dvěma extrémním variantám polohy těžiště. Pokud je těžiště díky větší 

vzdálenosti řidítek a sedla více vpředu (dochází k nežádoucímu „natažení“ těla), je 

těžiště posunuto také vpřed, většinou dochází ke konvexnímu prohnutí páteře (směrem 

dolů). Během jízdy je tak vlivem pohybu celého těla tento pohyb cyklicky přenášen do 

oblasti bederní páteře, která je výrazně přetěžována. Druhým extrémem je případ, kdy je 

sedlo naopak blízko k řidítkům. Těžiště je sice víceméně v přijatelné poloze a je 

soustředěno více ke středu otáčení pedálů než k řidítkům (přičemž nenutí jezdce 

k natažení těla s následným prohnutím jako v předchozím případu), ale jízda není 

pohodlná, protože jízda v takové poloze je nepřirozená (tělo je jakoby zkráceno) může  

dojít k přetížení úponu m.quadriceps femoris a tím k bolesti v kolenních kloubech.

S tím úzce souvisí i poloha řidítek, která je u Spinneru řešena horizontálně. Spinner 

dostává při dobrém nastavení tělo do takové polohy, kdy je těžiště přesunuto nad střed 

otáčení pedálů a záda jsou v diagonální poloze, s konkávním prohnutím. Tomu odpovídá 

i horizontální orientace řídítek, která jsou výškově nastavitelná, v závislosti na výšce 

sedla. 

Volnoběh u Spinneru není. Na rotopedu můžeme kdykoliv během jízdy polevit nebo 

dokonce ihned přestat šlapat. V takovém případě dojde u Spinneru k nepříjemnému 

„nadskočení“ nohy nebo celého těla. Na druhou stranu se nutný relativně pravidelný 

záběr odráží v plynulosti jízdy. Z tohoto důvodu je také opatřen brzdou.
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Anatomicky tvarované sedlo Spinneru je rozdílné tak jako i pedály. Spinner je vybaven 

cyklistickými kovovými pedály s plastovou dotažitelnou klipsnou.  

7.1.2  Dynamické parametry stacionárních kol

Plynulostí chodu rozumíme rovnoměrné (cyklické) zatěžování svalů zapojených při 

jízdě,  které se teoreticky po jednotlivých cyklech nemění a v periodách (tj. otočení 

pedálu o 360°) se stále beze změn opakuje.  

Plynulost chodu je závislé na:

1) jízdě ze strany cvičence je li v optimálním případě plynulá

2) technických a následně dynamických parametrech stacionárního kola 

Je zřejmé, že první podmínka nemůže být při jízdě zaručena, neboť dochází k výkyvům 

ve frekvenci jízdy ze strany cvičence, způsobené únavou s následným momentálním 

výpadkem tempa atp. Drobné rozdíly v zatěžování by měla eliminovat konstrukce 

stacionárního kola. 

Srovnávací výpočty

Výpočtem a porovnáním na modelovém příkladu zjistíme, jakou silou je ovládán jezdec 

stacionárního kola, působením síly setrvačníku. Tato síla je pochopitelně závislá na jeho 

jízdě, avšak díky setrvačnosti působí i zpětně (Spinner), což má vliv na akceleraci 

(Spinner i rotoped) nebo deceleraci (jen Spinner) setrvačníku a celou plynulost jízdy.  

Vstupní parametry intenzity jsou stanoveny podle doporučených hodnot jízdy Spinning 

programu, protože rotopedy žádný podobný program, podle kterého by se cvičenec měl 

řídit, nemají.

                             Tab. 7.1 Doporučené intervaly Spinning programu

                                                Tab. 7.2  Vstupní parametry výpočtu, zvolené průměrné hodnoty

parametr hodnota

počet šlápnutí při runningu 90 – 110 min-1

Počet šlápnutí v kopci 60 –   80 min-1

zvolené hodnoty pro výpočet hodnota

průměrný počet při runningu (n1) 100 min-1

průměrný počet v kopci         (n1)   70 min-1
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Tab. 7.3  Vstupní parametry výpočtu, rozměrové a hmotnostní dimenze rotopedu 

Tab.7.4  Vstupní parametry výpočtu, rozměrové a hmotnostní dimenze Spinneru

Hodnocení dynamických parametrů

Graf  7.1  Srovnání dynamických parametrů mezi rotopedem a Spinnerem při runningu (pr. „nulovou“    
                zátěž)

Vzhledem k rozdílné (více než dvojnásobné) hmotnosti setrvačníku a jeho velikosti mezi 

rotopedem a Spinnerem, může vidět velký rozdíl v momentu setrvačnosti a zejména 

rozměry rotopedu hodnota

D1   (průměr hnacího ozub. kola) 0,205 m

D2   (průměr hnaného ozub. kola) 0,06 m

DS   (průměr setrvačníku) 0,35 m

mS  (hmotnost setrvačníku) 8 kg

rK    (délka kliky pedálu) 0,185 m

rozměry Spinneru hodnota

D1   (průměr hnacího ozub. kola) 0,21 m

D2   (průměr hnaného ozub. kola) 0,06 m

DS   (průměr setrvačníku) 0,44 m

mS  (hmotnost setrvačníku) 21 kg

rK    (délka kliky pedálu) 0,17 m

Srovnání dyn. parametrů - jízda running

171,05

156,74

29,934

8,763

35,771

0,245

766,705 N

130,340 Nm

37,240 Nm

36,655 rad/s

704,503 kJ

1,016 kg m2

Síla na pedálu

Kroutící moment (hnací

kolo)

Kroutící moment (setr.,

hnané)

Úhlová rychlost (setr.,
hnané)

Pohybová energie

setrvačníku

Moment setrvačnosti

setrvačníku

  rotoped

  spinner
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pohybové energii, vázané v setrvačníku, i při téměř stejné úhlové rychlosti. Značná síla 

pedálu Spinneru může být jak zdrojem nepříjemného překvapení jezdce, který z nějakého 

důvodu v cyklu nezabere v pedálu vůbec nebo méně a i přes to dojde k (nečekanému) 

plnému otočení pedálu. Na druhou stranu však umožňuje relativně snadné udržování 

plynulého chodu i při drobném výpadku. Rotoped, díky volnoběhu, tuto možnost nemá. 

Zatím co u rotopedu není problém, aby se i menší změna síly ihned projevila na rychlosti 

otáčení v pedálech, u Spinneru je tato síla o 78% větší než u rotopedu. Ani zatížení celou 

vahou cvičence o hmotnosti 78 kg při jízdě v runningu se rychlost otáčení pedálů ihned 

neprojeví. (graf 7.1).   

  Graf 7.2   Srovnání dynamických parametrů mezi rotopedem a Spinnerem při jízdě v kopci (pro„nulovou“   
                  zátěž)

Analogická je situace při jízdě v kopci, neboť jediný parametr, který se oproti jízdě 

v runningu změnil, je rychlost šlapání. Díky menší rychlosti a tím i menšímu počtu 

otáček, vidíme i nižší hodnoty dynamických parametrů. Rozdíl mezi silami vyvozených 

na pedálu mezi rotopedem a Spinnerem je přibližně 70%. (graf 7.2)

Srovnání dyn. parametrů - jízda v kopci

161,8

76,808

20,953

6,134

25,040

0,245

536,65 N

91,232 Nm

26,066 Nm

25,656 rad/s

334,381 kJ

1,016 kg m2

Síla na pedálu

Kroutící moment (hnací

kolo)

Kroutící moment (setr.,

hnané)

Úhlová rychlost (setr.,

hnané)

Pohybová energie

setrvačníku

Moment setrvačnosti

setrvačníku

  rotoped

  spinner
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Graf 7.3  Srovnání dynamických parametrů rotopedu při jízdě v kopci a runningu (pro „nulovou“ 
               zátěž)

Graf 7.3 a 7.4 znázorňuje porovnání jízdy v kopci a v runningu. Výraznější rozdíly mezi 

oběmi technikami jízdy jsou spíše na straně Spinneru, než u rotopedu. 

Srovnání dyn. parametrů rotopedu

161,8

76,808

20,953

6,134

25,040

171,05 N

29,934 Nm

8,763 Nm

35,771 rad/s

156,746 kJ

0,245 kg m2

Síla na pedálu

Kroutící moment (hnací

kolo)

Kroutící moment (setr.,

hnané)

Úhlová rychlost (setr.,

hnané)

Pohybová energie

setrvačníku

Moment setrvačnosti

setrvačníku

  kopec

  running



48

Graf 7.4  Srovnání dynamických parametrů Spinneru při jízdě v kopci a runningu (pro „nulovou“  
               zátěž)

Téměř dvakrát těžší setrvačník Spinneru má mnohem lepší předpoklad pro plynulou 

jízdu cvičence i v situaci, pokud cvičenec zabírá v jednotlivých cyklech nepravidelně. 

Těžší setrvačník nahromadí při stejně vysokých otáčkách více než čtyřnásobek (!) 

kinetické energie proti setrvačníku rotopedu, která pomůže v kritické situaci, lépe 

„udržet“ tempo jezdce.  

7.2  Spinning program 

7.2.1 Nastavení Spinneru

Prvním předpokladem je vhodné nastavení kola. To jak si klient srovná řidítka a sedlo, 

významně ovlivní celkový dojem jízdy.

Johnny G Spinner umožňuje nastavení ve třech směrech: nastavení výšky sedla, 

předozadní nastavení vzdálenosti sedla od řidítek a nastavení výšky řidítek (Spinning® 

Instruktor Manual, 2002)

 nastavení výšky sedla – klient se postaví bokem k sedlu, jeho výška by měla 

sahat zhruba na úroveň dvou prstů pod vrcholem pánevní kosti, posadí-li se klient 

Srovnání dyn. parametrů spinneru
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na kolo zpříma a položí patu na pedál v nejnižším bodě šlápnutí dolní končetina 

by měla být úplně natažená. Při šlapání by koleno nemělo být nikdy propnuté.

 chyby – sedlo příliš vysoko – jezdec se naklání v bocích ze strany na stranu a 

namáhá tak kyčelní klouby a bederní oblast páteře nebo šlape s napnutými 

špičkami a neúměrně zatěžuje m.triceps surae a může tak dojít ke křečím 

v lýtkových svalech. Pokud je sedlo příliš nízko může nedostatečné natažení 

dolní končetiny zapříčinit přetížení kolene a zároveň dochází k velkému 

zkracování flexorů kolenního kloubu, trup bývá příliš natažený a zatěžuje tak 

oblast beder.

 předozadní nastavení sedla – nohy jsou v klipsnách a kliky  jsou  rovnoběžně se 

zemí, středy kolene a kotníku by měly být přesně nad sebou nebo pokud klient je 

zvyklý na silniční kolo, pak by pattela měla být nad středem pedálu. Správné 

předozadní nastavení pomůže klientovi získat pohodlnou pozici, podporuje 

dýchání a uvolnění horní poloviny těla, chrání kolenní klouby a umožňuje 

efektivní šlapání.

 chyby – sedlo příliš vpředu – příliš se namáhá úpon m.quadriceps femoris a 

tzn., že mohou klienta více bolet kolenní klouby. Pokud je sedlo příliš vzadu trpí 

svaly na zadní straně stehen – hamstringy, a podkolenní šlachy zejména u méně 

flexibilních jedinců.

 nastavení výšky řidítek – správné nastavení výšky řidítek pomáhá zajistit 

pohodlnou pozici těla na kole a zabraňuje zbytečnému napětí v zádech. Noví 

klienti a klienti s problémy zad by měli začít svůj trénink s řidítky nastavenými 

výše. Jakmile zvýší svou flexibilitu a budou se na kole cítit pohodlněji, mohou si 

nastavit řidítka do přibližně stejné výšky, v jaké je špička sedla 

 pedály – nohy by měly být upevněny v klipsnách nebo nášlapných pedálech, aby 

se během tréninku nemohly uvolnit. Pokud se používají klipsny, měl by polštářek 

chodidla spočívat na středu pedálu. Je to nejpevnější, nejširší plocha chodidla, a 

proto i jeho nejefektivnější a nejpohodlnější pozice (Spinning® Instruktor 

Manual, 2002)

7.2.2  Jízda na  Spinneru

Spinning program simuluje dva základní typy terénu: roviny a kopce. Roviny se jezdí 

s malou nebo mírnou zátěží. Kopce jsou simulovány použitím zvýšené zátěže. Ve všech 

typech simulovaného terénu rozlišujeme dvě pozice: v sedle a ze sedla. Jak se klient 
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stává pokročilejším jsou mu představovány další techniky a pojmy: rytmická uvolnění a 

efektivita šlapání, stejně jako základy dýchání, relaxace, vizualizace a strečinku. 

(Spinning® Instruktor Manual, 2002)

7.2.2.1  Pozice rukou

Rozlišují se tři základní pozice rukou. Pozice byly vyvinuty speciálně pro řidítka 

Spinneru a jsou nedílnou součástí každé ze základních technik v sedle i ze sedla. 

Dodržování správné pozice rukou pomáhá eliminovat únavu ramen, loktů a zápěstí a 

zajišťuje správnou polohu těla. V každé pozici rukou je nutné udržovat přirozenou pozici 

zápěstí. Jejich přehnané ohnutí nebo natažení může způsobit bolest kloubů.

 pozice 1 – nejběžnější pozicí rukou používanou v sedle. Mezi pěstmi a lokty by 

měl být malý trojúhelník. Ramena a lokty jsou uvolněné a palce a prsty se 

vzájemně dotýkají.

 pozice 2 – používá se při kopci v sedle, runningu, skocích a sprintech. Tato 

pozice umožňuje vzpřímené držení těla, které neomezuje dýchání a zajišťuje 

stabilitu při jízdě.

 pozice 3 – používá se pouze u kopců ze sedla. Ruce jsou na konci řidítek, dlaně 

směřují dovnitř a klouby prstů ven. Prsty by měly být lehce ovinuty kolem 

řidítek. Pokud jezdec pohodlně dosáhne na konce řidítek měly by palce spočívat 

na jejich koncích. V této pozici rukou by měla být na setrvačníku nastavena velká 

zátěž (Spinning® Instruktor Manual, 2002).

7.2.2.2  Technika šlapání

Na běžném kole (také rotopedu) se často při šlapání zabírá pouze směrem dolů, Spinner 

umožňuje plynulý pohyb bez tzv. „mrtvých bodů“. S klipsnami nebo nášlapnými pedály 

je možné použít sílu v každém úseku šlápnutí a využít plný rozsah pohybu a všechny 

dostupné svalové skupiny. Kruhové šlapání se uplatňuje ve všech tréninkových 

technikách ve všech úrovních zátěže  (Spinning® Instruktor Manual, 2002).
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                  Obr. 7.5  Technika šlapání (Spinning® Instruktor Manual, 2002)

7.2.2.3  Biomechanika ve Spinning programu

Obr. 7.6 Jeden úplný kruh nohou – Diagram síly aplikované během celého šlápnutí začíná v horním 

mrtvém bodě (TDC – top death center). Výdej síly během jízdy se konstantně mění během šlápnutí. Tento 

diagram je příklad sil měnících se s tím jak kliky mění svoji polohu během jedné otáčky o 360 stupňů, u 

cyklisty v sedle. Obrázek ukazuje toto jedno šlápnutí jako kruh rozdělený do 20-ti částí (každá přibližně 18 

stupňů) odpovídající jednomu otočení klik. Kliky (tečkované čáry) a pedály (krátké plné čáry) jsou 

znázorněny ve správném vztahu během jízdy na kole. Úhel tvořený pedálem a šipkou se nazývá kotníkový 

úhel. Velikost síly aplikované na pedál je znázorněna velikostí plné šipky, která je úměrná reálné síle 

aplikované na pedál   (Spinning® Instruktor Manual, 2002).



52

Síly, kterými se působí na pedály jsou obvykle používány k charakterizaci techniky 

šlapání. Tyto síly bývají typicky měřeny pomocí pedálů na měření síly (se zabudovanými 

extenzometry) a bývají popisovány prostřednictvím jednotlivých složek. (Spinning® 

Instruktor Manual, 2002).

Obr. 7.7  Činnost svalů a kloubů během  jednoho  šlápnutí.(Spinning® Instruktor Manual, 2002)
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Obr 7.8  Svalové skupiny používané v cyklistice. (Spinning® Instruktor Manual, 2002)

7.3.2.4  Technika jízdy

 rovina v sedle – Nejjednodušší styl, ze kterého 

vycházejí všechny ostatní. Jízda v sedle po delší 

dobu pomáhá klientovi rozvíjet vytrvalost, 

fyzickou a psychickou sílu a odhodlání. Kadence 

80 – 110 rpm.
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 kopec v sedle - pohyb, který je simulován 

zvýšenou zátěží. V kopci v sedle by se mělo těžiště 

automaticky posunout na zadní část sedla, aby se 

maximalizovala efektivita šlapání. Kopec v sedle 

je vhodný k rozvoji schopnosti využívat 

rovnoměrně energii obou dolních končetin. 

Kadence 60 -80 rpm.

 rovina ze sedla (running) – pozice ve stoje je 

základní technikou, dovoluje jezdci odpočinout si 

od pozice v sedle a současně mu umožňuje využít 

hmotnost celého těla, které je potřeba ve vyšší 

zátěži. Díky setrvačnosti a přirozenému klesání a 

stoupání při každém šlápnutí, se klient zvedá a 

přitom šlape velmi lehkými, rytmickými záběry. 

Používá se malá až střední zátěž. Je důležité 

udržet kontrolu nad pedály. Celá hmotnost je 

rozložena v dolní polovině těla a ruce se jen 

jemně opírají v pozici rukou 2. Těžiště je nad   

pedály a hýždě se lehce dotýkají špičky sedla. Trup je nakloněn mírně dopředu a 

s každým šlápnutím se pohybuje ze strany na stranu. Boky jsou stále ve stejné 

výšce a natočené přímo dopředu. Tato technika rozvíjí stabilitu trupu. Kadence 80 

– 110 rpm.
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 kopec ze sedla – je pokročilá technika. 

Zátěž musí být dostatečně vysoká, aby 

frekvence šlapání nepřekročila 80 rpm. 

Kopec ze sedla je pomalý a namáhavý a měl 

by být zaváděn postupně, aby se předešlo 

předčasnému přetížení Achillových šlach, 

kolen, kyčlí a beder. Při kopci ze sedla je 

technika šlapání odlišná. Na rozdíl od 

kruhového pohybu , zabírají nohy nahoru a 

dolů jako písty. V kopcích dodává jízda ze sedla sílu do pedálů, zatímco dochází 

k posilování svalů dolních končetin. Jedná se o techniku dobrou pro rozvoj svalů, 

vazů a šlach dolních končetin. Kadence 60 – 80 rpm.

 skoky – provádí se opakovaným zvedáním se ze sedla. Cílem skoků je udržet 

plynulý přechod z pozice v sedle do pozice ze sedla, zatímco váha těla spočívá na 

pedálech. Skoky jsou pokročilým stylem jízdy. Kadence 80 – 110 rpm.

 sprinty – jedná se o pokročilou techniku, ve kterém jedinec během krátkého 

intervalu vyvine vrcholný výkon, po kterém následuje interval zotavení. Sprint 

netrvá déle než 30 sekund.

 running se zátěží, skoky v kopci, sprint v kopci, kontrola kadence, zvyšování 

kadence, zvyšování zátěže, revize šlápnutí – patří mezi  velmi pokročilé 

techniky a klienti se s nimi setkávají až když zvládnou nejprve základní a poté 

pokročilejší techniky( Spinning® Instruktor Manual, 2002).
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8  Využití Spinning programu k redukci nadváhy

Jedná se o studii informativního charakteru, kde jsme využili Spinning programu v  

kombinaci s programem posilování  ve fitness, a úpravy stravy a jídelních zvyklostí 

klientek. Cílem byla redukce nadváhy, zpevnění ochablých svalů, protažení svalů 

zkrácených, s tím související fakt ovlivnění vadného držení těla,  a úprava stravovacích 

návyků. Celý program by měl vést ke zlepšení celkové kondice klientek. 

    8.1  Soubor klientek redukčního program

Redukčního programu se celkem zúčastnilo 41 žen a Průměrný věk byl +/- 36 let. 

Jednalo se o náhodný výběr klientek.

8.2  Metodika měření

 Měření kožních řas

K měření deseti kožních řas byl použit plastický kaliper. Provedení: Bylo provedeno 

měření deseti kožních řas na dominantní straně těla (Pařízková, 1997). Palcem a 

ukazováčkem uchopíme kožní řasu, kaliper přiložíme do středu tukové řasy a asi 1cm 

od úchytu. Údaj pro čtení na kaliperu má trvat asi 2 sekundy, musí být v kolmém směru 

a nesmí se otáčet (Oja, Tuxworth, 1997). Zjištěná tloušťka (v mm) byla zapsána do 

protokolu. Výsledné množství tuku v těle bylo vyjádřeno % tuku.

 hmotnost (kg)

 výška (cm)

 BMI index 

Body mass index (BMI), je koeficient tělesné plnosti. Poskytuje informace o 

adekvátnosti tělesné hmotnosti k tělesné výšce. 

BMI index byl vypočítán dle vztahu : váha (kg)/výška2 (m) a porovnán s normou (Oja, 

Tuxworth, 1997).

U jedinců  s velkou svalovou hmotou může poskytnout zkreslující výsledek. Proto je 

vždy přesnější stanovit procento tělesného tuku (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)
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 Obvod  prsa-pas-boky 

Měřeno krejčovským metrem. První údaj byl měřen pod dolními úhly lopatek a vpředu 

přes střed sterna, následovalo měření obvodu pasu a  boků. Obvod pasu měříme 

v polovině vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra a crista iliaca 

v horizontální rovině. Obvod boků měříme ve výši maximálního vyklenutí hýždí 

v horizontální rovině. Osoba vzpřímeně stojí s nohama u sebe, s uvolněnou břišní 

stěnou, s pažemi po stranách těla, na konci normálního výdechu, měříme s přesností na 

0,5 cm. (Hajniš, 2000)

 Vyšetření některých zkrácených svalů dle Jandy (Janda,1996)

      Janda hodnotí zkrácené svaly takto:

            0 – nejde o zkrácení

            1 – malé zkrácení 

            2 – velké zkrácení

▫ Musculus triceps surae

V leže na zádech, netestovaná dolní končetina flektována, chodidlo na podložce, 

testovaná dolní končetina v extenzi, dolní polovina bérce mimo stůl. (Janda, 1996) 

Hodnotíme velikost dosažené dorzální flexe. 

              0 – v kloubu je možné dosáhnout alespoň 90 st. postavení

              1 – v kloubu hlezenním chybí do 90 st. postavení 5 st.

              2 – v kloubu hlezenním chybí do 90 st. postavení více jak 5 st.

▫ Flexory kolenního kloubu

Jedná se o m. biceps  femoris, m. semitendinosus a m. semimemranosus.

Vleže na zádech, horní končetiny podél těla. Netestovaná dolní končetina je flektována 

v kyčelním i kolenním kloubu, chodidlo na podložce. Testovaná dolní končetina 

spočívá na podložce v nulovém postavení. Hodnotíme rozsah flexe v kloubu kyčelním. 

Vyšetření ukončujeme v okamžiku, kdy začínáme cítit tendenci k flexi v kolenním 

kloubu testované končetiny nebo sklápění pánve nazad, nebo když dojde k bolesti 

svalstva na dorzální straně stehna. (Janda, 1996)

              0 – flexe v kloubu kyčelním 90 st.

              1 – flexe v kloubu kyčelním v rozmezí 80 - 90 st.

              2 – flexe v kloubu kyčelním je menší než 80 st.
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▫ Adduktory kyčelního kloubu

M. pectineus, m. gracilis, m. adductor magnus, m. adductor longus, m.adductor brevis.

Vleže na zádech při okraji vyšetřované končetiny, nevyšetřovaná dolní končetina 

v extenzi v kloubu kolenním a v 15 –25 st. abdukci. Hodnotíme rozsah abdukce 

v kloubu kyčelním při extendovaném i lehce flektovaném kolenním kloubu. (Janda, 

1996).

              0 – rozsah abdukce v kyčelním kloubu 40 st.

              1 – rozsah abdukce v kyčelním kloubu v rozmezí 30 -  40 st.

              2 – rozsah abdukce v kyčelním kloubu je menší než 40 st.

▫ Flexory kyčelního kloubu

M. iliopsoas, m. rectus femoris, m tensor fasciae latae.

Vleže na zádech s pánví na stole a s vyloučením anteverze a zešikmení pánve. 

Netestovaná  dolní končetina je pevně přitažena k břichu tak, aby byla zcela vyrovnána 

bederní lordóza. Vyšetřovanou dolní končetinu uvede vyšetřující do takové polohy, aby 

končetina volně visela. Hodnotíme podle postavení stehna, bérce a podle deviace 

pately. Dále podle možnosti stlačení stehna do hyperextenze, bérce do flexe a 

hyperabdukce. (Janda, 1996)

M. iliopsoas

              0 – stehno v horizontále bez deviací.

              1 – v kloubu kyčelním je lehké flekční postavení, tlaku na distální třetinu 

                     stehna  do hyperextenze je možné stlačit stehno do horizontály.

              2 – v kloubu kyčelním je výrazné flekční postavení, při tlaku na distální

                     plochu stehna směrem do hyperextenze není možné dosáhnout 

                     horizontálního postavení stehna.

M. rectus femoris

              0 –  bérec visí při relaxovaném koleni kolmo k zemi.

              1 –  bérec  trčí šikmo vpřed, při tlaku na dolní třetinu bérce směrem do 

                     flexe je možné dosáhnout kolmého postavení bérce.

              2 –  bérec  trčí šikmo vpřed, při tlaku na dolní třetinu bérce dochází ke

                     kompenzační flexi v kyčelním kloubu.

M. tensor fasciae latae

              0 –  na zevní ploše stehna je jen nepatrná prohlubeň.

              1 –  prohlubeň na laterální straně stehna je zvýrazněna.
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              2 –  stehno je v abdukčním postavení, na laterální ploše stehna je

                     výrazná prohlubeň, patela výrazně deviuje zevně a je vidět její zevní

                     okraj. Při tlaku na laterální stranu stehna v jeho dolní třetině směrem

                     do addukce se prohlubeň na laterální ploše stehna zvýrazní a

                     addukci není možné provést.

▫ M. pectoralis major

Leh na zádech při okraji vyšetřovacího stolu. Dolní končetiny flektovány v kolenních i 

kyčelních kloubech, chodidla na vyšetřovacím stole. Horní končetiny volně podél těla. 

(Janda, 1996). 

- část sternální dolní – pasivní elevace extendované horní končetiny (vzpažení zevnitř)    

- část sternální střední a horní – pasivně uvedeme horní končetinu do 90 st. abdukce  

v kloubu ramenním a zevní rotace.            

Hodnocení:

              0 –  paže klesne do horizontály, při tlaku na distální část humeru směrem 

                     dolů se paže dostane pod horizontálu.

              1 –  paže neklesne do horizontály, ale při tlaku na distální část humeru je 

                     možné horizontály dosáhnout.

              2 –  paže zůstává v poloze nad horizontálou, tlakem na distální část 

                     humeru nelze paži stlačit do horizontály

- část klavikulární a m. pectoralis minor – v loketním kloubu extendovanou a 

                                 v ramenním kloubu zevně rotovanou horní končetinu             

                                necháme volně klesnout mimo stůl. Provedeme stlačení 

                                ramene proti podložce (retrakci).

              0 –  stlačení ramene je možné provést lehce, palpací nacházíme

                     zvýšené napětí klavikulární části m. pectoralis major.

              1 –  stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem. Palpujeme 

                     zvýšené napětí vyšetřované části m. pectoralis major.

              2 –  stlačení ramene není možné provést, navíc palpujeme značně  

                     zvýšené napětí této části m. pectoralis major, vyšetřovaný tuto

                     palpaci může cítit až bolestivě.
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▫ Musculus trapezius – horní část

Leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny lehce položeny pod koleny, 

hlava na podložce ve středním postavení. Hodnotíme podle stupně stlačení pletence 

ramenního ( pokud je omezen úklon, jde s největší pravděpodobnosti o kloubní 

záležitost). (Janda, 1996).

              0 –  stlačení ramene je možné provést lehce.

              1 –  stlačení ramene je možné provést, ale s malým odporem. 

              2 –  stlačení ramene nelze provést, při pokusu o stlačení ramene 

                     narazíme na tvrdý odpor až zarážku. Mimo to může být omezen  

                     úklon.

 Vyšetření nejčastěji oslabených  svalů 

      U našich klientů nevyšetřujeme parézy ani  kořenové syndromy, jedná se nám pouze o 

určení stupně oslabení jednotlivých svalů, z toho důvodu   můžeme usuzovat, jak uvádí 

Lewit (Lewit, 1996), že pokud najdeme oslabení svalu, bude mít funkční, útlumový 

charakter, tj. změny se budou pohybovat v rozmezí 5 – 3 stupně podle svalového testu 

dle Jandy. Vyšetření spočívá v tom, že vyšetřujeme jednoduchý koordinovaný pohyb, 

který by nám měl umožnit stanovit sílu určitého svalu nebo skupiny svalů. Pro získání 

srovnatelných výsledků je nezbytné dodržovat známé standardní podmínky. Výsledky 

jsou označeny podle stupnice:

0 – žádná svalová síla

1 – svalový záškub bez motorické činnosti

2 – svalový stah s pohybem bez odporu tíhy, tj. v horizontální rovině

3 – pohyb proti odporu tíhy, avšak bez jiného odporu;

      (v naši studii bude  odpovídat  bodovému hodnocení 0)

4 – pohyb proti mírnému odporu, provedený v celém rozsahu pohybu;

      (v naši studii bude odpovídat bodovému hodnocení 1)

5 – pohyb v celém rozsahu proti maximálnímu odporu;

      (v naši studii bude odpovídat bodovému hodnocení 2)

Při vyšetřování udržujeme polohu, směr, rychlost pohybu a odpor konstantní během 

celého pohybu. Pohyb je izotonický, testujeme celý rozsah. Udržujeme přesnou fixaci a 

nestlačujeme šlachu ani bříško hlavního svalu. Dodržujeme přesně předepsaný postup 

dle svalového testu.( Daniels, Wortingham, 1992)
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Nejdříve požádáme o provedení pohybu, tak jak je vyšetřovaný zvyklý, teprve pak 

provedeme instruktáž nebo pohyb nacvičíme. Začínáme testovat od stupně 3 dle 

Jandova svalového testu, tj. pohyb proti zemské tíži, vyšetřovaný zopakuje 3x. 

Následuje stupeň 4 dle Jandy tedy proti středně velkému odporu, provést opět 3x. 

Pokud i tento pohyb zvládá bez problémů testujeme stupeň 5 dle Jandy, opakuje 3x.( 

Janda, 1996, Amundsen, 1990)

▫ Musculus gluteus maximus

Vleže na břiše, testovaná končetina flektována v kloubu kolenním do 90 st., druhá 

dolní končetina v základním postavení, špička mimo stůl. Břicho podloženo tak, aby se 

vyrovnala bederní lordóza. ( Janda,1996)

              0 –  extenze v kloubu kyčelním v rozsahu 10 st. proti značně velkému 

                     odporu, který se klade dlaní na dolní třetinu dorzální plochy stehna, 

                     obloukovitě proti směru pohybu

              1 –  stejný pohyb proti středně velkému odporu 

              2 –  stejný pohyb bez odporu

▫ Abduktory kyčelního kloubu

Svaly, které se podílí na pohybu – m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor 

fasciae latae. Rozsah pohybu v kyčelním kloubu do abdukce je  35 – 40 st. Abdukce 

musí být provedena přesně ve frontální rovině bez souhybu pánve. Vyšetřovaný leží na 

boku netestované dolní končetiny, která je lehce flektována v koleni a kyčli, vrchní 

testovaná DK v extenzi v kolenním kloubu a lehké hyperextenzi v kloubu kyčelním. 

Spodní HK je vzpažena pod hlavou, vrchní položena dlaní na stole před trupem a 

pomáhá udržovat stabilitu trupu. (Janda, 1996)

              0 –  abdukce extendované končetiny v celém rozsahu pohybu proti 

                     značně velkému odporu, který se klade dlaní na laterální stranu 

                     dolní  třetiny stehna.

              1 –  stejný pohyb proti středně velkému odporu 

              2 –  stejný pohyb bez odporu

▫ Musculus rectus abdominis

Základní pohyb je obloukovitá flexe trupu z polohy vleže do okamžiku, než se začne 

od podložky zvedat horní okraj pánve. Dolní končetiny  jsou lehce podloženy pod 

koleny, aby byla vyhlazená bederní lordóza a tím maximálně vyloučeny mm. 

iliopsoates. Trup se musí od podložky odvíjet, tj. musí se od podložky postupně zvedat 
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nejprve krční, pak hrudní a nakonec bederní úsek páteře. Ve stoji před testováním 

označíme na páteři výši dolních úhlů lopatek. Fixace není nutná. (Janda, 1996).

             0 –  horní končetiny v týl, lokty vpřed, kolmá vzdálenost mezi podložkou a 

                    značkou na dolních úhlech lopatek je alespoň 5 cm

              1 –  horní končetiny překříženy na hrudníku, ruce se drží za nadloktí. 

                     kolmá vzdálenost mezi podložkou a značkou na dolních úhlech

                    lopatek je  minimálně 5 cm

              2 –  horní končetiny překříženy na hrudníku, ruce se drží za nadloktí. 

                     Značka na dolních úhlech lopatek se alespoň odlepí od podložky.

▫ Musculus serratus anterior

Základním pohybem je abdukce lopatky s lehkou rotací (dolní úhel lopatky se odtahuje 

od páteře). Poloha vleže na zádech, dolní končetiny flektovány. Testovaná paže v plné 

flexi v loketním kloubu a 90 st. flexi v kloubu ramenním. Předloktí  ve středním 

postavení, lopatka na stole. Fixujeme svou dlaní ruky  laterální plochu hrudníku pod 

dolním úhlem lopatky. Jedinec sune paži vzhůru. (Janda, 1996).

        

         0 –  velký odpor dlaní ruky na loket jedince proti směru pohybu

              1 –  střední odpor dlaní ruky na loket jedince proti směru pohybu

              2 –  pohyb bez odporu, trčí paži vpřed a tím zvedá rameno

▫ Musculus trapezius ( dolní vlákna)

Základním pohybem je addukce a kaudální posunutí lopatky. Testujeme v leže na břiše, 

hlava je čelem na podložce, netestovaná paže podél těla, testovaná paže vzpažena 

zevnitř, loket v extenzi, ruka a předloktí spočívají ulnární hranou na podložce. 

Vyšetřující podepře paži vyšetřovaného celým předloktím v dolní třetině humeru. 

(Janda, 1996).

         0 –  velký odpor rukou vyšetřujícího, kterou obepínáme dolní úhel 

                lopatky a vytlačujeme směrem vzhůru a ven

              1 –  stejně, ale středně velký odpor

              2 –  stejně, ale malý odpor

▫ Flexory krku

Na pohybu flexe se účastní m. sternocleidomastoideus (účastní se, ale méně než při 

flexi krku sunutím hlavy vpřed), m. longus coli, m. longus capitis, mm. scalenii.  

Pohyb – brada opisuje oblouk a  dostává se do fossa jugularis. Poloha vleže na zádech, 
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dolní končetiny lehce pokrčeny. Fixace lehkým tlakem dlaně, stlačujeme dolní 

polovinu hrudníku. (Janda, 1996, Clarkson, Gilwich, 1989).

         0 –  velký odpor dlaní na čelo ve stření čáře, obloukovitě proti směru 

                pohybu

              1 –  stejně, ale středně velký odpor

              2 –  bez odporu, obloukovitá flexe v celém rozsahu.

 Stanovení intenzity zatížení

Nejprve uděláme výpočet maximální srdeční frekvence (MSF). Vzhledem k tomu, že 

nemáme možnost udělat každému účastníkovi test maximální srdeční frekvence a poté 

využít Karvonenův vzorec, musíme využít méně přesný vzorec podle věku:

Rovnice podle věku:  MSF = 210 – věk  (roky)

(rovnice převzata Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

Na základě vypočítané maximální srdeční frekvence můžeme určit tréninkové srdeční 

frekvence tj. 65% SF max., 75% SF max. a 85% SF max.

Rovnice pro např. 65% SF max.: TSF= MSF x 0,65

(Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2005)

Podle vypočítaných hodnot je řízen celý osmitýdenní program. Využíváme sporttestry 

základní řady od firmy Polar. Každému klientovi jsou vypočítány jednotlivé stupně 

intezity viz výše,  a na základě těchto hodnot si klient hlídá svou intenzitu zatížení 

podle pokynů instruktora.

Výše uvedené údaje byly změřeny a zaznamenány na začátku a konci osmitýdenního 

programu. Čísla byla porovnána a byl vypočítán jejich rozdíl. Vše bylo zaneseno do 

tabulky (Tab. 8.1).
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Jméno a příjmení

Věk

Anamnéza (OA,PA,FA,GA)                                                           

Výška

Váha Váha kontrolní Rozdíl   

BMI BMI kontrolní

Obvody: Prsa-pas-boky Prsa-pas-boky kontrolní Rozdíl

% tuk % tuk kontrolní Rozdíl

Kg tuk Kg tuk kontrolní Rozdíl

Intenzita zatížení

MSF

65% SF max

75% SF max

85% SF max

Kaliperace:

Řasa 

(mm)

tvář brada záda prsa hruď bok břicho paže stehno lýtko

Tab.8.1 Tabulka pro zaznamenání údajů klienta cvičebního kurzu 

Zkrácené svaly vpravo vlevo Pozn. vpravo vlevo Pozn. Zlepšení/Zhoršení

m. triceps surae

flexory kolen. kloubu

adduktory kyčel. kl.

flexory kyčel. kloubu

m. pectoralis major

m. trapezius – horní č.

Oslabené svaly vpravo vlevo Pozn. vpravo vlevo Pozn. Zlepšení/Zhoršení

m.gluteus maximus

abduktory kyčel. kl.

m. rectus abdominis

m. serratus anterior

m. trapezius – dolní č.

flexory krku
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8.3  Charakteristika cvičebního kurzu (Spinning program, fitness, výživa)

Vzhledem ke zvýšenému zájmu klientů fitcentra o snižování a redukci nadváhy, 

vyplývající z dotazníkového šetření a následné analýzy, viz. kapitola 6.4 Subjektivní 

pocity z jízdy – anketa, Bakalářská práce Stacionární kola a redukce nadváhy z roku 

2005, jsme sestavili osmitýdenní redukční program. Na sestavení programu pracoval 

instruktor pro fitness centra a trenér kulturistiky ve spolupráci s fyzioterapeutkou a  

J.G. Spinning Instruktorkou. V základní koncepci bylo určeno, kolikrát týdně budou 

klienti cvičit a jak by se měla vyvíjet postupná změna jejich stravy a stravovacích 

návyků.

8.3.1 Průběh redukčního programu

8.3.1.1  Úvodní setkání  

V úvodu osmitýdenního programu jsme se setkali se všemi účastníky, kteří  získali 

přesné informace o průběhu a rozvržení jednotlivých lekcí celého programu. V úvodní 

přednášce jsme se zabývali úpravou stravy a celkovou změnou jídelního chování, 

následovala část o vhodném oblečení a obuvi pro jednotlivé sportovní činnosti. 

▫ Úprava stravy a stravovacích zvyklostí

Jednalo se o velmi pestrou skladbu jídelníčku. Úprava byla pozvolná tak, aby si klienti  

zvykli na nový způsob stravování. Klienti  měli za úkol  psát si  vše co snědli a  každý  

trénink  měli možnost individuální konzultace. Pokud  trenér shledal chybu ve skladbě 

stravy, poradil klientům vhodnější kombinaci a samozřejmě vysvětlil  důvod, proč 

tomu tak  je.

▫ Vhodné oblečení a obuv

Vhodné a funkční oblečení pro sportovní činnosti je velmi důležité, stejně tak jako 

kvalitní obuv. Pro Spinning jsme klientům doporučili cyklistické kalhoty 

s polstrováním, cyklistické rukavice s gelovou výstuží pro zabránění skluzu po 

řidítkách (modernější typy Spinnerů již mají na řidítkách protiskluzovou úpravu), 

funkční spodní prádlo a tričko, které umožňuje regulovat tělesnou teplotu, tzn. 

materiály takové, aby odváděly vlhkost. Obuv na Spinning je doporučována buď tzv. 

nášlapné pedály. U těchto systémů je noha pevně spojena s pedálem a díky tomuto 

spojení se významně zlepšuje přenos sil na pedály, což se projeví ve zlepšení výkonu 

(Kuhn,Nusser, Platen, Vafa, 2005). Pokud někdo nemá možnost zakoupit obuv 

s nášlapným pedálem nebo je nevyužije  při rekreačních aktivitách, doporučujeme obuv 
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pohodlnou, z kvalitních materiálů s pevnou podrážkou. Oblečení ve fitness je 

doporučováno opět z kvalitních a prodyšných materiálů odvádějících vlhkost. U obuvi 

není kladen takový důraz na pevnou podrážku. Nezbytným vybavením klientů 

redukčního programu je ručník a bidon ( plastová láhev na kolo, min. 0,75l)

▫ Výběr, intenzita a frekvence pohybových aktivit v rámci redukčního 

programu

Využili jsme možností fitcentra a zkušeností kombinace vytrvalostního a silově 

vytrvalostního tréninku. Byl zařazen vytrvalostní trénink v rámci Spinning pogramu 

pod vedením instruktora (každá žena používal měřič tepové frekvence) zaměřený na 

budování aerobního základu a metabolizování, a vytrvalostně-silový trénink ve fitness 

zaměřený na problémové partie s ohledem na individuální potřeby, přání nebo 

zdravotní stav klientky. 

Program byl složen z osmi týdnů a klientům byla určena třikrát týdně pohybová 

aktivita. Dvakrát týdně se jednalo o kombinaci Spinning programu 40 minut a plynule 

následovala lekce ve fitness 50 min, která byla zakončena 10 – 15min závěrečným 

protažením všech svalových skupin, které byly v rámci lekce zatíženy. Jedenkrát týdně 

si klientky mohly zvolit Spinning lekci podle vlastního uvážení a individuálních 

časových možností. 

Intenzita tréninku se pohybovala mezi 65%  a 85% SF max., klientky pracovaly 

s měřiči tepové frekvence a podle svých individuálních hodnot si kontrolovaly 

intenzitu zatížení. Po celou dobu pohybové činnosti byl kladen důraz na dodržování 

pitného režimu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivity trvající déle než 1 hodinu doporučili jsme, 

jak uvádí literatura, doplňovat tekutiny s obsahem iontů a stopových prvků popř. 

nesycenou čistou vodu, která se rychle vstřebává do organizmu. Klientky byly 

upozorněny na vhodnou teplotu tekutin. (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

▫ Regenerace

V rámci úvodního setkání byl kladen důraz na regeneraci organizmu. 

Cílem všech aktivit, které mají za úkol odstranit nebo snížit následky pohybového 

zatížení, je využití všech dostupných metod, umožňujících tyto zotavované procesy 

urychlit. Existují dva základní typy regenerace po zátěži – aktivní a pasivní regenerace. 
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Aktivní regenerací  rozumíme všechny vnější zásahy, metody a procedury, které 

plánovitě  a cíleně používáme k urychlení celého složitého postupu pasivní regenerace. 

Hlavním účelem je  tedy zrychlení zotavovacích procesů, což druhotně umožňuje 

zvýšit následné tréninkové úsilí a tím dosáhnout vyšších výkonů. Pasivní regenerací 

rozumíme činnost organizmu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlená rovnováha 

všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostředí, vrací na úroveň výchozích 

hodnot. Regeneraci můžeme ovlivňovat procesy pedagogickými (regenerace 

pohybem), psychologickými, biologickými ( vliv na vnitřní prostředí – výživa, 

fyzikální a balneologicé prostředky) a farmakologickým.(Novotná, Čechovská, Bunc, 

2006)

8.3.1.2  Počáteční vyšetření

Klientky byly rozděleny do 4 skupin a během 3 dnů byli postupně vyšetřeny. Vyšetření 

(odběr osobní, farmakologické, pracovní a gynekologické anamnézy a Měření viz 

kapitola 8. 2. )  proběhlo s každou klientkou samostatně, v místnosti vybavené 

vyšetřovacím lehátkem. Vyšetření prováděl jeden člověk a uskutečňovalo se ve stejné 

denní době, tj. v odpoledních hodinách. Všechny odebrané základní údaje o klientce 

byly zaneseny do tabulky (Tab. 8. 1)

8.3.1.3 Harmonogram pro Spinning program

Základním principem Spinnig programu je monitorování úrovně zátěže během cvičení, 

je tak zajištěno, že jízda je individuálně absolvovaná cesta nikoliv skupinové cvičení, 

kde se potlačují individuální potřeby ve snaze udržet tempo s ostatními. Důraz je 

kladen na jízdu v aerobní zátěži. (Spinning Instructor Manual, 2002)

Jednotlivé  lekce jsou graficky zaznamenány :

                Rovina                                                    Running

                Kopec v sedle                                           Kopec ze sedla                                    

                Skoky                                                        Skoky v kopci
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                 Running v kopci                                       Sprint v kopci

Lekce 1 – obsahem lekce bylo správné nastavení Spinneru, s ohledem na individuální 

potřeby klientek, vysvětlení základních principů jízdy – technika správného šlapání viz 

kapitola 8.3, ukázka a následné procvičení všech základních prvků jízdy a s tím 

souvisejících pozic rukou na řidítkách Spinneru . V rámci první lekce bylo vysvětleno 

klientkám, jak správně pracovat s měřičem tepové frekvence a každý klient si 

vyzkoušel  jednotlivá pásma zatížení (65%,75% a 85% SF max). Důraz byl kladen jak 

na správné provedení jednotlivých prvků, tak na správný stereotyp dýchání (nádech 

nosem a prodloužený výdech ústy)

Skladba lekce: 

     

                     

Lekce 2/3 – lekce zaměřena na zopakování si základů z první lekce , tak aby každý 

klient uměl správně techniku jízdy, správné dýchání a byl si jistý, že pochopil princip 

monitorování tepové frekvence. V této lekci je využívána souvislá metoda 

vytrvalostního tréninku, přesněji extenzivní souvislá metoda.

Skladba lekcí:

                     

                     

Lekce 4/5/6 – lekce v tomto týdnu byly zaměřeny na vytrvalost v rozsahu 65% -

75%SF max. Důraz byl kladen na ekonomizaci pohybu, budování aerobního základu, 

zlepšení aerobních procesů, rozvoj srdečně cévního systému. 

Skladba lekcí:
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Lekce 7/8/9  - lekce třetího týdne programu byly zaměřeny nejen na vytrvalost, ale tak 

na střídání rychlejších úseků s úseky odpočinku.  Postupně docházelo k zkracování 

úseků odpočinku na minimum. Stále bylo prioritou budování aerobního základu a 

zatížení organizmu v takové míře, aby nedocházelo k přetrénování organizmu.

Skladba lekcí:

                     

                     

                     

Lekce 10/11/12 – Ve čtvrtém týdnu osmitýdenního redukčního programu, byly 

zařazeny prvky síly (kopec v sedle, kopec ze sedla) a začínali jsme  s intervalovou 

metodou tréninku. Tepová frekvence se pohybvala mezi 70% a 85% SF max. 

Intervalový trénink klade důraz na rychlost, tempo, načasování a rytmus. Cílem bylo 

zdokonalit schopnost rychle se zotavit po velké zátěž, rozvíjet aerobní kapacitu 

organizmu. Přesně jsme využívali tzv. extenzívní intervalovou metodu s použitím 

dlouhých intervalů.

Skladba lekcí:
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Lekce 13/14/15 – v pátém týdnu programu jsme pokračovali v intervalovém tréninku a 

postupně zkracujeme intervaly mezi jednotlivými fázemi. Aktivita byla prováděna 

v rozmezí 75% - 85% SF max.

Skladba lekcí:

                     

                     

                     

Lekce 16/17/18 – zahrnovaly vysvětlení nových, pokročilých stylů jízdy., procvičení 

techniky nových stylů, připojení a tím oživení následujících lekcí. Využívali jsme 

intervalový trénink. Aktivita je prováděna v rozmezí 75% - 85% SF max.

Skladba lekcí:
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Lekce 19/20/21 – Lekce byly zaměřené na propojení základních a pokročilých technik. 

Využívali jsme jak intervalového tréninku tak tréninku extenzivní souvislé metody. 

Jízda byla rychlejší, s kratšími pauzami na odpočinek. Aktivita byla prováděna 

v rozmezí 65% - 85% SF max. podle typu tréninku.

Skladba lekcí:

                     

                     

                     

Lekce 22/23/24 –  obsah viz. lekce 19 - 21

Skladba lekcí :

                     

                             

8.3.1.4 Harmonogram pro fitness 

V posilovně byla využita koncepce kruhového tréninku. Kruhový trénink jsme zvolili 

jako jednu z variant vhodných cvičebních metod určených pro skupinu začátečníků. 

Klientky byly rozděleny do dvou skupin a každé skupině byl přiřazen fitness trenér 

(oba s akreditací a jeden z nich fyzioterapeut). Každá skupina měla svůj kruhový 

trénink, kde bylo šest až deset stanovišť, a po půl hodině se skupiny vyměnily.  
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Kruhový trénink využívá sérii cvičebních stanovišť, které obsahují různé kombinace 

posilovacích cvičení a zlepšuje celkovou tělesnou zdatnost, zejména svalovou 

vytrvalost. Cvičební lekci tvoří 3-6 takzvaných sekvencí. Každou z nich tvoří cviky na 

4-6 různých svalových partií (např. prsa, lýtko, břicho, záda,..). Odcvičí s celá sekvence 

vždy s jedním opakováním každého cviku s krátkými přestávkami mezi jednotlivými 

cviky a ještě jednou nebo dvakrát se celá sekvence zopakuje. Potom se stejným 

způsobem odcvičí sekvence další. ( Blahušová, 2005) 

Cílem tohoto tréninku bylo zvýšit svalovou sílu a flexibilitu, upevňovat návyk vnímání 

pohybu a jeho uvědomělého řízení, vést k proporcinálnímu a souměrnému rozvoji 

těla.(Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

Mezi další cíle patřilo ovlivnit svalové dysbalance - vadné držení těla a naučit klientky 

správnému držení těla s důrazem na správné držení hlavy a retroverzi pánve.

Na závěr kruhového tréninku je zařazen znovu strečink, tedy protažení těch svalových 

skupin, které byly v rámci tréninku procvičeny. Doba trvání je 10 – 15 min. 

V průběhu osmi týdnů se klientky naučily správně posilovat jak s hmotností vlastního 

těla, tedy bez použití strojů, tak s náčiním a na nářadí v rámci možností posilovny. 

Jednalo se o cvičení střední intenzity. Posilování bylo propojováno s protahováním 

cvičených svalových skupin.

Soubor cviků použitých v průběhu osmi týdnů – kruhový trénink

Jedná se o přehled cviků, které byly použity při kruhovém tréninku v průběhu celého 

programu:

 Šíje a m.trapezius

- zvedání ramen s jednoručkami

- přítahy k bradě

 Horní končetiny

- tlak s jednoručními činkami vsedě

- upažování nad hlavou

- předpažování s jednoručkami

- obrácený pec-deck

- biceps s jednoručkami vsedě

- kladivové zdvihy
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- biceps obouruč na horních kladkách

- tricepsová extenze s lanem (nebo s tyčí)

- tricepsový tlak za hlavou s jednoručkami vsedě

- vzpor vzadu ležmo pokrčmo – klik

- vzpor klečmo – klik (lokty k tělu, lokty stranou)

 Hrudník

- tlak s jednoručkami na rovné lavici

- tlak s jednoručkami na šikmé lavici hlavou nahoru

- rozpažování s jednoručkami na šikmé lavici hlavou nahoru

- rozpažování s jednoručkami na rovné lavici 

- peck-deck

 Břicho

- zkracovačky 

- zkracovačky na gymballu

- opačné zkracovačky

- zvedání gymballu dolníma končetinama

- šikmé zkracovačky 

- šikmé zkracovačky na gymballu

- zkracovačky na kladce

- leh pokrčmo přednožný, předpažit – zdvih trupu

- leh přednožný, upažit – položit dolní končetiny stranou

- vzpor ležmo, gymball pod koleny – vzpor klečmo na míči

 Záda

- stahování kladky k hrudníku

- stahování kladky nataženými pažemi

- veslování na kladce vsedě

- mrtvý tah

 Dolní končetiny

- dřep

- výpony ve stoji

- výpady s činkami

- legpress

- předkopávání

- mrtvý tah s nataženýma nohama
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- zakopávání vleže  (Muscle a Fitness ,1998)

 Cvičení rovnováhy a stability trupu

- podpor na předloktích ležmo s výdrží 10 –15 sekund

- vzpor klečmo – vzpažit levou a zanožit pravou výdrž a výměna  

8.3.1.5  Konečné vyšetření

Po osmi týdnech bylo provedeno druhé konečné vyšetření. Byly odebrány stejné údaje 

jako v úvodní lekci (viz. kapitola 8. 2) a opět byly zaneseny do tabulky (Tab. 8. 1). 

8.4 Výsledky programu  - zkrácené a oslabené svaly

Z výsledků lze vyčíst nejčastěji tzv. Vrstvový syndrom a Horní zkřížený syndrom dle 

Jandy.

Vrstvový syndrom nalézáme více u žen na mateřské dovolené, kterých je třetina 

z vyšetřovaných  klientek a další třetinu tvoří ženy po mateřské dovolené , které se 

vrátily do zaměstnání, kde opět převažuje zaměstnání v kanceláři.

Vrstvový syndrom (dle Jandy), tj. střídají se oblasti hypertrofických svalů s vrstvami 

svalů oslabených. Postupujeme-li ve směru kaudokraniálním, pozorujeme nejdříve 

hypertrofické ischiokrurální svalstvo, potom hypertrofické a chabé hýžďové svalys 

málo vyvinutými bederními vzpřimovači trupu  a nad tím mohutně se klenoucí 

hypertrofické vzpřimovače v torakolumbální oblasti, následuje ochablé mezilopatkové 

svalstvo a opět hypertrofické tuhé horní fixátory ramenního pletence. Na ventrální 

ploše se vyklenuje dolní část ochablých přímých břišních svalů. (Lewit, 1996)

U některých klientek je více zřejmý tzv. horní zkřížený syndrom (podle Jandy). Horní 

zkřížený syndrom vyplývá také z odebraných informací anamnézy, kdy více než 

polovina klientek udává sedavé zaměstnání a minimální pohybovou činnost ve volných 

chvílích.

Při tomto syndromu se svalová dysbalance týká těchto svalovlých skupin:

a) mezi horními a dolními fixátory ramenního pletence

b) mezi  mm. pectorales a mezilopatkovými svaly

c) mezi hlubokými flexory šíje ( m. longissimus cervicis, m. longissimus capitis, a m. 

omohyoideus a m thyrohyoideus) na jedné straně a extenzory šíje (krční čás 

vzpřimovačů trupu  a m. trapezius) na straně druhé.

Kromě toho může dojít ke zkrácení horní části ligamentum nuchae, které působí 

fixovanou hyperlordózu v horní krční oblasti. Snadno lze vyčíst, že při oslabení dolních 
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fixátorů ramenního pletence musí nastat zvýšená aktivita a napětí v horních 

fixátoorech. Zvýšené napětí  prsních svalů způsobuje kulatá záda a předsunuté držení 

ramen, krku i hlavy. (Lewit, 1996) 

Tab.8.2: Přehled zkrácených svalů před programem - oddíl a

Zkrácené 
svaly po

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m. triceps 
surae

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

flexory 
kolen.kloubu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adduktory 
kyčel.kloubu

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

flexory 
kyčel.kloubu

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

m.pectoralis 
major

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

m. trapezius 
– horní č

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Tab. 8.3 : Přehled zkrácených svalů po programu -  oddíl a

Zkrácené 
svaly před

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

m. triceps 
surae

1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0

flexory 
kolen.kloubu

1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

adduktory 
kyčel.kloubu

2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0

flexory 
kyčel.kloubu

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

m.pectoralis 
major

1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

m.trapezius –
horní č

1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Tab. 8.4 : Přehled zkrácených svalů před programem - oddíl b

Zkrácené 
svaly před

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m. triceps 
surae

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

flexory 
kolen.kloubu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1

adduktory 
kyčel.kloubu

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

flexory 
kyčel.kloubu

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

m.pectoralis 
major

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

m. trapezius 
– horní č

1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1
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Zkrácené 
svaly po

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

m. triceps 
surae

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

flexory 
kolen.kloubu

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

adduktory 
kyčel.kloubu

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

flexory 
kyčel.kloubu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m.pectoralis 
major

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

m.trapezius –
horní č

1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

Tab. 8.5 : Přehled zkrácených svalů po programu - oddíl b

Oslabené 
svaly před

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m.gluteus 
maximus

1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1

abduktory 
kyčel. kl.

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

m. rectus 
abdominis

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m.serratus 
anterior

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

m.trapezius 
– dolní č.

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

flexory 
krku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Tab. 8.6 : Přehled oslabených svalů před programem - oddíl a

Oslabené 
svaly po

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m.gluteus 
maximus

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

abduktory 
kyčel. kl.

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

m. rectus 
abdominis

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

m.serratus 
anterior

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

m.trapezius 
– dolní č.

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

flexory 
krku

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Tab. 8.7: Přehled oslabených svalů po programu  - oddíl a
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Oslabené 
svaly před

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

m.gluteus 
maximus

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1

abduktory 
kyčel. kl.

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 2 1 1 1 1

m. rectus 
abdominis

1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

m. serratus 
anterior

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

m.trapezius 
– dolní č.

2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1

flexory krku 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Tab. 8.8 : Přehled oslabených svalů před programem - oddíl b

Oslabené 
svaly po

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

m.gluteus 
maximus

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

abduktory 
kyčel. kl.

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1

m. rectus 
abdominis

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

m. serratus 
anterior

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m.trapezius 
– dolní č.

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0

flexory krku 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

Tab. 8.9 : Přehled oslabených svalů po programu - oddíl b

     Z výše uvedených tabulek vyplývá u několika případů udržení stavu, který byl před 

začátkem kurzu, ale v 90% došlo ke zlepšení aspoň některé sledované části, tj. 

protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených . Dále došlo ke zlepšení 

pohybových stereotypů  a to hlavně flexi krční páteře a následné flexi trupu, což 

můžeme také dokázat na posílení flexoru krku a trupu. Ke zlepšení také došlo 

v posílení mezilopatkových svalů, tj hlavně dolních fixátorech lopatek, menší zlepšení 

pozorujeme v protažení horní části m. trapezius a proto klientky se sedavým 

zaměstnáním byly poučeny o správném(krátkém) strečinku v průběhu pracovní doby a 

kompenzačních pomůckách pro správný sed (správné židle, popř. gymball nebo 

overball) . To by mělo vést ke zlepšení spravného sedu a tím k protažení a posílení 

svalů v oblasti krční páteře. Vzhledem k tomu, že literatura (Lewit, 1996, Vojta,1995, 

Vélé, 197, aj.) vypovídá o tzv. zřetězení svalů předpokládáme zlepšení ve správném 
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      držení těla jako celku což se nám potvrdilo v celkovém zlepšení u výše uvedených 

svalů nebo svalových skupin.

8.5  Analýza  a výsledky závislosti mezi jednotlivými daty 

8.5.1  Úvod do regresní a korelační analýzy 

Pomocí korelační analýzy se hodnotí závislost mezi statickými veličinami. 

Nejjednodušším způsobem zkoumání je lineární korelační analýza, kdy se 

předpokládá, že změny hodnot v souboru jedné veličiny  jsou přibližně lineárně závislé 

na změnách hodnot veličin druhého souboru. Skládá se ze dvou úloh:

 regresní analýzy - vyjadřuje závislost proměnné y na závislé x tzv. regresní 

funkce, která má při lineární závislosti tvar Y = ayx + byxx (lze provést i šetření 

závislosti opačné X = axy + bxyy pro naše účely však není tato závislost 

předmětem analýzy). Koeficienty ayx  a  byx   získáme ze vztahu:
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           kde x a  y jsou aritmetickými průměry, tedy:

  

 korelační analýzy – používá se pro určení ukazatele těsnosti párové korelace

(sílu závislosti porovnávaných veličin) pomocí korelačního koeficientu r (viz. 

tabulka). Koeficient determinace r2, odhaduje v procentech podíl rozptylu 

proměnné y, který lze přičíst změnám proměnné x. Koeficient těsnosti párové 

korelace vypočteme podle vzorce:
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Jednotlivé vypočtené hodnoty těsnosti párové korelace r potom můžeme orientačně 

rozdělit v několika intervalech, kterým přiřadíme namísto číselného popisu slovní 

charakteristiku závislosti sledovaných dat (tab. 8.2).

             

                               

                               Tab. 8.10 Intervaly těsnosti párové korelace

 Korelační analýza je použitelná bud‘ ve své jednoduché podobě (použita v této 

práci), nebo je základem tzv. vícefaktorové analýzy, do které vstupují více než dva 

soubory proměnných. Vzhledem k tomu, že jsme byli omezeni ve sběru informací 

pro jejich nedostupnost (a nemohli být převedením do numerických hodnot 

zpracovány, např: intenzita jednotlivých tréninkových jednotek, mimo tréninkové 

faktory jako je odpočinek, psychický stav cvičence a zejména dodržování stravy 

spolu s metabolickými aspekty jednotlivých klientů atd.), mohli jsme použít jen 

lineární metodu analýzy, kdy jsme využili vždy pouze dva soubory dat pro jednotlivé 

analýzy. 

Analýzou zjistíme, jak velká je závislost úbytku hmotnosti na počáteční hmotnosti 

klientky, závislost procentuálního úbytku tuku na vstupní hmotnosti, závislost 

vstupní hodnoty BMI na věku klientek, závislost výstupní hodnoty BMI na věku 

klientek, závislost rozdílu hodnot vstupního a výstupního BMI na věku klientek. Dále 

budeme zjišťovat závislost rozdílu jednotlivých měřených obvodů (prsa, pas, boky) 

na vstupní hmotnosti klientek. Vypracujeme grafické znázornění hodnot BMI  a 

jejich změn před a po ukončení programu, znázornění věkového rozvrstvení klientek 

redukčního programu, grafické znázornění hmotnosti klientek, a graf hodnocení 

procenta podkožního tuku vzhledem k věku před a po redukčním programu. 

Zpracujeme tabulky a grafické znázornění hodnocení poměru pas/boky před a po 

redukčním programu (zjištění rizika kardiovaskulárních chorob (Blahušová, 2005)).

  I r I závislost

= 0 není

< 0,3 slabá

< 0,5 střední

< 0,7 vysoká

< 1 značně vysoká

= 1 pevná
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8.5.2 Porovnání vstupních a výstupních vyšetření 

V této podkapitole jsou zanesena a zpracována všechna data , která byla zapsána do 

Tab. 8.1 (Tabulka pro zaznamenání údajů klienta cvičebního kurzu) při vstupních a 

výstupních vyšetření u každého klienta, kompletní přehled dat byl zanesen do 

Tab.8.11 Kompletní data vstupních a výstupních vyšetření. Z Tab. 8.11  byly 

vyčleněny  údaje do Tab. 8.12 Tabulka vstupních dat, pro zpracování analýz 

uvedených  v podkapitole 8.5.3.
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        8. 5. 3   Vstupní údaje pro analýzu – homogenizace dat

Tab. 8.12 Tabulka vstupních dat

pořad. 
č.

pohlaví věk
BMI obvodu (cm) vstup. 

hmot. (kg)
hmot.
(kg)

množství tuku tuku
(%)před po prsa pas boky před po

1 ž 33 33,5 31,5 6,0 5,0 6,0 98,0 6,0 34,3 29,6 4,7

2 ž 24 30,4 27,5 5,0 5,0 8,0 88,0 8,0 30,2 24,3 5,9

3 ž 34 26,1 24,2 6,0 5,0 7,0 67,0 5,0 24,0 18,1 5,9

4 ž 34 24,8 22,7 6,0 8,0 3,0 66,5 5,5 32,3 26,0 6,3

5 ž 29 34,1 31,8 4,0 2,0 10,0 82,0 5,5 32,2 27,5 4,7

6 ž 42 25,1 25,1 0,0 0,0 4,0 70,0 0,0 21,0 20,0 1,0

7 ž 37 26,3 24,6 3,0 8,0 5,0 65,5 4,0 28,0 22,4 5,6

8 ž 25 28,1 25,3 7,0 7,0 10,0 89,0 9,0 31,2 23,7 7,5

9 ž 23 21,5 19,9 4,0 8,0 6,0 66,0 -0,1 23,0 18,4 4,6

10 ž 43 24,5 24,6 2,5 4,0 4,5 64,4 -0,1 29,6 21,1 8,5

11 ž 29 27,7 27,4 1,0 4,0 11,0 78,1 0,7 32,3 24,5 7,8

12 ž 44 28,0 27,9 4,0 8,5 6,0 83,1 0,7 24,4 21,3 3,1

13 ž 30 33,4 31,2 3,0 6,0 8,0 80,3 5,3 28,2 26,0 2,2

14 ž 28 24,6 22,8 6,0 4,0 6,0 68,6 5,1 25,3 20,3 5,0

15 ž 30 26,5 24,8 8,5 3,0 5,0 67,9 4,5 26,1 17,5 8,6

16 ž 48 29,0 26,5 5,0 4,0 5,0 81,5 5,7 30,0 26,7 3,3

17 ž 35 31,1 29,4 12,0 10,0 5,0 90,0 5,0 33,0 28,0 5,0

18 ž 50 27,5 24,5 6,0 19,0 8,5 68,7 7,5 29,5 20,7 8,8

19 ž 47 27,8 25,6 5,5 9,5 6,0 67,7 5,3 28,4 21,8 6,6

20 ž 33 27,1 26,1 2,0 3,0 0,0 80,0 3,0 26,5 21,0 5,5

21 ž 43 23,9 20,6 5,0 8,0 8,0 66,0 9,0 24,9 15,9 9,0

22 ž 41 26,6 23,0 4,0 8,0 9,0 78,5 6,5 26,5 16,9 9,6

23 ž 48 27,1 24,1 10,5 9,0 10,0 69,5 5,5 26,0 16,7 9,3

24 ž 48 26,4 23,4 7,0 9,0 10,0 79,0 9,0 31,0 19,8 11,2

25 ž 37 29,3 27,3 5,5 6,5 5,0 82,7 5,7 26,4 23,2 3,2

26 ž 29 24,6 22,8 3,5 5,0 6,5 72,0 5,4 23,8 20,0 3,8

27 ž 57 27,4 27,2 1,0 0,0 1,0 79,3 1,3 29,4 25,4 4,0

28 ž 50 25,5 25,0 2,5 0,0 3,5 66,1 1,1 23,1 18,2 4,9

29 ž 28 26,2 25,1 4,0 8,0 5,5 75,6 3,1 29,9 23,7 6,2

30 ž 27 31,0 28,5 5,5 7,5 9,0 91,4 7,3 34,3 27,6 6,7

31 ž 30 23,6 22,2 4,5 5,0 3,5 76,7 4,5 21,6 20,0 1,6

32 ž 39 26,5 24,5 4,0 13,0 5,0 72,1 5,3 28,9 26,5 2,4

33 ž 27 21,5 20,0 4,5 4,0 4,5 62,2 4,4 25,0 17,7 7,3

34 ž 22 24,1 22,5 4,0 0,0 4,5 76,1 4,7 29,7 23,0 6,7

35 ž 37 29,6 29,6 0,0 0,0 2,0 90,5 0,3 23,8 17,3 6,5

36 ž 52 27,8 25,9 2,5 2,0 6,0 69,2 4,5 28,9 23,7 5,2

37 ž 35 27,7 26,6 3,0 1,0 2,0 73,7 3,1 23,8 21,6 2,2

38 ž 22 22,9 22,2 4,0 5,5 -4,0 60,0 1,7 24,3 20,6 3,7

39 ž 30 29,2 24,2 10,5 12,0 10,0 91,3 12,8 28,9 22,4 6,5

40 ž 54 29,8 27,3 8,0 7,5 7,5 84,0 7,0 25,4 24,3 1,1

41 ž 41 24,7 23,9 2,0 4,5 2,0 69,7 2,2 18,7 15,5 3,2

průměr 36,0 30,0 28,0 5,0 9,0 5,5 85,1 5,7 31,6 28,1 3,6

prům. odchylka 3,0 3,5 3,5 1,0 4,0 0,5 13,0 0,4 2,7 1,6 1,2
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Z údajů naměřených před začátkem redukčního programu a po jeho skončení vyhledáme  

korelační  závislost, vztah početně a graficky  vyjádříme, na základě výsledků odhadneme 

skutečnou závislost a výsledky doplníme komentářem.

Statistický soubor obsahuje 41 klientek se sledovanými charakteristikami. Podle 

přepočítaných hodnot průměrů a průměrných odchylek lze říci, že redukčního kurzu se 

účastnila žena ve věku 36 let +/- 3,5 roku, se vstupní hodnotou BMI 30 (+/- 3,5) , 

hmotností  85.1 kg (+/- 13 kg  zde je velký rozptyl hodnot), s procentuelním množstvím 

tuku 31,6 (+/- 2,7 %). Po absolvování kurzu měla tato průměrná žena, v průměru o 5,7 kg 

méně (+/- 0,4 kg). Množství tuku se snížilo o 3,6 % (+/- 1,2 %), na obvodech došlo 

k úbytku: prsa o 5,5cm, pas o 9,0 cm a boky o 5,5 cm. Hodnota výstupního BMI byla 28 

(+/- 3,5)

 Závislost úbytku hmotnosti na počáteční hmotnosti klientky

Závislost úbytku hmotnosti na vstup. hmotnosti
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Graf 8.1: Závislost úbytku hmotnosti na počáteční hmotnosti klientky

Popis: z rovnice regresní přímky je zřejmé, že čím větší hmotnost měla klientka na 

počátku, tím větší úbytek tuku u ní během redukčního kurzu došlo. Podle korelační 

koeficient r = 0,2385 je však tato závislost spíše slabá, navíc spolehlivost tohoto tvrzení, že 

těžší člověk bude mít větší úbytek hmotnosti je jen 6% (r2=0,0569).
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 Závislost procentuálního úbytku tuku na vstupní hmotnosti

Závislost procentuálního úbytku tuku na vstupní hmotnosti
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Graf 8. 2: Závislost úbytku tuku na počáteční hmotnosti klientky

Popis: rovnice regresní přímky nám zde ukazuje zajímavou závislost, která nám říká, že 

čím těžší žena před redukčním kurzem byla, tím menší procentuální úbytek tuku měla po 

jeho ukončení. Při r = 0,1843 je však tato závislost velmi slabá, navíc spolehlivost tohoto 

tvrzení je pouhá 3%, můžeme tedy konstatovat, že vlivem velkých rozptylů hodnot 

nemusíme toto tvrzení prakticky uvažovat. (r2=0,0334).
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 Závislost vstupní hodnoty BMI na věku klientů, závislost výstupní hodnoty

            BMI na věku klientů, závislost rozdílu hodnot vstupního a výstupního BMI na 

           věku klientek

Závislost vstupní hodnoty BMI na věku
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Graf  8.3: Závislost vstupního BMI na věku klientek

Závislost výstupní hodnoty BMI na věku
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Graf 8. 4: Závislost výstupního BMI na věku klientek
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Závislost rozdílu vstupního a výstupního BMI na věku
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Graf 8. 5: Závislost snížení BMI na věku klientek

Popis: otázkou, zda měl věk klientek, jako samostatně působícího ukazatele (teoretická 

úvaha), vliv na jeho snížení BMI během redukčního kurzu, dostaneme odpověď ze 

spojnice trendu. V průměru byla úspěšnost snížení hodnoty BMI s narůstajícím věkem 

menší, nebyla však nijak velká (jde o velmi slabou závislost, r = 0,10 – 0,13), i vlivem 

velmi rozdílných vstupních (resp. výstupních) hodnot BMI. Z 98-99 % rozhodovali jiné 

vlivy, než byl jen věk klientky (r2 = 0,0102 – 0,0190). Tyto výsledky nám do značné míry 

také zkresluje fakt, že jedena žena měla dokonce svůj výstupní BMI vyšší, než před 

kurzem, pravděpodobně vlivem nedodržování stravy spolu s cvičebním programem. I 

kdybychom tento soubor dat dále homogenizovali a tuto klientku do regresní analýzy 

neuvažovali, vlivem ostatních velmi rozdílných hodnot rozdílů BMI bychom nedospěli 

k přesnějšímu tvrzení o přímé závislosti mezi věkem a snižování BMI.
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 Závislost rozdílu jednotlivých měřených obvodů (prsa, pas, boky) na vstupní 

            hmotnosti klientek

Závislost rozdílu obvodu partií na vstupní hmotnosti
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Graf 8.6: Závislost úbytku v obvodu sledovaných partií na vstupní hmotnosti klientek

Popis: rovnice regresní přímky nám zde ukazuje, jak se úbytek na obvodu ve sledovaných 

partiích lišil podle vstupní hmotnosti. Tvrzení, že s větší hmotností jsou i obvodové úbytky 

větší, a v jakých partiích jsou těžší klientky úspěšnější, bylo v našem kurzu následující. 

Nejlépe se skutečně dařilo těžším klientům, nejvíce v obvodu pasu (r=0,2503, i když jde 

podle tabulky o slabší závislost, v intervalech našich výsledků jde o silnější závislosti než u 

většiny vypočítaných koeficientů). Kolem pasu se úbytek na obvodu dařil většině klientek 

úspěšně, úbytky na obvodu boků byly menší, i zde je slabší tvrzení o vlivu vyšší hmotnosti 

klientky (r=0,2049). Zcela nejmenší úbytky byly na obvodu prsou, vliv hmotnosti na 

velikosti úbytku byl zcela nejmenší a pokud lze takový vliv uvažovat, pak jako samostatně 

hodnotícího činitele  z necelých 3% (r2=0,0027). Největší rozptyl hodnot, i přes největší 

úspěšnost byl v obvodu pasu (+/- 4 cm, viz. tab. č. 1), některé klientky, zvláště s nižší 

vstupní hmotností, dokonce nezaznamenaly v této partii, žádný úbytek. Kdybychom tyto 

hodnoty neuvažovali, byla by závislost mezi počáteční hmotností a úbytkem v pase ještě 

vyšší. Tato partie byla i přes větší rozptyl hodnot z našich výsledků redukčního kurzu 

nejúspěšnější.
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 Tabulka a grafické znázornění hodnot BMI  a jejich změn před a po ukončení 

            programu

                                                                                           

                                          Tab. 8.17 : Tabulka hodnot podle BMI před a po programu 

Hmotnostní kategorie BMI - vstupní
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Graf 8. 7:  BMI před redukčním programem

Hodnoty  BMI
počet klientek  
před po

19 - 24 2 10
25 - 26 11 10
27 - 29 13 9
30 - 34 6 3
35 a více 0 0
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Hmotnostní kategorie BMI - výstpní
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Graf 8. 8: BMI po redukčním programu

Popis: pokud uvažujeme BMI za spolehlivý reprezentativní ukazatel charakterizující 

celkový podíl tuku klientky, bude pak velmi důležité zhodnocení „posunu“ celé sledované 

skupiny ve stanovených hodnotách BMI, resp. snížení BMI a zlepšení celé sledované 

skupiny jako celku. Graf 8.7 znázorňuje, jaké klientky se svým BMI do kurzu přišly, graf 

8.8 už nám v porovnání s předchozím grafem ukazuje, jak se změnil celkový poměr BMI 

klientek v rámci skupiny. Do 1. skupiny „19 – 24 BMI“  přibylo po ukončení redukčního 

programu dalších 8 žen, ze 4. skupiny „30 - 34 BMI“  se do nižších hodnot BMI přesunuly 

3 ženy. Závěrem lze konstatovat, že došlo k celkovému snížení BMI celé skupiny.

 Tabulka a grafické znázornění věkového rozvrstvení klientek redukčního 

            programu

věkové skupiny počet klientek
do 20 let 0
do 30 let 16
do 40 let 10
do 50 let 12
nad 50 let 3

                                                  Tab. 8. 18: Tabulka věkových skupin klientek programu
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Věkové skupiny redukčního programu
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Graf  8.9: Věkové skupiny klientek programu

Popis: Nevětší věkovou skupinou účastnic redukčního kurzu byly klientky mezi 20 a 30 

roky, druhá nejpočetnější skupina byla mezi 40 – 50 roky, hned následovala skupina 30 –

40 let, nejméně bylo klientek nad 50 let, mladší 20 let se kurzu neúčastnily.

 Tabulka a grafické znázornění hmotnosti klientek

hmotnostní 
skupiny počet klientek

do 60 kg 1

do 70 kg 16

do 80 kg 12

do 90 kg 8
nad 90 kg 4

                                                  Tab. 8. 19  : Tabulka hmotnostních skupin klientek programu



91

hmotnostní skupiny redukčního programu
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Graf 8.10: Hmotnostní skupiny účastnic redukčního programu

Popis: Nevětší hmotnostní skupinou účastnic redukčního programu byly ženy od 60 do 70 

kg, druhá nejpočetnější skupina byla mezi 70 – 80 kg, následuje skupina 80 - 90 let, méně 

bylo klientek nad 90 kg, nejméně pod 60 kg.

 Tabulka a graf hodnocení procenta podkožního tuku vzhledem k věku před a     

             po redukčním programu

Hodnocení % podkož. tuku  před programem

Věk (roky) Výborný n Dobrý n Průměrný n Nadváha n Obezita n
19 a méně 17 0 17,1 – 22,0 0 22,1 –27,0 0 27,1- 32,0 0 32,1 a více 0

20 – 29 18 0 18,1 – 23,0 3 23,1 – 28,0 5 28,1 – 33,0 3 33,1 a více 1
30 – 39 19 0 19,1 – 24,0 1 24,1 – 29,0 7 29,1 – 34,0 6 34,1 a více 0
40 – 49 20 0 20,1 – 25,0 3 25,1 – 30,0 7 30,1 – 35,0 0 35,1 a více 0

celkem Výborný 0 Dobrý 7 Průměrný 19 Nadváha 9 Obezita 1
Tab. 8.20 : Procentuální množství podkožního tuku před programem podle věkových skupin

Hodnocení % podkož. tuku  po programu
Věk (roky) Výborný n Dobrý n Průměrný n Nadváha n Obezita n
19 a méně 17 0 17,1 – 22,0 0 22,1 –27,0 0 27,1- 32,0 0 32,1 a více 0

20 – 29 18 0 18,1 – 23,0 6 23,1 – 28,0 4 28,1 – 33,0 2 33,1 a více 0
30 – 39 19 0 19,1 – 24,0 1 24,1 – 29,0 9 29,1 – 34,0 4 34,1 a více 0
40 – 49 20 0 20,1 – 25,0 6 25,1 – 30,0 4 30,1 – 35,0 0 35,1 a více 0

celkem Výborný 0 Dobrý 13 Průměrný 17 Nadváha 6 Obezita 0
Tab.8.21  : Procentuální množství podkožního tuku po programu podle věkových skupin
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Hodnocení procenta podkožního tuku vzhledem k věku před programem
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Graf 8.11: Procentuální množství podkožního tuku před programem

Hodnocení procenta podkožního tuku vzhledem k věku po programu
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Graf 8.12: Procentuální množství podkožního tuku po programu

Popis: Hodnocení množství podkožního tuku a následné rozdělení do kategorií „výborný“ 

až stav „obezita“ (Blahušová, 2005) je vhodný jen pokud přihlédneme k věku ženy (resp. 

klientek. Procentuelní množství podkožního tuku mělo v hodnotícím kritériu „průměrný“ 

před redukčním kurzem 5 3%, po skončení kurzu 47 % klientek. Nejvíce se rozšířila 

skupina hodnotící se jako stav „dobrý“, a to z 19 % na 36 % (!) , ve skupině „nadváha“ 

zůstalo ze 25 % klientek17 %, což byl také druhý nejvýraznější posun. Významným je 

přesun skupiny „obezita“ do nižších skupin, kdy tato skupina na konci měření zahrnovala 
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pouze jednu klientku. Souhrnně lze říci, že jsme zaznamenali významné poklesy procenta 

podkožního tuku s ohledem na věkové kategorie u všech klientek. 

 Tabulky a grafické znázornění hodnocení poměru pas/boky před a po

             redukčním programu, zjištění rizika kardiovaskulárních chorob (Blahušová,

             2005)

                                          Tab. 8.23 : Riziko kardiovaskulárních chorob klientek před programem

Riziko kardiovaskulárních chorob podle 
hodnocení poměru pas/boky po programu.

vysoké    nad 0,85 8
střední 0,80 - 0,85 11
nízké        do 0,80 22

                                         Tab. 8.24: Riziko kardiovaskulárních chorob klientek po programu

Riziko kardiovaskulárních chorob podle hodnocení poměru pas/boky před programem

vysoké    nad 0,85

24%

střední 0,80 - 0,85

27%

nízké        do 0,80

49%

vysoké    nad 0,85

střední 0,80 - 0,85

nízké        do 0,80

Graf 8.13: Riziko kardiovaskulárních chorob klientek před programem

Riziko kardiovaskulárních chorob podle 
hodnocení poměru pas/boky před programem.

vysoké    nad 0,85 10
střední 0,80 - 0,85 11
nízké        do 0,80 20
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Riziko kardiovaskulárních chorob podle hodnocení poměru pas/boky po programu

vysoké    nad 0,85

20%

střední 0,80 - 0,85
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53%
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Graf  8.14: Riziko kardiovaskulárních chorob klientek po programu

Popis: Riziko kardiovaskulárních chorob podle hodnocení poměru pas-boky, který se 

v průměru zlepšil z 0,81 na 0,79, se mohlo vlivem redukčního kurzu sekundárně snížit. 

Úbytek obvodu pasů a boků byl současný, proto i výrazné snížení poměru (zlepšení) 

nelze očekávat nijak velké, i když oblast pasu vykazovala v průměru větší úbytky, než 

obvod boků. Došlo tak jen k méně významnému posunu ze skupiny s „vysokým 

rizikem“ dvěma klientkami ke skupině „středně ohrožené. Dvě klientky přibyly do 

největší skupiny s „nízkým ohrožením“. 

  8.5.4  Shrnutí

Na sledované skupině žen jsme zjistili, že nelze jednoznačně určit závislosti mezi 

snižováním tělesné hmotnosti s ostatními sledovanými (měřeními) charakteristikami 

klientek, pokud budeme brát v úvahu tyto činitele jako samostatně působící. Jedná se o 

komplexní působení všech poměřovaných vlivů, které nelze hodnotit zcela samostatně. I 

přesto jsme vysledovali předpokládaný větší úbytek tuků u těžších žen, úbytek na 

obvodu v jednotlivých partiích a rozdíly v těchto úbytcích (největší v pase, převážně u 

těžších žen, menší úbytky kolem prsou atd.) Jednoznačná tvrzení, ale nelze vlivem velmi 

vysoké diferenciace klientek prokázat, na druhou stranu je právě toto zjištění důležité, 

neboť ukazuje na zcela rozdílné dispozice klientů při redukci nadváhy. O to více je třeba 

věnovat specifické přípravě programu pro každého klienta a neočekávat podobné 
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výsledky.Hodnocení procenta podkožního tuku přineslo nejvýznamnější výsledky 

statistického zpracování. Uvažovali jsme zde nejen pohlaví, ale věkové hranice klientek 

a toto porovnání vedlo k jednoznačnému zjištění o zlepšení skupiny, jako celku a dále 

byli zde zvažovány věkové skupiny a jejich odlišné hodnocení.
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9 Diskuze 

Práce uvádí na jedné straně mnoho informací o obezitě jako civilizační chorobě 

v rámci celkového přehledu, na druhé potom ve své empirické části vlastní popis a 

hodnocení projektu řešeného na základě hypotézy. Ovšem nejen vlastní hypotéza, ale i 

mnoho uvedených skutečností v teoretické části, vede k zamyšlení nad samostatnými 

kapitolami, především potom k formování vlastního názoru při znalosti problematiky 

v uvedeném rozsahu.

9.1  Civilizační choroby, důležitost tématu

Například civilizační choroby obecně, jsou již patrně vnímány jako „přirozeně“ 

koexistující součást našeho života společnosti. Patrně proto jim je také věnována jen 

„přiměřená“ důležitost. Bylo by naivní se domnívat, že právě tato problematika je o 

mnoho důležitější než jiné problémy společnosti, že je potřeba přikládat jí větší 

publicitu a prezentaci obecně. Při vědomí obecných subjektivních hodnocení vlastního 

výběru tématu a jeho preferenci na stupni důležitosti, v rámci studijních prací, si 

dovoluji tvrdit, že právě obezita je jevem, který má každodenní vliv na kvalitu života 

ve všech jeho podobách, ať již máme žebříček životních hodnot jakkoliv seřazen, 

věnujeme-li se jakékoliv činnosti, patříme-li do kteréhokoliv společenství či sociální 

vrstvy nebo dokonce, kdekoliv na Zemi žijeme.  Přesto, že se zmenšujícím se tělesným 

zatížením moderní civilizace z důvodů robotizace a automatizace, obecně snahy o 

zvyšující efektivitu denních úkonů, se kvalita našeho života (měřeno rozsahem 

civilizačních chorob) nijak výrazně nezlepšuje.  Výše uvedený pokrok dává spíše 

prostor pro další řešení efektivity a zvyšování „životního standardu“, ten je však právě 

měřen více technickou vyspělostí společnosti a novými možnostmi civilizace, než 

osobní kvalitou vlastního života po stránce fyzické a duševní. 

Je nutné uvést, že technická vyspělost společnosti dává právě sama prostor pro osobní 

zlepšení kvality života, nemůže se ale stát „začarovaným kruhem“, který produkuje jen 

nové a nové zlepšení, jen proto, že to technický pokrok umožňuje. Potlačuje potom 

vlastní smysl života jedince, který se tak stává jen součástí systému. Je nutné, aby si 

byl každý vědom pomyslné hranice, kde je omezována osobní kvalita života (v našem 

případě hodnocena postihem civilizačních chorob) a vytlačována vymoženostmi a 

stylem života moderní doby. Takové dysbalance jsme si málo vědomi, navíc se tato 

hranice posouvá, neboť se civilizační choroby v masovém měřítku stávají obecně 
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přijímaným standardem, přirozeně patřícím k životu, namísto jeho řešení, jakoby snad 

nebyla tělesná schránka něčím, o co je třeba aktivně pečovat. (Hainer a kol., 2004)

Složení těla neboli poměr mezi tělesným tukem a základní tělesnou hmotou má velký 

význam pro celkovou úroveň fyzického fitness a současně wellness. Tuk má v těle 

funkci zásobní látky, je zdrojem tělesné energie a je uložen hlavně pod kůží. Extrémně 

velké i extrémně malé množství podkožního tuku je životu nebezpečné. (Blahušová, 

2005)

9.2  Jedinec a organizace v boji proti civilizačním chorobám

Často uváděným argumentem, který má být důvodem k nečinnosti boje proti 

civilizačním chorobám, zejména cvičením při obezitě nebo nadváze, je čas vymezený 

v rámci dne. To je zcela absurdní stanovisko. Snad nejlogičtějším a nejednodušším 

protiargumentem je až familiérním tvrzení, že času máme nejen všichni stejně, ale 

záleží na osobních preferencích, podle kterých tento denní čas rozdělujeme mezi 

jednotlivé povinnosti a úkony. Při tom je však v obecném podvědomí, že čas strávený 

pohybovou aktivitou zaprvé: v globálním měřítku prodlužuje život jedince a to nejen 

dosažený věk ale především prodlužuje skutečně aktivní život; zadruhé: v krátkodobém 

měřítku,  do jisté míry eliminuje výskyt civilizačních chorob, udržuje jak fyzickou 

kondici, celkový zdravotní stav i vzhled, tak podporuje psychickou činnost, potřebnou 

pro efektivní pracovní činnost i duševní relaxaci (aktivní). Důkazem malé vyspělosti 

naší společnosti je právě „ignorace“ při vědomí jak vznikajících problémů tak způsobů 

jejich preventivních řešení (Griffin, 1997).

Smutnou stránkou věci pak zůstává, že se vždy nejedná jen o jedince, ale také o 

organizace ve společnosti, které mohou mít výrazný vliv na jejich řešení. Opomineme-

li vznikající zdravotnické programy na podporu boje jak proti obezitě, nadváze tak 

jiným civilizačním chorobám, jako nejvíce diskutované a ve větší či menší míře 

úspěšné programy,  pokusme se také o změny legislativní. Uvedeme-li příklad: jedinec, 

který je v rámci udržení svého zdravotního stavu ochoten respektovat například obecná 

doporučení při výběru relativně zdravé (jsme-li skeptičtí, říkejme spíše nejméně 

škodlivé) stravy, není schopen díky svému okolí nabízející potravinové produkty 

svému odhodlání dostát. Jedná se například o stravovací zařízení, rychlá občerstvení 

ve městech, výběr v malých obchodech s potravinami a podobně. Navíc musí být 

takový jedinec dobře informován o složení potravin, které je sice povinné na obalech 
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uvádět, ale většinou je nepřehledné (velikostí písma, umístěním…) nebo zcela chybí. 

Stejně tak mnoho lidí netuší nic o skladbě zdravého jídelníčku (zejména lidé s nižším 

vzděláním, ale zdaleka nejen oni).  Může-li být na obalech tabákových výrobků  dvacet 

procent povinné plochy věnováno upozornění o škodlivosti kouření, nemůže být 

v nějaké rozumné míře přijato podobné opatření na nejškodlivější potraviny? A 

půjdeme-li dál, je-li u tabákových výrobků vyšší spotřebitelská daň v důsledku 

vzrůstajících nákladů na zdravotní péči poskytovanou na léčbu nemocí, způsobených 

kouřením, nebylo by lepší také cenově znevýhodnit nekvalitní a škodlivé potraviny 

(denzita, glykemický index…) navýšením spotřebním daně, a naopak cenově 

zvýhodnit vybrané dražší ale kvalitnější potraviny, například formou státní dotace, 

nebo dotací z fondů v rámci EU? 

Skeptikům dejme na vědomí dvě skutečnosti.  Nejedná se jen o krok morálního 

charakteru, i když ten by měl být prvním základním kamenem skutečně vyspělého 

společenství, ale také o krok ekonomicky výhodný, neboť jen zdravá společnost 

naplňuje svou smysluplnou existenci je přínosem pokroku. Druhou skutečností je již 

aktuální potřeba situaci řešit také celosvětově, a to nejen podporou lokálních programů. 

Program WHO Zdraví pro všechny nemůže ve svém měřítku zůstat posledním.  Jak 

dlouho trvalo přijetí Kjótského protokolu o obsahu produkovaných emisí freonu 

vyspělými státy světa (až na kritizované výjimky, které jako mocnosti nepřijali 

z ekonomickolobistických důvodů)? Problematika se řešila až v době skutečně vážných 

následků (http://www.chmi.cz/cc/kyoto.html). Nejsou již dnešní následky obezity a 

nadváhy při pohledu do statistik málo varovným signálem? A nebudou stejně jako 

v případě Kjótského protokolu skrze politické činitele a vyjednavače lobovány 

nadnárodními výrobci a distributory potravin, kteří na podobném projektu nebudou mít 

z hlediska svého obratu zájem? Ale to nemůže zůstat jako argument, který znemožní o 

takovém nebo podobném projektu vůbec uvažovat, neboť „dnešní a tím spíše zítřejší“ 

situace si nutně globální koncepci nakonec vyžádá. Čas však hraje výrazně 

v neprospěch nejen jedince, licitujícího nad nutností změny životního stylu, ale 

samozřejmě celé společnosti, která tak tratí ve svém důsledku nejen ekonomicky, ale i 

kulturně. 
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9.3  Výběr pohybové aktivity

U dítěte a adolescenta se pohyb přímo podílí na formování tvaru a funkce těla, u 

dospělého je důležitý pro udržování těchto struktur a funkcí. Nadále se podílí na 

udržení stálosti vnitřního prostředí, stimuluje činnost orgánů i organizmu jako celku. 

V tomto období se projeví předcházející výchova i způsob života. Již v dětství se 

rozhoduje o pohybových projevech v dospělosti. (Dylevský a kol., 1997)

Dnešní moderní doba nás stále častěji odpoutává od aktivit, kterým jsme se v dětství 

mohli věnovat a usadí nás do kanceláří, automobilů a to vše je podtrženo stálým 

nedostatkem času. Tato skutečnost se zcela jistě  odrazí také na naší tělesné a duševní 

schránce. Jednoho dne zjistíme, že by bylo vhodné, vhledem k nadváze nebo 

počínající obezitě (která díky nedostatku času „vládne“ naším životem), vyhradit si 

alespoň dvakrát až třikrát týdně čas na pohybovou aktivitu. Pokud jsme již přesvědčeni 

o nutnosti změny našeho životního stylu, praktický boj s nadváhou a obezitou 

prostřednictvím pohybové aktivity všeobecně před nás postaví hned několik otázek.  

První bude patrně účinnost takové snahy, její očekávaný výsledek. Svůj vliv zde 

sehraje nejen efektivita cvičení, kterou jsme schopni ovlivnit, stejně tak jako 

životospráva (strava, relaxace…), kterou jsme schopni v rámci svých možností dodržet. 

Důležitým faktorem jsou také omezující faktory, jako je dědičnost. V praxi se 

setkáváme u lidí, kteří mají horší genetické předpoklady s tím, že svou nadváhu nebo 

obezitu redukují apriori s odevzdaností, aniž by se do efektivního a pravidelného 

cvičení již pustili. Je třeba připomenout, že i při malých (jde o velmi relativní pojem) 

úbytcích na hmotnosti nebo procentuálního úbytku tuku, se jedná o zlepšení, a že 

cvičení není jen o vlastní redukci. Mimo to má velký význam na psychickou stránku 

jedince, jako je odreagování, aktivní relaxace, poznání nových lidí, přijímání nových 

podnětů obohacující náš život. Podle možností také dochází ke zvyšování fyzické 

kondice, zpevnění svalového korzetu a koordinace. Problémem zůstává otázka 

publicity potravinových doplňků na redukci tuku a cvičebního nářadí v masmédiích, 

které se zaměřují jen na samotnou redukci tuku. Je-li člověk přesvědčen o pravdivosti 

těchto tvrzení (například na základě předchozí zkušenosti s neúčinným cvičením, 

možná nesprávně prováděným), je potom taková reklama z pohledu dalšího návratu ke 

cvičení  kontraproduktivní.  Komplexní přínos cvičení je třeba stále zdůrazňovat, 

pokud si ho klienti z počátku neuvědomí, neboť po čase se také může stát, že právě 

ostatní přínosy cvičení se stanou důležitějším faktorem cvičení, než je redukce 
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nadváhy, je však potřeba klientovy k zjištění této skutečnosti, zejména v počátku 

pomoci.  Druhou otázkou je  výběr pohybové aktivity. Zvláště u žen je do jisté míry 

dán právě běžícími trendy. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

v Československu, šlo o masový zájem Aerobicu. Ten se začal postupně členit na různé 

speciální programy, od Step Aerobicu po dnešní podoby blížícím se bojovým uměním. 

Dnes je do jisté míry stále populární, nahrazují ho však i jiné aktivity, jako je squash 

nebo „Spinning“. V dnešní době perfekcionalismu ale vzniká nepříjemný fenomén 

osobní dokonalosti snad v jakémkoliv oboru. Ostych, pokud se jedná o starší osobu, 

obézního jedince nebo začátečníka, často nedovolí za sportem vůbec vyrazit. Jako 

kdyby alespoň průměrný výkon měl být tolerován jako nejhůře stravitelným herním 

(cvičebním) projevem pro okolí. To je jeden z důvodů, proč se v praxi mnoho takových 

jedinců sportu vyhýbá. Je-li od nich v práci přirozeně požadován určitý výkon, mohou 

se domnívat, že ve sportu nebo cvičení tomu nebude jinak. Je to však často jen jejich 

vlastní utkvělá představa, která je limituje ve výběru pohybové aktivity. Skutečně 

limitujícím faktorem však zůstává (vedle finančních možností) jen zdravotní stav. Po 

zvážení zatížení pohybového ústrojí jim může napovědět, která aktivita je pro ně 

vhodná.  

V dnešní době jsou podceňovány  ty nejpřirozenější aktivity, jako je chůze, která, podle 

pracovního nebo obecně denního režimu dne může být (při absenci MHD, osobních 

vozidel…) nezanedbatelnou a přitom šetrnou složkou pohybu, zejména u osob se 

zdravotními problémy, které jim jiné pohybové aktivity neumožní. (Erlichman, 2002).

Přesto můžeme jako vhodné cvičení ještě doporučit plavání i cyklistiku včetně jízdy na 

stacionárním kole, a to vzhledem k šetrnosti ke kloubům (drobné otřesy, vytahování 

odstředivou silou, silové přetížení v některých fázích pohybu, pravděpodobnost 

zranění).

Dosažení „stavu dobrého bytí“není možné bez přiměřeného úsilí, bez dlouhodobého 

překonávání pohodlí, bez uskutečňovaného předsevzetí konečně udělat něco pro sebe, 

pro svou samostatnost a seberealizaci. Jedním z nejprospěšnějších prostředků 

k ovlivňování vlastní psychiky a ke zlepšení kvality života je pozitivní prožitek ze 

zvolené  pohybové aktivity. ( Novotná, Čechovská , Bunc, 2006)
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9.4  Porovnání stacionárních kol 

Samostatnou kapitolou je hodnocení stacionárních kol, zejména potom rozdílů mezi 

rotopedy a Spinnery. Bez ohledu na skutečnost, že obě skupiny stacionárních kol 

využívají stejného principu, mají pochopitelně také obě skupiny své klady a zápory. 

V kapitole 7 je nemalá část věnována právě technickým a dynamickým parametrům. 

Přesto, že se jedná o co možná nejvíce objektivní pohled na charakteristiku Spinneru i 

rotopedu, zejména pak jejich přímou konfrontaci, je jisté, že „odborná veřejnost“ 

z jednoho či druhého tábora příznivců (Spinning programu, Indoor Cyclingu a 

neorganizovaných uživatelů rotopedů), se bude jen těžko smiřovat z výše popsanými 

nedostatky jimi preferovaného stroje. Spornými body tak zůstává především 

ergonomie, spojená s polohou těla, vybavení elektronickými snímači s ukazateli 

parametrů jízdy, skladby tréninkové hodiny (pojetí tréninkové jednotky jako sportu 

nebo zábavy a aktivního odpočinku nebo jako prostředku boje proti nadváze), 

rozdílnou cenou stacionárního kola, která se promítá do výše vstupného do fitcentra, 

Spinning centra nebo při vlastním pořizování stroje. Objektivní posouzení může 

provést patrně jen osoba, která má nejen dlouholeté zkušenosti s jízdou na obou 

strojích, ale zná také problematiku tréninku a jeho podob jako celku, zároveň však 

obsáhne i základní vědomosti o motorice člověka a vybrané technické znalosti 

konstrukce. V tomto výčtu potom nalézáme odpověď, proč existují tak rozdílné názory 

na rotopedy i Spinnery z řad jejich uživatelů. Velkou roly zde hrají samozřejmě 

preference konkrétních uživatelů. Samostatně bychom mohli hovořit o silné osobní 

motivaci a nemalých nárocích na osobní tréninkovou kázeň, kterou v praxi většinou 

nejsou se sportem víceméně začínající klienti v mnoha případech schopni dlouhodobě 

dodržet.  Mohlo by se zdát, že porovnáváním samostatného rotopedu se Spinnerem 

spojeným Spinning programem je nevyvážený. Ano, mohli bychom srovnávat jen 

stroje, je však nutné připomenout, že „Spinning“ přišel na trh jako ucelený program, 

který nezahrnoval jen odlišnou konstrukci kola, ale zejména speciálně sestavené 

tréninkové jednotky s charakteristickým řazením různých způsobů jízdy. Na první 

pohled se při vyslovení slova „Spinning“ většině obeznámené sportovní veřejnosti  

vybaví skupinové cvičení za doprovodu hudby (sekundárně potom rozdílnost 

konstrukcí). V tom je také největší know how Spinning Programu a proto je také 

zapotřebí kompletní srovnání. Právě proto vznikla koncepce Spinning programu, 
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především jako alternativa pro trénující sportovce, nebo v našem případě samostatně 

trénující jedince s určitým záměrem, například redukce nadváhy.

Výsledky redukčního programu, analýza a její interpretace

Tím se dostáváme také k otázce redukčního programu, jeho výsledkům  tím, na co jsou 

vázány a stanoveným hypotézám v úvodu celé práce.. Vedle výše zmíněných 

vedlejších aspektů cvičení, jako jsou odreagování klientů od jejich pracovních a 

domácích povinností, seznámení s novými lidmi, zvýšení kondice, zpevnění postavy, 

jsme si potvrdili první hypotézu a to, že opravdu došlo ke zlepšení tzv. civilizačních 

faktorů, což se samozřejmě odrazilo na zlepšení nálezů vybraných oslabených a 

zkrácených svalů. Na sledované skupině klientů jsme zjistili, že se jedná o komplexní 

působení všech poměřovaných vlivů, které nelze hodnotit zcela samostatně. Vzhledem 

k analýze v kapitole 8 můžeme konstatovat, že hodnocení procenta podkožního tuku 

přineslo nejvýznamnější výsledky statistického zpracování. Uvažovali jsme zde nejen 

pohlaví, ale věkové hranice klientů a toto porovnání vedlo k jednoznačnému zjištění o 

zlepšení skupiny, jako celku. Byli zde uvažovány věkové skupiny a jejich odlišné 

hodnocení (např. stejné procentuální hodnotě podkožního tuku). Tyto významnější 

výsledky tak také prokázali, že je při hodnocení zapotřebí zohlednit více vlivů (jako 

například zde: věk a pohlaví), podle nich data třídit a poté opět sdružovat do 

porovnatelných skupin. Teprve toto porovnání ukazuje na úspěch programu, kde 

nehodnotíme jen průměrný úbytek hmotnosti nebo tuku, ale zahrnujeme pro 

objektivnější hodnocení i jiná kriteria.  Hypotéza, že Spinning program jako redukční 

aktivita se účinně projeví především u žen s nadváhou, méně u žen s obezitou 

stanovenou podle BMI byla mylná a nepotvrdila se nám. Dovoluji si tvrdit, že nezáleží 

na tom zda je žena v pásmu nadváhy nebo obezity, ale důležité je jaký zaujme postoj 

k celkově nastavenému programu a jakou má vůli celý proces vydržet nejen po dobu 

trvání  redukčního programu, ale také po jeho ukončení. 

Při vědomí celé problematiky spojené s redukcí hmotnosti na takových faktorech, jako 

jsou: genetické předpoklady (včetně vstupního zdravotního stavu limitujícího při 

cvičení), strava (skladba, kvalita, množství), odpočinek (jeho kvalita a časové 

zařazení), efektivita a správná technika cvičení, jsme mohli očekávat jen informativní 

vypovídací hodnotu, neboť nebylo možné ostatní vlivy objektivně zjistit a číselně 

vyjádřit. Cílem analýzy bylo zjištění, jaké průměrné výsledky může očekávat klient, 
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pokud se rozhoduje kurz absolvovat. Podmínky zaručující slibovaný úspěch jsou tak 

rozmanité, jako výsledek kurzu samotný. To však není při informovaní klienta vůbec 

na škodu, právě naopak. Klient si nad předloženými výsledky spíše uvědomí, na kolika 

okolnostech stojí jeho úspěch, že se nejedná jen o samotné úsilí na Spinneru a 

v posilovně, ale na všech výše uvedených faktorech. V žádném případě se nejedná o 

alibismus ze strany instruktora, který by byl v případě špatně postaveného programu 

krytý rozmanitými výsledky klientů v minulém kurzu, které byly předem prezentovány. 

Skutečně seriózní instruktor podá ucelené informace o úspěších a neúspěších programu 

potencionálnímu klientovi, který si musí po seznámení se skutečností rozhodnout sám, 

jestli je schopen všechna pravidla během kurzu dodržovat tak, aby byl kurz opravdu 

účinný, a do kurzu se přihlásil.
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10   Závěr

V diplomové práci se zabývám problematikou obezity jako jednoho onemocnění z celé 

škály tzv. civilizačních chorob a s tím související redukce nadváhy. Redukce hmotnosti 

je velmi důležitá jak ze zdravotního hlediska (důvodem je omezení rizikových faktorů 

jiných onemocnění a jejich prevence), tak z hlediska estetického, protože vlastní vzhled 

má také velký vliv na psychiku jedince. V práci je uveden přehled pohybových aktivit, 

které jsou nebo byly využívány pro redukci hmotnosti. Z přehledu vyplývá, že na 

základě šetrnosti k pohybovému systému je jednou z nejvhodnějších aktivit pro redukci 

hmotnosti jízda na stacionárních kolech. Jedná se o druh aerobní pohybové aktivity, 

při které může jedinec vydat velké množství energie, což je pro snížení nadváhy 

nezbytné. Při této pohybové aktivitě dochází k tréninku kardiorespiračního systému, 

vzhledem k  vysoké intenzitě cvičení. Na rozdíl od ostatních aktivit nedochází k 

přetěžování nosných kloubů, a přetěžování osového systému, což je velkou výhodou 

tohoto cvičení. Vzhledem k dnešnímu trendu upřednostňovaných cvičení jsme 

porovnávali dva typy stacionárních kol – spinner  a rotoped. Na základě fyzikálních 

vztahů (pohybových rovnic) jsme zjistili, že odlišná konstrukce s třikrát těžším 

setrvačníkem Spinneru oproti běžnému rotopedu dovoluje klientovi plynulejší jízdu, 

díky setrvačnosti, která vzroste až na čtyřnásobek hodnoty rotopedu, při stejné technice 

jízdy. Využili jsme Spinning program (v kombinaci s posilovacím cvičením  a úpravou 

stravy a jídelních zvyklostí) pro osmitýdenní program redukce hmotnosti. Cílem byla 

redukce hmotnosti, úbytek podkožního tuku, zpevnění ochablých svalů, protažení svalů 

zkrácených a zlepšení celkové fyzické i psychické kondice.

Hlavním přínosem práce, vedle kompilace tématu civilizačních chorob, zejména 

obezity a pohybových aktivitách jako prostředku na její redukci, je především vlastní 

návrh účinného a v praxi ověřeného redukčního programu. Program  může použít jak 

samostatně cvičící klient fitcentra vybaveného stacionárním kolem, tak odborníci, kteří 

hledají vhodnou aktivitu pro redukci hmotnosti svých klientů.
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Tab.8.22  Tabulka poměru obvodu partií před a po programu (souvisí s grafem 8.13 a

                8.14), příloha 5

Tab.8.23 Riziko kardiovaskulárních chorob klientek před programem, str. 92

Tab.8.24 Riziko kardiovaskulárních chorob klientek po programu., str. 92
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Příloha 1  - Tabulky pro grafy v kapitole 8.5.3

vstup. 
hmot. 
(kg)

hmot.
(kg)

98,0 6,0
88,0 8,0
67,0 5,0
66,5 5,5
82,0 5,5
70,0 0,0
65,5 4,0
89,0 9,0
66,0 -0,1
64,4 -0,1
78,1 0,7
83,1 0,7
80,3 5,3
68,6 5,1
67,9 4,5
81,5 5,7
90,0 5,0
68,7 7,5
67,7 5,3
80,0 3,0
66,0 9,0
78,5 6,5
69,5 5,5
79,0 9,0
82,7 5,7
72,0 5,4
79,3 1,3
66,1 1,1
75,6 3,1
91,4 7,3
76,7 4,5
72,1 5,3
62,2 4,4
76,1 4,7
90,5 0,3
69,2 4,5
73,7 3,1
60,0 1,7
91,3 12,8
84,0 7,0
69,7 2,2

Tab. 8. 13: Tabulka vstupní hmotnosti a úbytku (souvisí s grafem 8.1)
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Příloha 2  - Tabulky pro grafy v kapitole 8.5.3

vstup. 
hmot. 
(kg)

tuku
(%)

98,0 4,7
88,0 5,9
67,0 5,9
66,5 6,3
82,0 4,7
70,0 1,0
65,5 5,6
89,0 7,5
66,0 4,6
64,4 8,5
78,1 7,8
83,1 3,1
80,3 2,2
68,6 5,0
67,9 8,6
81,5 3,3
90,0 5,0
68,7 8,8
67,7 6,6
80,0 5,5
66,0 9,0
78,5 9,6
69,5 9,3
79,0 11,2
82,7 3,2
72,0 3,8
79,3 4,0
66,1 4,9
75,6 6,2
91,4 6,7
76,7 1,6
72,1 2,4
62,2 7,3
76,1 6,7
90,5 6,5
69,2 5,2
73,7 2,2
60,0 3,7
91,3 6,5
84,0 1,1
69,7 3,2

Tab.8.14: Tabulka vstupní hmotnosti a úbytku (souvisí s grafem 8.2)
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Příloha 3  - Tabulky pro grafy v kapitole 8.5.3

věk
BMI

BMI
před po

33 33,5 31,5 2
24 30,4 27,5 2,9
34 26,1 24,2 1,9
34 24,8 22,7 2,1
29 34,1 31,8 2,3
42 25,1 25,1 0
37 26,3 24,6 1,7
25 28,1 25,3 2,8
23 21,5 19,9 1,6
43 24,5 24,6 -0,1
29 27,7 27,4 0,3
44 28 27,9 0,1
30 33,4 31,2 2,2
28 24,6 22,8 1,8
30 26,5 24,8 1,7
48 29 26,5 2,5
35 31,1 29,4 1,7
50 27,5 24,5 3
47 27,8 25,6 2,2
33 27,1 26,1 1
43 23,9 20,6 3,3
41 26,6 23 3,6
48 27,1 24,1 3
48 26,4 23,4 3
34 27,9 26,6 1,3
32 30,4 27,1 3,3
37 29,3 27,3 2
29 24,6 22,8 1,8
57 27,4 27,2 0,2
50 25,5 25 0,5
28 26,2 25,1 1,1
41 24,7 23,9 0,8

Tab. 8. 15: Tabulka s hodnotami BMI indexů před a po redukčním programu (souvisí s grafy 8.3, 8.4, 8.5)
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Příloha 4  - Tabulky pro grafy v kapitole 8.5.3

vstup. 
hmot. 
(kg)

obvodu (cm)

prsa pas boky

98,0 5,0 6,0 5,0
88,0 5,0 5,0 8,0
67,0 6,0 5,0 7,0
66,5 6,0 8,0 3,0
82,0 4,0 2,0 10,0
70,0 0,0 0,0 4,0
65,5 3,0 8,0 5,0
89,0 7,0 7,0 10,0
66,0 4,0 8,0 6,0
64,4 2,5 4,0 4,5
78,1 1,0 4,0 11,0
83,1 4,0 8,5 6,0
80,3 3,0 6,0 8,0
68,6 6,0 4,0 6,0
67,9 8,5 3,0 5,0
81,5 5,0 4,0 5,0
90,0 3,0 10,0 5,0
68,7 6,0 9,0 8,5
67,7 5,5 9,5 6,0
80,0 2,0 3,0 0,0
66,0 5,0 8,0 8,0
78,5 4,0 8,0 9,0
69,5 10,5 9,0 10,0
79,0 7,0 9,0 10,0
82,3 8,0 10,0 1,0
95,1 6,5 15,0 5,0
82,7 5,5 6,5 5,0
75,6 3,5 5,0 6,5
79,3 1,0 0,0 1,0
66,1 2,5 0,0 3,5
75,6 4,0 8,0 5,5
69,7 2,0 4,5 2,0

Tab. 8.16: Tabulka s hodnotami naměřených partií před a po redukčním programu (souvisí s grafem 8.6)
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Příloha 5  - Tabulky pro grafy v kapitole 8.5.3

pořad. 
č.

poměr pas / boky

před po
1 0,84 0,84
2 0,75 0,76
3 0,72 0,72
4 0,83 0,78
5 0,77 0,82
6 0,77 0,80
7 0,83 0,79
8 0,71 0,71
9 0,74 0,71

10 0,81 0,81
11 0,75 0,79
12 0,99 0,96
13 0,79 0,79
14 0,81 0,82
15 0,77 0,78
16 0,86 0,86
17 0,89 0,84
18 0,85 0,73
19 0,86 0,81
20 0,73 0,70
21 0,77 0,75
22 0,78 0,77
23 0,90 0,90
24 0,76 0,75
25 0,89 0,87
26 0,81 0,82
27 0,87 0,88
28 0,65 0,67
29 0,84 0,81
30 0,86 0,86
31 0,79 0,77
32 0,92 0,83
33 0,73 0,73
34 0,82 0,86
35 0,79 0,81
36 0,74 0,77
37 0,83 0,84
38 0,84 0,75
39 0,78 0,74
40 0,90 0,89
41 0,72 0,69

průměr 0,81 0,79
Tab. 8.22: Tabulka poměru obvodu partií před a po redukčním programu (souvisí s grafem 8.13 a 8.14)
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