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Abstrakt 

Název práce: Optimalizace somatických předpokladu ve sportovní gymnastice. 

Cíl práce: 

Metoda: 

V)·sledky: 

Vyhodnotit materiály získané z testování individuálních somatických 

parametrů u širšího reprezentačního v)·běru mužů a juniorů České 

republiky ve vztahu k požadavkům ncholové sportovní gymnastiky. 

Ke stanovení somatotypu používáme upravenou sheldonovskou metodu 

podle Cartera a Heathové. Naměřené individuální hodnoty u gymnastů a 

jejich rozptyl jsou znázorněny ve společném somatografu. Jednotlivé 

měřené položky jsou graficky porovnávány s běžnou populací a u juniorů 

s hodnotami získanými z oficiálních materiálů FIG. Ke stanovení 

procentuálního zastoupení jednotliv)·ch tělesn)·ch tkání je použito metody 

podle Matiegky. 

Výsledky ve formě grafů jsou Yhodnou informací pro trenéry sportovní 

gymnastiky mužů ve vztahu k v)·běru talentů a k optimalizaci 

somatick)ch předpokladů. 

Klíčová slova: sportoYní gymnastika, somatotyp, složení těla, muži, junioři 
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The Name of The Thesis: Optimalization of physical preconditions m Artistic 

Gymnastics 

The Objectvive of The Thesis: To analyse and evaluate data obtained by testing of 

individua! physical parametrs of men's and juniors' members of The Czech Republic 

national team relating to demands of Artistic Gymnastics. 

Method: We use modification of Sheldon's Method by Carter and Heath to set up the 

somatotype. Individua! measured values of gymnasts and their diffusion are represented 

in one somatograph. Each measured item is compared with general population in graph. 

Values of juniors are compared with values gained from official materials of FIG. We 

use Matiegka's method to determine the percentage ofindividual physical tissues 

Results: Graphs containing results represent valuable information for coaches of men 's 

artistic gymnastics in relation to the choice of talented individuals and to the 

optimalization of physical preconditions. 

Key words: Artistic Gymnastics, Somatotype, body constitution, rnen, juniors. 
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1. ÚVOD 

Sport patří v současné době k nejvýraznějším společenským fenoménům, 

ovlivňuje mnoho obyvatel všech kontinentů, dotýká se nejrůznějších organizací, hnutí a 

skupin bez rozdílu ideologického, filosofického či náboženského zaměření. Sport je 

dnes neoddělitelnou součástí života společnosti, jeho význam vysoce oceňují 

mezinárodní politické a kulturní instituce (např. OSN, UNESCO), veřejně jej podporují 

vlády většiny států, uznávají jej i významní politici, vědci a další v)·znamné osobnosti 

mnoha oborů lidské činnosti (Dovalil a kolektiv, 2004). Dále podle Dovalila (2004) 

sport představuje ve své současné podobě vyhraněn)·, relativně samostatný společenský 

strukturovaný subsystém. 

Sport můžeme rozdělit do několika podskupin. Aktivní sport je přitažlivý svou 

šíří, mnohostranností a možností uspokojování vlastních potřeb. Patří sem sportovci 

všech věkových kategorií na různých výkonnostních úrovních. Sportovci tedy volí 

sportovní odvětví, které nejvíce odpovídá jejich aktuálním potřebám a individuálním 

možnostem. Rekreační sport, v)·konnostní sport, sport zdravotně postižených a 

vrcholový sport jsou různé úrovně sportu, jež spadají do skupiny aktivní sportovní 

činnosti. V naší práci se zabýváme složkou vrcholového sportu, která je jeho nejvyšší 

úrovní. Je to činnost ve většině případů přesahující rámec volného času, jejíž 

dosažitelná úroveň je mimo jiné limitována mírou talentu. Zvláštní skupinu pak tvoří 

profesionální sport. Ten může b)i provozován na národní, nebo mezinárodní úrovni a 

měl by být také zábavou pro širokou veřejnost (Dovalil, 2004). 

Sportovní gymnastika jako sportovní odvětví zastřešuje všechny zmíněné úrovně 

sportu. Nás v této práci zajímá širší reprezentační v)·běr mužů ČR. Reprezentační tým je 

složen jak z amatérských, tak i z poloprofesionálních členu. Jedním z důležit)·ch faktorů 

ovlivňující výkonnost ve sportovní gymnastice je úroveň somatických a funkčních 

předpokladu ve vztahu k jednotliv)-m disciplínám gymnastického víceboje. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Sportovní v)·konnost Gako dispozice opakovaně podávat výkon) se formuje 

postupně a dlouhodobě a je výsledkem přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů 

prostředí a vlastního sportovního tréninku. Zvyšování výkonnosti je proto třeba chápat 

v širších souvislostech (Dovalil a kolektiv, 2002). Dále podle Dovalila (2002) sportovní 

výkon z dlouhodobého hlediska závisí na vrozen)·ch dispozicích (morfologických, 

fyziologických, psychologických), podmínkách životního prostředí, schopnostech 

jedince (vlohy, nadání, talent), sportovním tréninku a trénovanosti. Samotný sportovní 

v)·konje ovlivněn faktory techniky, taktiky, psychickými, kondičními a somatickými. 

Obvykle se udává, že vliv genetických faktorů na úspěšnost jedince ve sportu se 

pohybuje okolo 50%. Studie a data podporující tuto hypotézu však nejsou definitivní a 

výzkum v této oblasti stále probíhá. Velká skupina trenérů i sportovců na všech 

v)·konnostních úrovních však přisuzuje větší váhu vnějším vlivům, kam patří trénink, 

výživa, socioekonomické zázemí apod. (Švajgl, 1999). 

Nejen talent, ale i predikované tělesné znaky (vrozené dispozice) mohou pomoci 

při v)·běru sportovců pro danou sportovní činnost. Při výběru talentované mládeže se 

doporučuje věnovat zvýšenou pozornost somatickým předpokladum. Jestliže musí 

sportovec kompenzovat nedostatek ve stavbě těla, je v nevýhodě oproti soupeřovi, který 

je po této stránce lépe vybaven)· (Moravec, 2004). 

Jedním ze základních poznatku genetiky je skutečnost, že vlastnosti a schopnosti 

se nedělí jako takové, ale přenášejí se jen některé dispozice, zakódované Y genech 

(soubor všech vloh). Jestliže tyto vlohy nejsou ve vhodné době prostřednictvím 

adekvátních podnětů z vnějšího prostředí podporovány, nemusí se příslušný znak 

projevit. Na druhé straně pak, čím vhodnější jsou podmínky vnějšího prostředí, tím více 

genů může uplatnit svou potencionalitu. Sportovec pak v plné míře rozvíjí své 

genotypické předpoklady (Čelikovsk)·, 1979). 
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2.1. Somatické předpoklady 

Rozdílnost tělesných tvaru člověka nás nutí nalézt nebo charakterizovat společné 

znaky a k těmto znakům pak definovat určité předpoklady. Je zřejmé, že určité tělesné 

znaky mohou předurčit budoucí sportovní výkonnost. Ve sportovní gymnastice je účelné 

prognózovat a perspektivně nahlížet na somatick)· vývoj jedinců v souvislosti s geneticky 

determinovanými somatickými znaky. Nesmí se však opomenout fakt, že kromě 

somatické charakteristiky jsou součástí struktury sportovního výkonu další faktory, jako 

jsou psychické vlastnosti, úroveň spektra pohybových schopností a dovedností apod. Na 

základě určení těchto determinantů výkonu je pak možné hledat optimální model 

vrcholového sportovce Y daném sportovním odvětví (Dovalil, 2002). Tyto 

charakteristiky mohou být jedním z východisek při provádění výběru talentů pro 

konkrétní sporty či disciplíny, sportovní gymnastiku nevyjímaje. Takové informace jsou 

důležité pro formování jedince v průběhu jeho vývoje (ve vztahu k optimálnímu 

modelu) v rámci celého šestiboj~ nebo jednotlivého nářadí (specialista). 

Sportovní v)·konnost chápeme zpravidla jako výsledek dlouholetého působení 

nejrúznějších tréninkov)·ch prostředků na organismus člověka (tělesných zátěží i 

sociálních, psychických, materiálních vlivů). Výsledkem je skladba vlastností, 

schopností, dovedností, vědomostí a funkcí člověka, která mu umožňuje podat ten 

nejlepší sportovní v)-kon. Sportovní výkon je tedy výsledkem zmíněných vlastností a 

schopností. Nedostatek některého z těchto prvků (faktoru) znamená oslabení konečného 

produktu - sportovního výkonu (Dovalil 2002). 

Somatické faktory jsou poměrně stálé a geneticky podmíněné. Významným 

způsobem ovlivňují současnou i perspektivní sportovní v)·konnost. Týkají se 

podpůrného systému, kostry, svalstva, vazů a vytvářejí biomechanické podmínky a 

nezbytné charakteristiky pro konkrétní pohybovou činnost (Dovalil 2002). Hlavními 

somatickými faktory jsou hmotnost a výška, rozměry a poměry tělesných segmentů, 

složení těla, tělesný typ apod. Tělesná výška a hmotnost jsou základní charakteristiky, 

které slouží jako orientační ukazatele pro posouzení tělesného vývoje mladých 

sportovcťi. U výběru budoucích gymnastů je třeba hledět na podstatné a limitující 

biologické parametry. Při posuzování endogenních předpokladu talentovanosti jsou 
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chápány jako další významné biologické faktory - zdravotní, morfologické a 

antropometrické, funkční (Perič, 2006). 

Nejčastější typologické klasifikace člověka jsou prováděny z hlediska stavby těla 

(konstituční typy, biotypy, somatotypy) a z hlediska mentálních proje\Ů. Na základě 

těchto hledisek jsou jedinci rozdělováni podle společných typických znaků do určitých 

skupin (Čelikovský, 1977). 

Současně s lidskou tendencí poznat, co neznáme, je nepochybná snaha člověka 

vše změřit, definovat a objektivizovat. Podobně je tomu i v oblasti určení závislosti 

lidské motoriky na typu člověka. Tento úkol je problematický, jelikož k němu lze 

přistupovat z několika pohledů: somatického, psychického, motorického, biochemického 

(předpoklady na úrovni buňky), aj. Vedle řady subjektivních snah o hodnocení lidské 

postavy (podléhající neustále se měnícímu názoru na lidskou krásu) se v průběhu času 

vyvíjejí stále objektivnější metody. Některé z dříve používan)·ch metod mají však už jen 

historický význam. 

Neobyčejná strukturální složitost, obsažnost i fyzická náročnost pohybového 

obsahu sportovní gymnastiky V)1Yáří požadavek na určité tělesné konstituce cvičence, 

které by byly odpovídající pohybov)-m nárokům, projevující se značnými, lokomočně 

manipulačními a vysoce koordinovanými, svalově silovými impulzy celého hybného 

systému (Libra 1985). Zvláštní význam má i biomechanická odlišnost pohybov)·ch 

obsahů jednotliv)·ch disciplín. Podle Libry (1985) může být na někter)-ch nářadích 

v relativní výhodě cvičenec vyšší postavy z duvodu možné aplikace většího kmihu při 

menší točivosti (hrazda, kuň na šíř, přeskok), zatímco na jiných nářadích profituje ze 

SYé výšky menší závodník, a to z důvodu \-)·hodnějších pákových mechanismů horních 

končetin, jimiž je nucen bez použití kmihu přemáhat hmotnost vlastního těla. Výhodou 

je pak také možnost lepší koordinace a korekce při drobných odchylkách ve správné 

technice provedení některých gymnastických tvarú, zejména při delších a fYzicky 

náročn)-ch, z deseti a více prvku složených, sestav. 

Základní somatometrické údaje se objevují v různ)·ch sděleních zabývajících se 

obecnou nebo speciální výkonností sportovců, často jako dokreslení komplexní 

charakteristiky dotyčné skupiny sportovců. Ukazuje to na skutečnost, že většina autorů 

považuje tělesnou stavbu za jeden z důležitých znaků, ovlivňující motorickou 

výkonnost (Langer, 1989, Chytráčková, 1990, Riegerová, 1995 a další). 
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Z výše uvedeného vyplývá vliv somatických parametrů na gymnastický výkon, 

respektive oprávněnost sledování těchto parametrů, které má také svou historii. 

2.1.1. Konstituční typologie 

Vývoj morfologické typologie 

Základní dělení lidí se i v historii provádělo podle co nejjednodušeji měřitelných a 

viditelných znaků, které se během ontogeneze u člměka měnily co nejméně. Tak 

vznikly různé konstituční typologie, předchůdci somatotypu. 

Podle Riegerové a Ulbrichové, které se ve svém díle Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné Yýchově a sportu (1993) zabývají v)-vojem poznatků o tomto 

oboru je prvním autorem v určování tělesného typu uváděn Hippokrates. Dělil postavy 

lidí na: 

A Habitus apoplecticus (apopecticus) 

B. Habitus phtisicus (plitisicus) 

člověk malý, zavalitý 

člověk velký, štíhl)· 

Modernější typologii a zároveň francouzskou typologickou školu založil J.N. 

Hallé. 

V roce 1877 uvedl 4 základní typy: 

A. Abdominální (břišní) 

B. Muskulární (svalový) 

C. Thorakální (hrudní) 

D. Kraninální (lebeční) 
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Sigaud tyto typy přejmenoval na: 

A Zažívací ( digestif) 

B. Svalově kloubní (musculaire) 

C. Dechový (respiratoine) 

D. Mozkomíšní ( cérebral) 

Další konstituční typologové začali dělit jedince na tři zásadní typy. (Tohoto počtu 

se používá většinou dodnes.) 

Beán stanovil: 

A. Hypoontomorfa 

B. Mesoontomorfa 

C. Hyperontomorfa 

Brunsch rozeznával: 

A. T)p se širok)·m hrudníkem 

B. Typ s normálním hrudníkem 

C. Typ s úzk)m hrudníkem 

Představitel italské školy Viola dělí typy lidí na: 

A. Megalosplanchika 

B. Normosplanchika 

C. Mikrosplanchika 

Violova klasifikace se snažila odstranit z hodnocení aspektivní faktor, a tím 

velkou subjektivní chybu. Vycházela z předpokladu, že každ) jedinec se buď kladným, 

nebo záporným směrem odlišuje od normálu. 
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Kretschmer představuje německou typologickou školu. Uznával doposud 

používané základní typy: 

A. Pyknický 

Je charakterizován převahou šířkových rozměrů nad vertikálními. Obvody hlavy, 

hrudníku a břicha jsou velké. Tuk se ukládá především v obličeji a na trupu. Krk je 

krátký a tlustý, břicho tučné a dominující na rozdíl od klenutého a krátkého hrudníku. 

Končetiny jsou drobné, oblé s málo vyvinutými svaly. Na obličeji, hýždích a lýtkách je 

silná tuková vrstva. N a předloktí, ruce, akromiálním konci ramene a na nohou je tuková 

vrst,-a poměrně slabá. 

B. Atletický 

je střední v)·šky se silně vyvinutou kostrou a svalstvem i hrudníkem. Břicho je svalnaté a 

nevystupující. Všechny obvody jsou zvětšené svalovou hmotou a robustními kostmi. 

Kostrový podklad vystupuje zejména v obličeji, silně se uplatňují klíční kosti, zápěstí, 

loket, atd. V obličeji vynikají zejména lícní kosti, nadočnicoYé oblouky a mohutná dolní 

čelist. Tvář je dlouhá, oválná, často s plochým nosem. Hlava je střední velikosti, dlouhý 

krk, ramena široká, záda se rychle zužují ke štíhl)·m bokům. Kuže je elastická, silná s 

poměrně mal)·m množstvím podkožního tuku a pojiv. Končetiny jsou spíše dlouhé. 

C. Leptosom-Astenický 

je charakterizován normální v)·škou, avšak omezenou šířkou těla. Osoba tohoto typu 

nepřibírá na váze ani přejídáním, chybí jí podkožní tuková vrstva, kostra je gracilní, 

svalstvo nedostatečně vyvinuté. Je nalézán sklon k anémii, hrudník je ploch)·, žebra 

vystupující, epigastrický úhel o str)·. Končetiny jsou velmi štíhlé, prsty u ruky spíše 

kónické. Trup je dlouhý, břicho ploché až vkleslé. Hlava je malá, obličej úzký a oválný 

se zdůrazněnými rysy, mírně ubíhavé čelo, velmi dlouhý, ostrý nos a málo vyvinutá 

brada. Vlasová hranice zasahuje do čela a na spánky. Obočí široké a husté, často spojené 

nebo protažené ke spánkům, rozložení vousu je u mužU nepravidelné, vývoj axilámího a 

pubického ochlupení je střední, občas chudé. Na pažích a nohou rostou většinou krátké 

chlupy. Je zde významná tendence k nástupu známek stárnutí mezi 35-40 lety. 
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Tyto typy jsou doposud používány v psychologii vzhledem k psychosomatickým 

vztahům. 

Davenport přichází s dělením na: 

A Biotyp otylý 

B. Biotyp střední 

C. Biotyp štíhlý 

Bunakov rozděluje tělesné typy na: 

A. Brachymorfní 

B. Mesomorfní 

C. Dolichomorfní 

Comad rozlišuje typ: 

A Pyknomor 

B. Hypoplastick 

C. Leptomorf 

D. Hyperplastik 

Všichni v)·še uvedení autoři stanovují s různou přesností tři extrémní typy, které 

nazývají odlišně. V běžném životě se ale nejčastěji setkáváme s kombinací předchozích 

typů (přechodné typy). Tyto typy však jmenovaní autoři nedokázali svými metodami 

objektivně určit. 

Metoda podle Blažka: 

- označuje tělesn)· typ podobně třemi čísly: 

- první dokumentuje- šíři postavy ( distancia bideltoidea I těl.v)-ška) 

- druhé - robustnost (gluteální obvod stehna I těl.výška) 
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- třetí - charakteristiku stavu v)·živy jedince (váho-výšková proporcionalita 

a množství depotního tuku. Každá charakteristika je rozdělená na 5 vycházejících 

z percentilových pásem. 

2.1.2. Metoda Sheldonova 

V roce 1940 přichází Sheldon s novou metodou. Začal používat termín somatotyp 

pro vyjádření tělesného typu. 

Pojem somatotyp definuje: "Vztah moďologick}-ch komponent, vyjádřen}·ch třemi 

čísly se nazývá somatotyp individua." (Sheldon, 1954) 

Tento termín lze používat jen u jeho metody a metod jeho následovníků (Carter, 

Heathová, Lindegaard, Pamell, Petersen). Sheldon vyvinul metodu, podle které se vedle 

tří základních typů přesně určí i typy přechodné, tj. celkem 76 typů a podle modifikace 

z roku 1954 celkem 88 typů. 

Metoda vychází ze základního požadavku definovat tělesnou stavbu jedince tak, 

aby vynikla jeho individualita. Krajní typy pojmenoval podle tří zárodečn)·ch listů -

endodermu, mezodermu a ektodermu. 

Sheldon předpokládal, že se po narození poměr těchto tří složek nemění. Je 

geneticky determinován, pouze se mění morfofenotyp - momentální projev tělesného 

typu. Štěpnička (1972) charakterizuje krajní typy sheldonovské metody jako: 

A. ENDOMORF - odpovídá typu pyknickému 

Převažují zakulacené tvary a na podhmat měkké svalstvo s přemírou tuku. 

Předozadní diametry a frontální diametry se navzájem blíží v oblasti hlavy, krku, na 

celém trupu a na končetinách. Břicho vystupuje před hrudníkem. Obvod pasu je větší než 

obvod hrudníku, horní končetiny jsou výraznější než dolní, krátký krk, obrysy ramen 

zaoblené, velká hlava, svalový reliéf chybí, krátké končetiny, slabé, poměrně malé ruce 

a nohy. Palpací se dají zjistit slabé kosti. Trup je relativně krátký (pokud je třetí -
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ek:tomoďní komponenta nízká). Kůže je měkká. Člověk, u něhož dominuje endomorfní 

komponenta a ostatní dvě jsou málo vyznačeny, je označen 7-1-1. 

B. MEZOMORF- odpovídá typu atletickému 

Převládá masivní svalstvo, kostra a hranatost těla. Ostrý svalový reliéf. Frontální 

diametry jsou velké, sagitální jsou menší než u endomorfa. Trup je těžk)·, svalnatý. 

Končetiny jsou svalnaté, masivní, délka je různá. Silné je i předloktí, zápěstí a ruka. 

Obvod hrudníku daleko převyšuje obvod břicha. Hrudník s rameny je široký·, trup 

obyčejně vzpřímený, m. trapesius a deltoideus jsou mohutné a jasně se rýsují. Pánev je 

mohutná (autor uvádí, že úzká pánev, často zjištěná u svalově vyvinutých sportovců, 

prozrazuje vedle mezomorfní komponenty i vyšší přítomnost třetí komponenty -

ektomorfní). Paže a dolní končetiny jsou relativně stejně dlouhé. Velikost hlavy kolísá. 

Ramena jsou široká, silná, klíční kostí jsou nápadné. Držení těla bývá dobré, bederní 

lordóza je někdy mírně zvětšená. Břišní stěna b)·vá pevná, nevystupuje. Hrudník je 

nápadný. Jedinec, u něhož dominuje mezomorfní komponenta a ostatní dvě jsou 

minimálně uplatněné, je označen 1-7-1. 

C. EKTOMORF - odpovídá typu astenickému 

PřeYažují znaky gracility, křehkosti. Slabé kosti, velmi slabé svalstvo. Předozadní 

diametry jsou malé, ramena jsou skleslá. Trup je relativně krátký, končetiny jsou 

relativně dlouhé, postava není vždy \-ysoká. Břicho bývá ploché. Bederní lordóza na 

rozdíl od mezomorfa je nápadná a vysoko umístěná, hrudní kyfóza je větší. Hrudník je 

delší ve srovnání s břichem. Je plochý a úzk)·. Kulatá ramena jsou držena vpřed, 

křídlově odstávající lopatky jsou časté. Velmi slabá stehna a slabé paže. Prsty křehké a 

dlouhé. Krk b}·vá dlouh)·, vadné držení hlavy a krku časté. Obličejová část hlavy je 

malá ve srovnání s kraniální částí. Kůže bývá slabá a suchá. Jedinec, u něhož dominují 

znaky ektomorfní komponenty a další dvě komponenty nejsou v)·razné, je označen 1-1-7 
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Podle Sheldona (1954) jsou u každého jedince zastoupeny nestejnou měrou 

všechny tři typy. Každá z komponent (endo-, mezo- a ektomorfní) se oboduje přesně 

určeným postupem 1 až 7. Jedinec je tedy ohodnocen třemi čísly: 

- první číslo značí stupeň rozvoje endomorfní komponenty 

- druhé číslo mezomorfní komponenty 

- třetí ektomorfní komponenty. 

Později bylo bodování zpřesněno používáním i poloviny bodu. Body příslušného 

somatotypu se nečtou jako trojmístné číslo, ale jako tři samostatná čísla. Ta určují 

umístění jedince v typickém grafu. 

Pro určení somatotypu Sheldonovou metodou bylo nutné každou osobu 

vyfotografovat za standardních podmínek s bílým pozadím zepředu, z levého boku a 

zezadu. Za použití vzorový-ch fotografií z atlasu a indexu poměru výšky ke třetí 

odmocnině váhy a dle Sheldonových tabulek se vyhledají příslušné hodnoty. U této 

metody je velice nutná dlouhá praxe. 

Pamell rozšířil Sheldonovu metodu o další antropometrické údaje (rozměry kostí, 

obvody, měření podkožního tuku). 

2.1.3. Metoda podle Heathové a Cartera 

Tato metoda je v současnosti velmi rozšířená, vznikla v roce 1967 modifikací 

puvodní Sheldonovy metody. Metoda umožňuje vyhodnocovat muže, ženy i děti 

stejnou technikou. Tato typologie má i možnost rozlišit aktivní a pasívní hmotu. 

Jednotlivé komponenty somatotypu definují takto: 

První komponenta - ENDOMORFIE se vztahuje k relativní tloušťce či relativní 

hubenosti jednotlivých osob. Hodnotí se tedy množství podkožního tuku. 
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Druhá komponenta - MEZOMORFIE se vztahuje k relativnímu svalově 

kosternímu rozvoji ve vztahu k tělesné výšce. 

Třetí komponenta - EKTOMORFIE se vztahuje k relativní délce částí těla. 

Každá z komponent je ohodnocena oproti metodě Sheldona s přesností na 0,5 

bodu a stupnice není teoreticky na horním konci omezena (hodnoty mohou být i mimo 

trojúhelník). 

Pro zjištění první komponenty se měří tloušťky čtyř kožních řas, pro určení druhé 

komponenty se měří diametry kostí (humeru a femuru) a obvody (paže ve skrčení 

upažmo a lýtka, od nichž se odečítají hodnoty naměřených kožních řas). Pro určení třetí 

komponenty se používá indexu poměru výšky ke třetí odmocnině váhy. 

Hodnota endomorfie: do rámečku podkožní tuk zapíšeme výsledky naměřené 

kaliperem. Hodnoty sečteme a výsledek najdeme v tabulce (nejbližší hodnotu) a pod ním 

si \-yhledáme body první komponenty. 

Hodnota mezomorfie: v prvním řádku si šipkou označíme tělesnou výšku. V 

dalších řádcích si označíme hodnoty naměřené: 

- 2. ř. - epikondyly humeru 

- 3. ř. - epikondyly femuru 

- 4. ř. - obvod paže- kožní řasa nad tricepsem 

- 5. ř. - obvod l)tka - kožní řasa na lýtku 

Pokud je hodnota mezi sloupci, označí se sloupec s nižší hodnotou. Dále počítáme 

se sloupci, ne s hodnotami. 

Zprůměrujeme sloupce hodnot epikondylu a obvodů. Za výchozí vezmeme sloupec 

ležící nejvíce vlevo a od něj sečteme pořadí dalších tří sloupců vpravo, hodnotu dělíme 

čtyřmi. Toto číslo odpočítáme vpravo od sloupce nejvíce ležícího vlevo a označíme 

(bod muže být i mezi sloupci). 

Stále počítáme jen se sloupci. Naměřenou hodnotu ve sloupci v)-šky bereme jako 

výchozí hodnotu 4. Pokud námi zjištěný průměr leží od sloupce výšky: 
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- vpravo, přičte se stejná vzdálenost (ve sloupcích) k hodnotě 4 

- vlevo, odečte se stejná vzdálenost od hodnoty 4. 

Dosažená hodnota jsou body druhé komponenty. 

Hodnota ektomorfie: tělesnou výšku dělíme třetí odmocninou hmotnosti. V 

protokolu najdeme nejbližší hodnotu a pod sloupcem si přečteme body třetí komponenty. 

Vypočítané hodnoty můžeme vyhledat v somatografu, kde jsou předepsány 

hodnoty nejčastějších somatotypů s celými body. Pro určení méně běžn)·ch somatotypů a 

určení s přesností na 0,5 bodu je výhodné použíYat souřadnicovou síť. Osy x a y mají 

začátky v bodě 4-4-4. 

Souřadnice vypočítáme z komponent somatotypu podle vzorce: 

X= III- I 

y = 2 . II - (I + III) 

1. endomorfní komponenta 

2. mezomorfní komponenta 

3. ektomorfní komponenta 

Podle dominance jednotlivých komponent a podle vzájemných poměrů se slučují 

somatotypy do různých kategorií (Štěpnička 1979). Pro katego1'ie používáme na grafu 

slovního označení: 

1. Vyrovnaní mezomorfové - druhá komponenta je dominantní, první a třetí jsou 

nižší a obě stejné nebo se neliší o více než pul bodu. 

2. Ektomorfní mezomorfové - druhá komponenta je dominantní, třetí je vyšší než 

první. 

3 . • \1ezomorfové - ektomorfové - druhá a třetí komponenta jsou stejné nebo se 

neliší o více než půl bodu, první komponenta je nižší. 
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4. Mezomorfní ektomorfové - třetí komponenta je dominantní, druhá je vyšší než 

první. 

5. Vyrovnaní ektomorfové - třetí komponenta je dominantní, pnní a druhá se sobě 

rovnají nebo se neliší více než o půl bodu, jsou nižší než třetí komponenta. 

6. Endomorfni ektomorfové - třetí komponenta je dominantní, první je vyšší než 

druhá. 

7. Endomorfové - ektomorfové - první a třetí komponenta se sobě rovnají nebo se 

neliší o více než půl bodu, druhá komponenta je nižší. 

8. Ektomorfní endomorfové - první komponenta je dominantní, třetí je vyšší než 

druhá. 

9. Vyrovnaní endomorforé - první komponenta je dominantní, druhá a třetí se 

sobě rovnají nebo se neliší o více než půl bodu. 

10. Mezomorfní endomorfové - endomorfie je dominantní, druhá komponenta je 

Yětší než třetí. 

ll. .\1ezomorfové - endomorfové - první a druhá komponenta se sobě rovnají nebo 

se neliší o více než půl bodu, třetí komponenta je nižší. 

12. Endomorfni mezomorjové - druhá komponenta je dominantní, pn·ní je vyšší 

než třetí. 

13. Střední somatotyp - žádná z komponent se neliší o více než jeden bod od 

ostatních a sestává z hodnot 3 a 4. 
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Obr. 1 Grafické znázornění kategorií somatotypů (Chytráčková, 1979) 

2.1.4. Metoda podle Matiegky 

Dalším hodnotícím způsobem je antropologické měření podle Matiegky, které 

vyjadřuje složení těla ve čtyřech položkách. 

• Kosterní složka 

• Svalová složka 

• Tuk 
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• Zbytek (celé tělo minus kostra, svaly a tuk) představuje především vnitřní orgány 

(plíce, srdce, játra, střeva atd.) a tekutiny. 

1) Hmotnost kostry: O = o2 . V . k1 

o = (OJ+ 02 + 03 + 04) I 4 

V je tělesná výška 

kl= 1,2 

o1- šířka epikondylu humeru, 

o2 - šířka zápěstí, 

03 - šířka dolní epifýzy femuru, 

o4 - šířka kotníku, 

V - tělesná výška 

2) Hmotnost kůže a podkoží: D = d . S. k2 

d = (d1+d2+d3+d4+ds+d6)112 

s= 71,84. HOA25. V0,725 

k2= O, 13 d1 -kožní řasa na m.biceps brachii, 

d2 - kožní řasa na volární straně předloktí Y místě 

největšího obvodu, 

d3 - kožní řasa na m. quadriceps v polovině délky, 

d4 - kožní řasa na zadní ploše lýtka v místě největšího 

obvodu, 

d5 - kožní řasa na hrudníku ve v)-ši 1 O.žebra (hrudník II 

dle Pařízkové), 

d6 - kožní řasa na břiše (břicho dle Pařízkové) 

3) Hmotnost svalstva: M = ~ . V. k3 

r = (r1+r2+r3+r4) I 4 

V je tělesná výška 
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k3 = 6,5 

r1 = (obvod paže) - (řasa triceps/2) - (řasa biceps/2), 

r2 = (obvod předloktí) - řasa předloktí, 

r3 = (střední obvod stehna)- řasa quadriceps, 

r4 = (maximální obvod lýtka) - řasa lýtko 

4) Hmotnost zbytku: R = H- (O+ D + M), 

H je tělesná hmotnost 

O je hmotnost kostry 

D je hmotnost kůže a podkoží 

M je hmotnost svalstYa 
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3. CÍL A ÚKOLY 

3.1. Cíl 

Vyhodnotit data získaná z testování individuálních somatických parametrů u 

širšího reprezentačního výběru mužů a juniorů České republiky ve vztahu 

k požadavkům vrcholové sportovní gymnastiky. 

3.2. Úkoly práce 

• Literární rešerše o testování somatick}'ch parametrů. 

• Sběr dat ze somatických měření co možná nejYětšího počtu gymnastů z širší 

reprezentace juniorů a mužů. 

• Vyhodnocení získaných dat, jejich porovnání s oficiálními údaji FIG a 

s hodnotami naměřenými u běžné populace. 

• Grafické znázornění somatotypů ve formě somatografu. 

• Porovnání výsledků testú s individuální v}-konností 

3.3. Vědecké otázky 

• Lze předpokládat, že rozptyl somatických parametrů u testovan}·ch 

gymnastu nebude příliš velkj·. 

• Předpokládáme, že údaje naměřené u českých gymnastů (juniorů) nebudou 

příliš rozdílné od údajú FIG (v celosvětovém měřítku gymnastu do 18let) 
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4. METODIKA PRÁCE 

V) chozím podkladem práce jsou data, která nám byla poskytnuta doc. MUDr. 

Janem Novotným, CSc. z ordinace sportovního lékařství v Brně. Tyto údaje byly 

získány na základě testování sportovních gymnastů mužské a juniorské složky širšího 

reprezentačního výběru České republiky. Výchozí soubor dat je svým způsobem 

unikátní a vznikal za standardizovan)·ch podmínek. Uváděné hodnoty jsou z let 2002 -

2005 a byly měřeny s odstupem jednoho roku, vždy v přípravném období, tedy 

v měsících prosinec až únor. Doba testování jednoho gymnasty činí přibližně tři čtvrtě 

hodiny. Zjišťují se v něm hodnoty jak somatické, tak funkční. V této práci se věnujeme 

hlavně somatickým charakteristikám, které jsou pro naše cíle stěžejní. Naměřené 

hodnoty funkčních parametrů jsou uvedeny v přílohách, dále s nimi však nepracujeme. 

V zájmu ochrany osobních údajů neuvádíme u jednotlivých pro bandu celá jména, nýbrž 

jen jejich iniciály. Soubor testovaných gymnastu je složen z ll mužů a 12 juniorů. -

širší reprezentační výběr. Muži se věkově pohybují mezi 20. až 26. lety. Junioři jsou ve 

věkové kategorii mezi 15. a 19. lety. Hodnoty jsou porovnávány s běžnou populací 

stejného věku. Získaná data nemohla být doplněna o další položky jednak z důvodů 

personálních, jednak z důvodu zachování konzistence datového souboru, která by tímto 

byla narušena. Tato data jsou již částečně statisticky zpracována a vztahují se 

k následujícím parametrům: 

Tělesná výška 

Tělesná výška je vertikální vzdálenost vertexu od země. Měrný bod vertex je 

místo na temeni lebky, které při poloze hlavy při přímém pohledu vyšetřovaného 

leží nejvíce nahoře. 

Nástroj: Kolmá zeď, dvoumetrové svinovací měřidlo, trojúhelník. 

Způsob měření: 

Vyšetřovaný se postaví ke stěně zpříma ve stoji spojném, paty, hýždě, 

lopatky, hlava se dotýkaly stěny, hlava v rovině, při měření je vyšetřovaný v 
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nádechu. Trojúhelník se mu přiloží na temeno. Na zdi se odečte výška s přesností 

0,1 cm. 

Tělesná hmotnost 

Nástroj: Osobní digitální elektronická váha s automatickým vyvážením a přesností 

vážení 0,1 kg. 

Zpusob měření: 

Vyšetřovaný se po vynulování postavil doprostřed desky. Na váze se odečetla 

hmotnost s přesností O, 1 kg. 

Kožní řasy 

Nástroj: K měření se použil kaliper - výrobek studia kinantropometrie. Jde o 

tloušťkoměr harpedenského typu, tj. s konstantní silou 1 O p na mm čtvereční a 

plochou přítlačn)·ch plošek 40 mm. 

Způsob měření: 

Palcem a ukazovákem se pevně uchopila kožní řasa v místě, kde má být 

měřena. Tahem se řasa oddálila od svalové \Tstvy, která leží pod ní. Měřicí plochy 

kaliperu se umístily asi 1 cm od prstů. Uvolní se prsty, které držely měřidlo. Po 

působení tlaku plošek na řasu, nejdéle však do 2 s, se odečte hodnota. Každá 

hodnotu se měřila 3x a zapisovala se s průměrnou přesností 0,5 mm. 

Lokalizace míst, kde byla měření prováděna: 

• natváři 

-na spodní čelisti v úrovni ušního lalučku šikmo (ve směru štěpení kůže - po 

směru čelisti) 
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• pod bradou 

-kolmo k bradě, vyšetřovaný nezvedá hlavu, pohled směřuje vpřed 

• pod klíční kostí 

- pod klíční kostí v přední čáře axiální, šikmo ke středu těla 

• pod prsy 

- v místě 1 O. žebra v přední čáře axiální ve směru štěpení kůže 

• nad tricepsem 

- nad trojhlavým svalem pažním, paže visí volně podél těla, řasa probíhá svisle, 

řasa se vytáhne v polovině vzdálenosti mezi ramenem a loktem, kaliper se 

přiloží 1 cm dolů od prstů ruky 

• pod lopatkou 

-pod dolním úhlem lopatky, řasa probíhá mírně šikmo podél pruběhu žeber, 

vyšetřovan)' stojí, ramena uvolněná, kaliper se přiloží vpravo (laterálně) 1 cm 

od prstů 

• nad spinou 

-podél priiběhu hřebene kosti kyčelní, v pomyslné čáře pod podpažní jamkou, 

její směr je asi 45 stupňů k horizontále, směrem ke středu těla 

• na břiše 

- Ylevo od pupku, kožní řasa probíhá vertikálně, kaliper se klade kolmo na 

kožní řasu asi 1 cm od prstů 

• nad kolenem 

- 3 cm nad kolenem vodorovně, vyšetřovaný mírně pokrčí nohu v koleni, postaví 

ji na špičku 
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• na lýtku 

- v místě největšího obvodu lýtka, měřená končetina je opřena o podložku tak, 

aby koleno bylo v pravém úhlu, řasa se vytáhne vertikálně na vnitřní straně lýtka 

• na předloktí 

- na hřbetu paže v místě největšího obvodu, svisle dolů, vyšetřovaný svěsí ruku 

volně dolů 

Obvody 

Nástroj: Antropometrické kovové pásmo. 

Zpiisob měření: 

Měřen byl obvod kolmo k podélné ose. Pásmo při měření bylo v lehkém 

kontaktu s kUží, tlakem nedeformovalo tkáň. Končetiny byly měřeny obě a 

zaznamenala se vyšší naměřená hodnota. Měřilo se s přesností 1 mm. 

Místa, kde se provádělo měření: 

• biceps 

- ve spojnici nejvyšších bodů bicepsu a tricepsu při flexi v loketním kloubu 

• 1)-tko 

- v místě maximálního obvodu lýtka, měřený stojí, chodidla jsou od sebe 

vzdálená přibližně 20 cm, hmotnost těla je rovnoměrně rozložená na obou 

končetinách 

pas 

-v oblasti největšího předního bodu břicha, obvykle v úrovni pupku na konci 

přirozeného výdechu 
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• hrudník 

-v místě kloubního spojení čtv-rtého žebra a hrudní kosti na konci přirozeného 

Yýdechu 

• stehno 

- přímo pod gluteální rýhou, měřený stojí, chodidla jsou od sebe vzdálená 

přibližně 20 cm, hmotnost těla je rovnoměrně rozložená na obou končetinách 

• boky 

- v místě nejvyššího posteriomího (směrem dozadu) v)·běžku h)·ždí v 

přirozeném stoj i 

• předloktí 

- v místě maximálního obvodu předloktí při extenzi v loketním kloubu a 

supinaci (dlaň směřuje dopředu) 

• zápěstí 

- v místě nejmenšího obvodu zápěstí na obou pažích a zaznamenali větší hodnotu 

Epikondyly 

Nástroj : Upravené posuvné měřítko. 

Způsob měření: 

Plošky ramen posuvného měřítka se přikládaly na epikondyly tak, aby rovina 

proložená rameny měřítka půlila úhel, který svírá kloub. Měřily se obě končetiny a 

zaznamenali větší naměřenou hodnotu. 
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Místa, kde se provádělo měření: 

• epikondyly femuru 

- vzdálenost mezi laterálním a mediálním epikondylem kosti stehenní 

(epikondylus tibialis, epikondylus fibularis) , měřená osoba sedí, flexe v 

kolenním kloubu je 90 stupňů 

• epikondyly humeru 

- vzdálenost mezi laterálním a mediálním epikondylem kosti pažní 

(epikondylus radialis, epikondylus ulnaris), paže je v horizontální poloze, flexe 

v loketním kloubu je 90 stupňů 

Získaná data jsme pak statisticky zpracoYali zvlášť pro skupinu juniorů a 

mužú. Způsob tohoto zpracování nám umožňuje postihnout rozptyl hodnot 

vybraných parametrů, které mohou být podkladem kjejich optimalizaci ve vztahu 

k požadavkům vrcholové sportovní gymnastiky. Současně jsme použili oficiální 

materiál FIG (Fédération Intemationale de Gymnastique) z roku 1999, kter)· mimo 

jiné obsahuje celosvětovým výzkumem získaná data o optimální výšce a váze 

gymnastu do 18 let. 

Tento materiál obsahuje: 

• věkově strukturované charakteristiky pro vývoj jedince 

• antropometrická data ve vztahu ke gymnastické populaci 

• tabulky, které jsou označeny jako podklady k identifikaci talentů 

• údaje o výšce, váze gymnastické populace do 18. let s vymezením 

optimálních hodnot 

30 



Tato data a somatografy gymnastů z roku 1970 (Čelikovský, 1979) společně s 

hodnotami somatických charakteristik běžné populace z roku 1985 (Bláha a 

kolektiv, 1986) jsou zdrojem informací pro komparaci těchto a námi získan);ch dat. 

Kromě metody podle Heathové a Cartera používáme pro stanovení 

procentuálního složení těla také metodu Matiegkovu, Výsledné grafy taktéž 

porovnáváme s hodnotami naměřenými u běžné populace. 
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5. VÝSLEDKY 

Tabulky naměřených hodnot u mužů, juniorů a běžné populace jsou uvedeny 

v přílohách. Somatotypy sportovních gymnastů (mužů a juniorů) jsou zakresleny na 

somatografech (obr. 2 až 6), hodnoty složení těla, výšky a hmotnosti jsou vyobrazeny 

v přehledných grafech (graf 1 až 16). 

5.1. Hodnocení mužů 

Mezi gymnasty muži se " somatografech pohybujeme v kategorii vyrovnaní 

mezomorfové (obr. 2), také v kategorii ektomorfní mezomoďové a hraničně 

mezomorfní ektomorfové. 

Téměř všichni gymnasté mužské složky (obr. 2) jsou příkladem somatotypu 1,5-6-

2, velmi nízká endomorfní hodnota, která se objevuje u všech vrcholových gymnastů, a 

vysoká mezomorfní hodnota patří mezi charakteristiky sportovních gymnastů. Jediná 

složka, která vykazuje rozptyl hodnot, je ektomorfní a hodnoty naměřené u našich 

současných reprezentantů se pohybují od 0,91 do 2,82. Menší a svalnatější gymnasté 

mají obvykle tuto komponentu nižší, na rozdíl od vyšších a méně svalnatých. 

V mezomorfní komponentě se gymnasté příliš neliší, míra této složky je vysoká a 

pohybuje se v limitu od 4,6 po 6,8. Gymnasté, jež jsou vyšší postavy (obvykle nad 173 

cm), vykazují větší hodnotu této komponenty, podíl svalstva z celko·vé hmotnosti činí 

nad 55%. 
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5.2. Hodnocení juniorů 

Gymnasté juniorské složky (obr. 3) jsou v somatografu v}-razněji rozptýleni a 

zasahují somatotypy od vyroYnaných mezomorfů až po mezomorfuí ektomorfy. 

Endomorfní složka se téměř shoduje u všech, její hodnota se pohybuje mezi 1 ,O až po 

1,6. 

Mezomorfuí a ektomorfní složka se u jednotlivců v)·razně liší, rozdíly jsou velmi 

znatelné. Výška a váha, svalnatost a gracilita se v této kategorii gymnastů různí více než 

u mužů. V mezomor:fii je minimální hodnota 3,2 a maximální 7,4. V ektomorfii je 

nejnižší hodnota 0,7 a nejvyšší 5,1. V průměru ale nenacházíme příliš velké odchylky 

od mužské kategorie. Naměřené hodnoty jsou v průměru 1-5-3. 

Na somatografu (obr. 4) je porovnání obou kategorií (junioři, muži). Velké rozdíly 

jsou patrné v mezomoďní komponentě, ektomorfuí a endomorfní komponenta zůstává 

relativně stálá. Někteří junioři dokonce dosahují stejné mezomorfní komponenty (až 

7,4) jako muži. Na dalších somatografech jsme poroYnali průměry jin)·ch populačních 

skupin. Kromě somatografu testovaného souboru uvádíme také somatografy 

vrcholový,ch gymnastů ze ?O .let a průměr současné populace (obr. 5) . Z nich je patrné, 

že nejvyšším hodnotám mezomorfie se přiblížili g}mnasté ze 70.let, nejmenší poměr 

mezomorfní složky má běžná populace, která se blíží střednímu typu. Dále je 

porm.-náno šest nejlepších mužu a junioru, kteří byli vybráni podle v}·sledkové tabulky 

(nejlepší Yýkon) z jednoho roku. Yšechny tři sledované komponenty jsou u těchto mužů 

a juniorů podobně zastoupeny, což by mohlo vést k názoru, že pokud sportovní 

gymnasta dosáhne těchto hodnot, zvyšuje se tak jeho šance na úspěch. 
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5.3. Somatografy 
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Obr. 2 Tělesný typ 12 současných českých reprezentantů (muži) 

černá- somatotypy jednotlivých gymnastů 

červená- průměr všech gymnastů 
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Obr. 3 Tělesný typ ll současných českých reprezentantů (juniorů) 

černá- somatotypy gymnastů 

červená- průměr všech gymnastů 
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Obr. 4 Tělesný typ 23 současných českých reprezentantů (12 mužů, ll juniorů) 

černá- somatotypy mužu 

zelená- somatotypy junioru 

červená- pruměr somatotypu mužu 

modrá- pruměr somatotypu junioru 

- pruměr všech somatotypu 
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Obr. 5 Srovnání tělesných typů s jinými skupinami 

černá- průměr somatotypu běžné populace 

červená- průměr somatotypu mužů 

modrá- průměr somatotypu juniorů 

zelená- průměr somatotypu mužů sedmdesátých let 
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Obr. 6 Somatotyp 6 nejlepších mužů a juniorů ve víceboji 

černá- somatotyp šesti nejlepších mužů 

zelená- somatotyp šesti nejlepších juniorů 
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5.4. Hodnocení mužů (složení těla) 

Další výsledková část se týká porovnání složení těla, výšky a hmotnosti 

sportovních gymnastů s běžnou populací. 

V grafu 1 srovnáváme sportovní gymnasty mužské kategorie. Lze vypozorovat, že 

největší část tvoří svalová hmota (od 34kg do 50kg). Rozdíly mezi jednotlivými 

gymnasty existují, ale nejsou velké. Z grafu dále vyplývá, že jedinci s velkou svalovou 

hmotou mají i odpovídající větší hmotnost kostní tkáně. Hmotnost kostry se pohybuje u 

gymnastů mezi 9kg a 14kg. Zřetelné rozdíly můžeme sledovat v tukové tkáni. Tam se 

pohybují hodnoty od 3kg do 8kg. 

Graf 1 
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Graf 2 zachycuje složení těla sportovních gymnastů a běžné populace ve všech 

čtyřech složkách. Kosterní složka je výrazně nižší u gymnastů než u běžné populace, 

váhový rozdíl činí 6kg. Svalová tkáň je naopak jednoznačně větší u gymnastů, a to o 

7kg. Rozdíl tukové tkáně se pohybuje kolem 7kg a zbytek se liší o 8kg. Jediná složka, 

která má větší hodnotu u sportovních gymnastů než u běžné populace, je svalová tkáň. 

Tato skutečnost odráží nutnost vytvoření funkčního svalového korzetu pro zvládnutí 

gymnastického víceboje, které se neobejde bez částečné svalové hypertrofie. 

V následujícím grafu (graf 3) můžeme sledovat porovnání endomorfní, 

mezomorfní a ektomorfní složky u gymnastů a běžné populace. Znatelný rozdíl 

nalezneme v endomorfní komponentě, která zachycuje diferenci téměř dvojnásobku u 

běžné populace než u gymnastů. Menší různost ukazuje ektomorfní a mezomorfní 

komponenta. U gymnastů je ektomorfie na nižší hodnotě než u běžné populace, 

v mezomorfii však gymnasté běžnou populaci převyšují. 

Graf 4 a 5 poukazuje na procentuální složení těla gymnastů a běžné populace. U 

gymnastů je zřetelně vidět, že převládá svalová složka, Sheldonem nazývaná jako 

mezomorfní komponenta. Běžná populace má všechny složky zastoupeny vyrovnaně. 

Gymnasté mají méně tukové tkáně, jejich kostra a ostatní orgány jsou lehčí. Tuková 

tkáň tvoří pouze 7% z celkové hmotnosti, u běžné populace je to 15%. Svalstvo tvoří 

56% hmotnosti gymnasty, což je oproti 38% u populace značný rozdíl. 
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Složení těla gymnastů (muži) podle 
Matiegky 
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Složení těla běžné populace 

(podle Matiegky) 
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Kjasným výsledkům docházíme i při porovnání výšky a hmotnosti sportovních 

gymnastů s běžnou populací. Pro dané věkové rozmezí je typické, že výška i hmotnost 

gymnastů jsou podstatně menší. Průměrné hodnoty rozdílu se pohybují kolem 12kg u 

hmotnosti, v tělesné výšce se gymnasté od běžné populace liší v o 4cm. Průměrná výška 

gymnastů (českých) je 173,7cm a váha 72kg. Průměrná populace je v daném věkovém 

období 177, 6cm vysoká a váží 84, 2kg. Pro gymnastický šestiboj je výhodnější nižší 

váha i výška, přičemž svalová složka by měla převládat. Toto rovněž odpovídá 

naměřeným hodnotám. 
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5.5. Hodnocení juniorů (složení těla) 

V juniorské kategorii se pohybujeme v podobných hodnotách jako u mužů, ale 

objevují se zde větší individuální rozdíly. Odlišné hodnoty nalezneme u výšky a váhy, 

v zastoupení mezomorfní a ektomorfní komponenty a rovněž ve složení těla podle 

Matiegky. Toto je dáno nedokončeným vývinem svalstva a kostry. Další příčinou 

větších rozdílů ve složení těla mezi juniory může být rozdílný biologický věk. 

Kalendářní věk sledovaných gymnastů- juniorů se pohybuje v rozmezí 15 až 19 let. 

Velká odchylka ve svalové složce je znát u gymnasty MČ, který má téměř 43kg svalstva 

a 13kg kostní tkáně, na rozch1 od JB, jehož hmotnost svalstva je 27kg svalstva a kosterní 

složka tvoří 11kg. Přes tyto značné rozdíly se poměry v procentuálním zobrazení 

zásadně neliší. 
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Porovnání složení těla juiorů a běžné 
populace (Matiegka) 
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Graf 9 vyobrazuje složení těla gymnastů -juniorů v porovnání s běžnou populací 

v daném věkovém rozmezí (metodou dle Matiegky). Kosterní složka je u juniorů, stejně 

jako u mužů, zastoupena v menším měřítku, ale rozdíl je minimální. Výraznější rozdíly 

můžeme vidět u svalové složky, činí téměř šest kilogramů.a v tukové tkáni, kde se 

hodnoty gymnastů liší o sedm kilogramů. Rozdíl ve zbytku může být zapříčinen větším 

vzrůstem bězné populace. 
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Pokud porovnáme hodnoty mezomorfie, endomorfie a ektomorfie, zjistíme, že se 

velmi podobají hodnotám zaznamenaným v mužském grafu. Převládá zde mezomorfní 

komponenta gymnastů oproti běžné populaci (o 0,5), ektomorfní komponenta je naopak 

nižší (o 0,5), rovněž endomorfní komponenta je menší než u běžné populace a (o 1 ,5). 

Gymnasté mají málo tuku, velké množství svalové tkáně a jsou menšího vzrůstu (graf 

10). 

Procentuální složení těla juniorů se velmi podobá složení těla mužské složky. 

Největší položku tvoří svaly, a to 55%, potom kostra a zbytek. Tuková tkáň tvoří 8%. U 

běžné populace je rozložení jednotlivých položek vyrovnané, žádná tkáň výrazně 

nepřevyšuje ostatní. Svalstvo se pohybuje kolem 38%, kostra tvoří 15%, tuk 17% a 

zbytek váhy je na 30% (graf l l, 12). 
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Složení těla běžné populace (Matiegka) 
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Výška mladých gymnastů je jen o málo menší než u mužů. Průměrná hodnota 

tělesné výšky těchto respondentů činí 170,9 cm. Měření jedinci běžné populace téhož 

věku jsou o 4,5 cm vyšší (graf 13). Daleko patrnější rozch1y nalezneme u hmotnosti 

juniorů ve srovnání s hmotností běžné populace. Hmotnost gymnastů i běžné populace 

samozřejmě s věkem roste, ale u gymnastů se naměřená průměrná hodnota pohybuje 

těsně pod 66 kg a u běžné populace 77 kg (graf 14). 
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5.6. Hodnocení juniorů ve srovnání s optimem podle FIG 
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Dále jsme porovnali hmotnosti našich gymnastů (českých juniorů) a gymnastů 

celého světa (stejného věku) v rámci FIG. Gymnasté světového měřítka byli ve třech 

věkových skupinách o několik kilogramů lehčí a nebo měli srovnatelnou váhu. Ve 

věkové kategorii 15-16let měli čeští junioři 60 kilogramů a ve světě bylo jako optimum 

naměřeno 58 kilogramů. Ve věku 16-17 let byl zjištěn rozdíl jednoho kilogramu, ale 

čeští gymnasté byli tentokrát lehčí než gymnasté v jiných zemích. Hodnoty vypovídají o 

vcelku vyrovnané hmotnosti mezi těmito dvěma skupinami. V kategorii 17-18 let se 

ukázalo, že hmotnosti se liší více a čeští gymnasté mají o 5 kilogramů více (71 kg) než 

stejná věková skupina zahraničních soupeřů. Hmotnost obou skupin gymnastů má 

stoupající tendenci s přibývajícím věkem. Rozdíl během těchto tří let u českých 

gymnastů činí přes jedenáct kilogramů, u zahraničních gymnastů bylo naměřeno 

v patnácti letech 58 kilogramů a v osmnácti 66 kg a rozdH tedy činí 8 kilogramů. 
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Hodnoty získané od FIG jsou výsledkem dlouhodobého sledování gymnastů z různých 

zemí a jsou považovány za optimální vzhledem k danému věku. 

·--· -- - -- -·-- - ------ ·--- ----------- - -----
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Porovnání výšky gymnastů ČR a 
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Stejná věková skupina českých gymnastů a zahraničních soupeřů byla porovnána i 

ve výškových hodnotách. Rozdíly v této měřené položce jsou větší než u hmotnosti 

gymnastů. Změřené hodnoty napovídají o tom, že čeští gymnasté jsou větší v každé 

kategorii nejméně o 5 cm. V nejmladší kategorii činí rozdíl 10 cm, gymnasté 

s optimálními hodnotami podle FIG měří 161 cm a čeští 171 cm. V souboru 

šestnáctiletých bylo naměřeno u českých gymnastů 170 cm, což je méně než u mladší 

kategorie. Tato skutečnost může být dána velkými individuálními rozdíly v tělesné 

výšce a malým počtem respondentů. Velký \'zrůst jednoho respondenta zapříčiní 

celkové zvýšení průměrné hodnoty. Zahraniční gymnasté v tomto věku měří 163 cm a 

hodnoty se tedy liší o sedm centimetrů. V kategorii od sedmnácti do osmnácti let je 
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rozdíl nejmenší, přesto jsou čeští gymnasté o 5 cm vyšší než je u zahraničních gymnastů 

uváděno jako optimum. Výška gymnastů z jiných zemí než ČR má stoupající tendenci a 

rozdíl během tří let tvoří 5 cm. U českých gymnastů je rozdíl 1 cm. 
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6. DISKUZE 

Často se vedou debaty o tom, co podmiňuje výkon sportovních gymnastů. 

Přestože jsou somatické charakteristiky velmi podstatné, výkon sportovců j e ovlivněn i 

mnoha dalšími faktory, které musíme respektovat. Pro sportovní gymnasty je typická 

svalnatá postava, přičemž více svalstva se nachází v horní polovině těla a méně 

svalstva, a tudíž celkové hmotnosti, na dolních končetinách. Je to dáno hlavně 

specifick)·m druhem pohybu a důležitostí síly horních končetin, které mohou ovlivnit 

většinu pohybů na nářadích, jako jsou kůň na šíř, kruhy, bradla, ale svou funkci 

uplatňují také na ostatních nářadích. Na prostn)·ch je síla paží důležitá při cvičení na 

zemi, při odrazech v přemetových prvcích. Také na koni na šíř je síla podpůrným 

faktorem při mírn)·ch odchylkách od přesného cyklického pohybu (kola v madlech, na 

hřbetě apod.). Na kruzích je síla limitujícím faktorem celých sestav. Při přeskoku je 

odraz z paží jeden z nejvýraznějších momentu v celém skoku. V tomto kontextu nelze 

uvažovat o absolutní síle, ale o jejích účincích v čase, tedy o koordinaci jednotlivých 

svalových skupin, respektiYe koordinovaném pohybu jednotliv)·ch tělesn)·ch segmentů. 

Vzhledem k tomu, že se celý pohybov)· obsah mužské sportovní gymnastiky 

lokomočně rozděluje na dvě základní části podle použit)·ch končetin, je třeba i 

lokomoční problematiku technické stránky vidět ve dvou oblastech. Z hlediska 

převažující lokomoce pomocí dolních končetin v přeskoku a akrobatické náplni 

prostn)·ch, a z hlediska čisté lokomoce na horních končetinách v dalších disciplínách 

víceboje (kůň, kruhy, bradla, hrazda). Přitom nelze opomíjet součinnost paží 

v pohybech majících lokomoční základ v systému dolní končetiny - trup a opačně, 

účinnost pohybů nohou v celkových pohybech těla, jež se uskutečňují systémem horní 

končetiny - trup (Libra 1980). Dále se podle Libry (1980) všestranně stupňující nároky 

pohybliv)·ch v)·komi, prováděn}·ch lokomočně specifickým způsobem pomocí horních 

končetin v závislosti na stálém vývoji techniky sportovní gymnastiky, vyvolávají tak 

potřebu adekvátní rozsáhlé funkční adaptace aktivního i pasívního pohybového ústrojí, 

aby cvičenec měl základní předpoklady tyto v)·kony dokázat. Jsou však také podstatné 

navzájem se podporující a doplňující pohybové funkce, které podmiňují tyto specifické 
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pohybové výkony. Je nutné podotknout, že je nezbytná trvalá fixace celého trupu 

v souvislosti s koordinací celého těla, jak dolních, tak horních končetin. 

Ukazuje se, že právě menší a svalnatější sportovci jsou pro gymnastický šestiboj 

vhodněji stavění a mají ve víceboji i lepší výsledky, naopak jedinci, jež se liší od 

průměru nejčastěji třetí komponentou (ektomorfní), jsou v šestiboji podle výsledků 

horší, ovšem vynikají v jednotlivých disciplínách. Je obvyklé, že gymnasté s větší 

hodnotou ektomorfie jsou výborní závodníci na hrazdě a koni našíř, kde je nutno využít 

účelnou techniku a síla, tedy i poměr svalové tkáně, tolik v)·kon nedeterminuje. 

Kromě šestiboje se dnes ve sportovní gymnastice uplatňuje i určitá specializace 

pro jednotlivé gymnastické disciplíny nebo jejich kombinace. Ve světovém závodním 

systému jsou zastoupeny soutěže světového poháru nebo mistrovství Evropy a světa na 

jednotlivých nářadích. Součástí všech soutěží v šestiboji jsou finále na jednotlivých 

nářadích. 

Specifická tělesná konstituce může b)·t významn)·m faktorem ovlivňujícím 

výkonnost jednotlivce na konkrétní gymnastické disciplíně. Specialisté na prostná a 

přeskok jsou obyčejně menší s velmi vyvinutou svalovou tkání na stehnech a 1)1kách, 

jsou velmi rychlí a výbušní. Ne vždy ale výška hraje hlavní roli. Pro koně na šíř je 

výhodnější méně svalové hmoty na celém těle a delší paže. Pro kruhy je obvyklé, že 

gymnasté jsou menší, mají kratší páky (v)-hodná biomechanická konstituce), silné paže 

a horní část těla (hrudník a záda). 

Nemůžeme hodnotit v)·sledky gymnastú v závodech a jejich somatické 

charakteristiky \-přímé vazbě, protože do závodů prostupuje mnoho vlivů. Mohli 

bychom však vypozorovat některé výrazné souvislosti. Měření potvrdilo náš 

předpoklad, že somatotypy jednotlivců u mužské kategorie vykazují jen mal)- rozptyl a 

představují relativně vyrovnanou skupinu (obr. 2). Na rozdíl od mužské kategorie 

vykazují junioři poměrně velké rozdíly, je ale možné, že jsou t)1o rozdíly zpúsobeny 

růzností v časování růstové akcelerace, respektive biologického dospívání (obr. 3). 

Někteří gymnasté jsou menšího vzrůstu, druzí jsou naopak svalnatí a vyšší, více 

vyvinutí. 

Srovnáme-li tedy šest nejlepších mužu a šest nejlepších junioru podle tabulek 

vydaných Českou gymnastickou federací (rok 2005), jde téměř o vyrovnanou skupinu 

(obr. 6). Rozptyl mezi těmito dvanácti gymnasty je mal)· a mohli bychom tedy hovořit o 
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skupině s velmi podobným somatotypem. Pro jedince, jež nevynikají v celém šestiboji, 

je typické, že se umísťují na krajních bodech somatografu příslušné skupiny (obr. 4). 

Závodníci, kteří se sv)·mi somatotypy ( ektomorfií a mezomorfií) více odlišují od 

průměru souboru gymnastů, vynikají více v jedné disciplíně a můžeme tedy o nich 

mluvit jako o specialistech. Pro svou specializaci jsou i právě proto zařazeni do 

reprezentačního výběru, aby doplnili tým v soutěžích družstev. Při srovnání somatotypu 

dvanácti nejlepších šestibojařů jsme nezaznamenali tak znatelné rozdíly v somatotypu, 

abychom vyvodili další závěry. Je tedy podstatné, že výkonnost gymnastů je ovlivněna 

somatotypem (potvrzuje ucelená skupina vícebojařů), ale pořadí, úspěšnost a stabilní 

v)·konnost je dále podmíněna všemi faktory sportovního výkonu. 

Pokud bychom měli porovnat somatotyp běžné populace se somatotypem 

sportovních gymnastů (mužů a juniorů), pak se běžná populace blíží ke střednímu 

somatotypu, má rovnoměrné zastoupení všech tří komponent ( endomorfie, mezomorfie, 

ektomorfie ). 

V obr. 5 nalezneme rozdíly mezi muži a juniory, kdy muži se nachází v rovině 

vyrovnané mezomorfie a junioři patří více do ektomoďní mezomorfie. Tento rozdíl je 

dán již ukončeným vývojem u mužů a ještě stále probíhajícím v}·vojem u juniorů. Pro 

zajímavost uvádíme srovnání hodnot vrcholových sportovních gymnastů sedmdesát}·ch 

let a současných reprezentantu (obr. 5). Tehdejší gymnasté měli větší svalovou složku, 

což bylo ovlivněno jiným pojetím cvičení na nářadí a pravidly. Gymnastické sestavy 

byly sice jednodušší, avšak převládaly silové prvky. Sestavy v dnešní době jsou 

náročnější po stránce technické, k tomu přispívá i změna nářadí, ke které došlo za 

posledních třicet let. Nářadí je vyrobeno z pružnějších materiálu a umožňuje 

gymnasttim provádět obtížnější cviky. Nutno však podotknout, že vzorek respondentú 

v sedmdesátých letech byl početnější než námi prezentovan)· soubor, tudíž musíme 

připustit možnou odchylku (obr. 5). 

V souvislosti se somatotypem nás zajímá také poměr jednotlivých složek těla 

sportovních gymnastů v porovnání s běžnou populací. Jak již vyplývá ze samotných 

somatografu, převážnou část těla gymnastu (muži, junioři) tvoří svalsv;o. Tato složka je 

znatelně vyšší než u běžné populace (graf 2, 9). Přestože mezomorfní komponenta 

převažuje i u juniorů, neliší se od běžné populace tak výrazně jako u mužů. Podle 

Riegerové (1994) se chlapci ve věku junioru dělí do tří typů, akcelerovaní, průměrní a 
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pozdně zrající. Všechny tři vývojové typy mají své charakteristické znaky. 

Akcelerovaný jedinec roste rychleji a inklinuje ke středním typům, může však při 

sportovní zátěži a posilování dříve nabírat svalovou hmotu. Průměrní jedinci jsou více 

mezomorfní, kdežto jedinci pozdně zrající jsou spíše ektomoďní, s nižší endomorfií. Je 

však zřejmé, že v kategorii juniorů bude svalová hypertrofie v)Taznější až postupem 

věku, u někoho dříve, u někoho později. Při ukončování růstu je rozvoj svalové tkáně 

patrnější. 

Hodnota tuku je podstatně nižší u gymnastů, tvoří zhruba polovinu hodnoty běžné 

populace. Ostatní části těla a kostra jsou srovnatelně zastoupeny (graf 2, 9). Rozložení 

jednotlivých položek měřeného složení těla sportovních gymnastů mužů a juniorů lze 

vidět v grafech 1 a 8. 

Tělesnou výšku a váhu je možno porovnávat s běžnou populací v obou 

kategoriích (mužské i juniorské) zároveň, protože jak váha, tak v)·ška se u gymnastů ve 

věkovém období 15 až 25 let liší stejně. V průměru je běžná populace vyšší o 5 cm (graf 

6, 13) a má větší tělesnou hmotnost o ll kg (graf7, 14). 

Zajímavé je rovněž srovnání průměrné hmotnosti a výšky českých juniorů 

s optimem mezinárodní gymnastické federace (graf 15, 16). Čeští gymnasté jsou většího 

vzrůstu, hmotnost je srovnatelná, ale s věkem je rozdíl zřetelnější. Faktorů, kterými je to 

způsobeno, může být mnoho. Námi prezentovaný soubor je malý, proto výrazně vyšší 

jedinec může značně ovlivnit průměr a zkreslit tak toto porovnání. Hodnoty uváděné 

v materiálu FIG jsou považovány za optimum vzhledem k věku a výkonnosti a 

neodrážejí průměr široké celosvětové gymnastické populace. 

Metody použité k vyjádření somatických charakteristik širší reprezentace byly 

dvě: Heath-Carter, Matiegka. Přestože tyto metody posuzují gymnastu jiným zpiisobem, 

jedna měří tělesn)· typ člověka a druhá složení těla, ve v)·sledku jedna druhou potvrzuje. 

Důkazem je nízká míra tukové tkáně, podle Heathové a Cartera endomorfie a podle 

Matiegky tuk v kilogramech. Svalovina - mezomorfie a hmotnost svalové tkáně - tvoří 

v obou metodách největší podíl (graf2, 3 pro muže a graf9, 1 0). 
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7. ZÁVĚR 

V této práci JSme se věnovali porovnávání somatických charakteristik 

sportovních gymnastů. Nejvíce nás zajímal typický somatotyp gymnasty, jeho tělesná 

výška a hmotnost a poměr tělesných složek. Práce si kladla za cíl objasnit následující 

otázky: zda se výrazně liší somatické parametry členů širšího reprezentačního v)·běru a 

zda existují rozdíly v hodnotách naměřených u českých gymnastů v porovnání s údaji 

FIG, které jsou považovány za optimální. K tomu nám sloužily podkladové materiály 

testovaných gymnastů širšího reprezentačního výběru mužů a juniorů. Rozborem 

výsledků měření se nám potvrdilo, že skupina současných sportovních gymnastů se řadí 

svými tělesnými parametry většinově k somatotypu vyrovnaný a ektomorfní mezomorf 

Rozdíly v tělesné výšce a hmotnosti mezi českými juniory a optimem existují, přesto 

nejsou nikterak podstatné. Lze usuzovat, že vzhledem k dosažitelné v}·konnosti není 

prioritní místo narození, ale způsob dlouhodobé sportovní přípravy. Sledování 

somatick)·ch předpokladů se jeví jako opodstatněné, neboť tyto v mnohém determinují 

budoucí výkonnost jedince a vynářejí podmínky kjejímu pozitivnímu ovlivňování. 

Současná ucholová sportovní gymnastika je záležitostí vybraných jedinců, u kterých 

jsou proporciálně vyváženy složky jako míra talentu, somatické předpoklady, 

motoricko-funkční předpoklady, psychické předpoklady apod. 

Pro sportovní gymnastiku je typický menší vzrůst, jenž není dán samotným 

sportem, nýbrž zde hrají významnou úlohu genetické dispozice. Dle tohoto kritéria jsou 

vybírány děti již do přípravn)·ch skupin. Ohledy se berou na tělesnou výšku rodičů, ze 

které se vyvozuje předpokládaná v)·ška dítěte. Zanedbatelný není ani tělesný typ rodičú 

předurčující vývoj dítěte. 

Tato diplomová práce může sloužit jako vhodný· materiál trenérům sportovní 

gymnastiky, kteří se chtějí lépe orientovat v otázkách t)·kajících se somatotypu a 

tělesného složení, důležitého pro v)·běr potenciálních talentů. Zároveň podává 

informace o tom, že pokud gymnasta svými tělesnými charakteristikami vybočuje 

z uváděn)·ch optimálních hodnot, nemusí to být nutně nevýhodou. Své tělesné 

parametry muže upřednostnit v některé z disciplín, které se bude věnovat samostatně a 

dosáhne tak v)·bomých v)·sledků právě v ní. 
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9. PŘÍLOHY 

Výsledky měřeni juniorů 

Věk 
Maximální síla stisku ruky 

pravá levá 

r N N/kg N N/kg 

JZ 18,7 430 5,62 394 5,15 
MČ 18,6 408 5,17 406 5,15 
ML 18,8 402 5,64 346 4,85 
JPa 15,0 277 4,45 286 4,59 
JP 17,9 392 6,10 325 5,05 
LR 17,0 363 6,17 385 6,55 
JB 14,4 350 6,34 340 6,16 
TK 15,3 253 5,28 243 5,07 
JK 18,8 469 7,26 460 7,12 
RK 18,9 469 6,50 459 6,36 

JPav 16,6 414 6,54 359 5,67 
JS 16,0 442 6,05 348 4,76 

Výkon čas Celková práce 
Srdeční frekvence 

KLID MAX ZOTAV 

w W/kg s J J/kg t/min t/min t/min 

JZ 382 5,0 88,31 33734 441 78 180 151 
MČ 400 5,0 91,50 36600 464 73 181 136 
ML 355 5,0 96,10 34116 478 85 216 131 
JPa 310 5,0 72,10 22351 359 75 210 146 
JP 320 5,0 84,00 26880 418 65 178 142 
LR 290 5,0 102,70 29783 507 65 216 165 
JB 275 5,0 76 20900 379 88 178 169 
TK 240 5,0 65 15600 326 88 209 168 
JK 320 5,0 190 60800 941 60 184 162 
RK 360 5,0 83 29880 414 64 168 136 

JPav 315 5,0 119 37485 592 85 174 134 
JS 365 5,0 88 32120 439 78 178 133 

60 



Aktuální Průměrná 
Poměr 

Průměrná výška v hmotnosti 
Aktuální výška porovnání hmotnost 

k 
Body 

výška 
populace s Hmotnost populace 

průměrné 
mass 

ve věku průměrnou stejné index 
gymnastky výškou 

výšky 
hmotnosti 

populace poulace 

cm cm % kg kg % kg/m2 

JZ 169,2 177,6 95 76,5 64,6 118 26,7 

MČ 176,6 177,6 99 78,9 70,4 112 25,3 
Ml 172,5 177,6 97 71,3 67,2 106 24,0 
JPa 165,5 169,3 98 62,3 54,8 114 22,7 
JP 165,0 177,6 93 64,3 60,1 107 23,6 
lR 170,0 177,6 96 58,8 63,8 92 20,3 

JB 175,2 169,3 103 55,2 61,4 90 18,0 
TK 160,0 173,6 92 47,9 53,3 90 18,7 
JK 172,3 177,6 97 64,6 67 96 21,8 
RK 180,3 177,6 102 72,2 73,4 98 22,2 

JPav 170,5 175,6 97 63,3 61,3 103 21,8 
JS 172,8 175,6 98 73,1 62,9 116 24,5 

KOSTRA- Matiegka SVALSTVO- Matiegka 

%z %z 
kg % Průměr 

průměru kg % Průměr 
průměru 

těl. hmoty populace těl. hmoty populace 
populace populace 

JZ 11,4 14,9 17,2 87 41,7 54,5 46,8 116 
MČ 12,8 16,2 17,2 94 42,8 54,2 46,8 116 
Ml 10,7 14,9 17,2 87 36,4 51,1 46,8 109 
JPa 10,2 16,4 19,6 84 32,2 51,7 44,7 116 
JP 10,9 16,6 17,8 93 34,6 53,7 46,1 116 
lR 11,3 19,3 17,8 108 35,4 60,2 46,1 131 
JB 10,9 19,7 19,6 101 26,9 48,7 44,7 109 
TK 8,4 17,5 18,9 93 27,1 56,6 45,3 125 
JK 9,8 15,2 17,2 88 36,2 56,1 46,8 120 
RK 11,2 15,5 17,2 90 39,2 54,4 46,8 116 

JPav 9,3 14,7 18,4 80 35,3 55,8 46,3 121 
JS 11,6 15,9 18,4 86 41,7 57,1 46,3 123 
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TUK- Matiegka ZBYTEK- Matiegka 

%z %z 
kg % Průměr 

průměru kg % Průměr 
průměru těl. hmoty populace těl. hmoty populace 

populace populace 

JZ 6,1 7,9 12,8 62 17,3 22,6 23,2 97 
MČ 6,1 7,8 12,8 61 17,2 21,8 23,2 94 
Ml 6,6 9,2 12,8 72 17,7 24,8 23,2 107 
JPa 4,7 7,6 13,5 56 15,1 24,3 22,2 109 
JP 4,8 7,4 12,7 58 14,3 22,2 23,5 94 
LR 4,7 8,0 12,7 63 7,3 12,5 23,5 53 
JB 6,5 11,8 13,5 87 10,9 19,8 22,2 89 
TK 3,3 7 13 54 9,1 18,9 22,8 83 
JK 4,8 7,4 12,7 58 13,8 21,3 23,2 92 
RK 5,4 7,4 12,8 58 16,4 22,7 23,2 98 

JPav 4,7 7,4 12,3 60 14 22 23 96 
JS 6,2 8,5 12,3 69 13,5 18,5 23 80 

SOMATOTYP 

Endomorfie Mesomorfie Ektomorfie 
%z 

Průměr 
%z 

Průměr 
%z 

vypočten Průměr 
průměr 

vypočteno 
populace 

průměru vypočteno 
populace 

průměru 
populace 

u 

populace populace 
o 

populac 

e 

JZ 1,63 2,9 56 7,37 5,0 147 0,73 2,8 26 
MČ 1,38 2,9 48 7,32 5,0 146 1,66 2,8 59 
Ml 1,38 2,9 48 5,62 5,0 112 1,97 2,8 70 
JPa 1,13 2,4 47 5,71 4,8 119 2,07 3,7 56 
JP 1,13 2,8 40 6,24 5,0 125 1,67 3,1 54 
LR 1,00 2,8 36 5,49 5,0 110 3,46 3,1 112 
JB 1,63 2,4 68 3,7 4,8 77 5,08 3,7 137 
TK 1,00 2,5 40 4,62 4,8 96 3,70 3,4 109 
JK 1,25 2,9 43 3,19 5,0 64 2,91 2,8 104 
RK 1,13 2,9 39 4,34 5,0 87 3,17 2,8 113 

JPav 1,50 2,6 58 4,83 4,9 99 2,80 3,3 85 
JS 1,63 2,6 63 6,62 4,9 135 1,77 3,3 54 
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Výsledky mužů 

Věk 
Maximální síla stisku ruky 

pravá levá 

r N N/kg N N/kg 

MV 24,4 437 5,95 422 5,74 
DV 23,5 433 6,42 457 6,78 
DR 25,5 406 6,10 410 6,16 
MR 22,0 438 5,96 434 5,90 
MK 20,6 375 5,76 368 5,65 
MB 20,1 381 5,49 352 5,07 
PS 24,8 369 5,84 345 5,46 
LM 25,0 508 7,04 403 5,58 
VN 20,0 435 5,56 396 5,06 

MBe 21,1 460 6,10 365 4,84 
DS 26,0 648 7,56 571 6,66 

čas 
Srdeční frekvence 

Výkon Celková práce 
KLID MAX ZOTAV 

w W/kg s J J/kg t/min t/min t/min 

MV 365 5,0 82 29930 407 60 184 169 
DV 335 5,0 121 40535 601 45 182 115 
DR 335 5,0 124 41540 624 66 216 165 
M R 365 5,0 123 44895 611 64 202 144 
M K 325 5,0 89 28925 444 58 163 134 
M B 345 5,0 120 41400 597 60 158 116 
PS 315 5,0 115,00 36225 573 98 228 183 
LM 365 5,0 130,90 47779 662 54 216 116 
VN 390 5,0 91,70 35763 457 68 168 139 
M Be 375 5,0 74,4 27900 370 80 156 116 
DS 428 5,0 57,93 24794 289 62 170 122 
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Aktuálni 
Průměrná výška v Průměrná 

Poměr 

Aktuální výška porovnáni hmotnost hmotnosti k Body 

výška populace s Hmotnost populace 
průměrné mass 

ve věku průměrnou hmotnosti index 
gymnastky výškou stejné výšky poulace 

populace 

cm cm % kg kg % kg/m2 

MV 174,3 177,7 98 73,5 72,2 102 24,2 

DV 163,2 177,7 92 67,4 63,3 106 25,3 

DR 173,0 177,7 97 66,6 71,1 94 22,3 

MR 173,3 177,7 98 73,5 71,3 103 24,5 

MK 169,0 178,1 95 65,1 66,5 98 22,8 

MB 170,9 177,6 96 69,4 64,4 108 23,8 

PS 170,5 177,7 96 63,2 69,0 92 21,7 

LM 176,7 177,7 99 72,2 74,2 97 23,1 

VN 177,3 178,1 100 78,2 73,2 107 24,9 

MBe 178,7 175,6 102 75,4 67,3 112 23,6 

DS 183,5 177,7 103 85,7 80 107 25,5 

KOSTRA - Matiegka SVALSTVO- Matiegka 

%z %z 
kg % Průměr 

průměru kg % Průměr 
průměru 

těl. hmoty populace těl. hmoty populace 
populace populace 

MV 11,1 15,2 16,8 90 40,7 55,4 47,1 118 

DV 9,1 13,5 16,8 80 37,1 55 47,1 117 

DR 9,5 14,2 16,8 85 35,9 53,9 47,1 114 

MR 11,3 15,4 16,8 92 41,5 56,5 47,1 120 
MK 9,8 15 17,2 87 36,3 55,8 45,7 122 

MB 10,8 15,5 17,8 87 40,8 58,8 46,1 128 

PS 9,6 15,2 16,8 90 32,9 52,1 47,1 111 

LM 12,2 16,9 16,8 101 40,2 55,7 47,1 118 

VN 12,2 15,6 17,2 91 43,4 55,5 45,7 121 
MBe 11,5 15,3 18,4 83 42,1 55,8 46,3 121 

DS 13,5 15,7 16,8 93 49,8 58,1 47,1 123 
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TUK- Matiegka ZBYTEK - Matiegka 

%z %z 

kg % Průměr 
průměru kg % Průměr 

průměru 
těl. hmoty populace těl. hmoty populace 

populace populace 

MV 3,7 5,0 12,9 39 18 24,5 23,3 105 
DV 5,4 8,0 12,9 62 15,8 23,4 23,3 100 
DR 8,1 12,2 12,9 95 13,1 19,7 23,3 85 
MR 5,7 7,7 12,9 60 15 20,5 23,3 88 
MK 5,3 8,1 12,9 63 13,7 21,1 24,2 87 
MB 4,7 6,7 12,7 53 13,1 18,9 23,5 80 
PS 4,5 7,1 12,9 55 16,2 25,6 23,3 110 
LM 3,5 4,8 12,9 37 16,4 22,7 23,3 97 
VN 5,9 7,5 12,9 58 16,7 21,3 24,2 88 

MBe 4,8 6,4 12,3 52 17 22,6 23 98 
DS 7,2 8,4 12,9 65 15,2 17,8 23,3 76 

SOMATOTYP 

Endomorfie Mesomorfie Ektomorfie 
%z %z 

vypočten Průměr 
průměr 

vypočten Průměr 
průměr 

vypočten Průměr 
%z 

populace 
u 

populace 
u 

populace 
průměru 

o 
populac 

o 
popu Ia 

o 
populace 

e ce 

MV 1,75 3,2 55 5,8 5,3 109 1,97 2,3 86 
DV 1,75 3,2 55 6,66 5,3 126 0,91 2,3 40 
DR 1,75 3,2 55 4,79 5,3 90 2,73 2,3 119 
MR 1,63 3,2 51 6,71 5,3 127 1,80 2,3 78 
MK 1,25 3,1 40 6,08 5,2 117 2,26 2,5 90 
MB 1,38 2,8 49 6,8 s 136 1,96 3,1 63 
PS 1,50 3,2 47 4,53 5,3 85 2,82 2,3 123 
LM 1,00 3,2 31 5,74 5,3 108 2,56 2,3 111 
VN 1,63 3,1 53 6,37 5,2 123 1,87 2,5 75 
MB 

1,00 2,6 38 5,66 4,9 116 2,46 3,3 75 
e 

DS 1,50 3,2 47 6,88 5,3 130 1,98 2,3 86 
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