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Abstrakt:

Název:

Energetická náročnost v soutěži standardních tanců

Cíl práce:

Cílem diplomové práce je změření energetického výdeje v soutěžním prostředí v jednotlivých 

standardních tancích a jeho závislost na struktuře postupových kol v soutěži.

Metoda:

Empiricko asociační výzkum na 8 tanečnících střední výkonnostní úrovně. Výpočet 

pracovního metabolismu ze srdeční frekvence resp. VO2.

Výsledky:

Výsledky měření potvrzují hypotézu, že v soutěžních kolech s kratším intervalem odpočinku 

se zvyšuje energetický výdej. Avšak druhá část hypotézy nepotvrzuje, že v tancích

s rychlejším tempem je vyšší energetický výdej než v tancích s tempem pomalejším.

Klíčová slova:

Taneční sport, standardní tance, energetický výdej, výpočet pracovního metabolismu, srdeční 

frekvence
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Abstract:

Name:

Energy demands in the modern dance competition

Objective:

The aim of this thesis is to measure energy expenditure in the competitive environment in 

each modern dances and its dependence on the structure of the competitive round in 

competition.

Method:

Empirical Association Research at 8 dancers median performance levels. Calculation of the 

working metabolism from heart rate value and VO2.

Results:

The measurement results confirm the hypothesis that the competition rounds with the shorter 

rest interval increase energy expenditure. But the second part of the hypothesis does not

confirm that in dance with faster pace is higher energy expenditure than in dance with a 

slower pace.

Keywords:

Dance sport, modern dances, energy expenditure, calculation of work metabolism, heart rate
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1 Úvod   

Tanec je snadná,  příjemná forma fyzické aktivity, při níž si duševně odpočineme a tělo i mysl 

se při něm dostávají do souladu. Tato společenská zábava obstála ve zkoušce s časem a je 

pevnou součástí mnoha národních kultur. I když v minulosti byl tanec často předmětem 

výměny názorů a obecného pohoršení, dnes je oproti tehdejším dobám taneční parket 

přístupný komukoli. Tančíme na svatbách, oslavách narozenin, případně chceme-li si 

vychutnat úspěch. 

(Wainwright 2006)

Jít si zatancovat je většinou činnost zábavná a odpočinková, při níž se setkáváme s někým 

blízkým. Toto je společenský tanec v podobě, v jaké ho zná každý a je těžké si jej představit 

jinak. Ale každý sport má základ v nějaké reálné činnosti, tak proč by to nemohlo být právě 

tancování?

( Odstrčil 2004 )

Můžeme konstatovat, že taneční sport je v současné době jeden z velmi rychle se rozvíjejících 

sportů, avšak s velmi bohatou historií. Největší vývoj zaznamenal ve 30. letech 20. století. V 

dnešní době se těší velké oblibě u široké veřejnosti a to hlavně díky silné mediální podpoře. 

Taneční páry tancují zvolené figury podle předepsaných pravidel na náhodnou, tanci 

odpovídající hudbu a snaží se co nejlépe vyjádřit charakteristické rysy tance i rytmus, melodii 

a strukturu hudby.

V poslední době dochází ve sportovním tanci k radikálnímu rozdělení mezi “hobbydance”  a 

vrcholovým či výkonnostním tancem. K rozdělení dochází mezi příznivci příjemného trávení 

volného času, získávání přátel a společenského vyžití, pohybu, který nám dá pocit, že děláme 

něco pro své zdraví. Na druhé straně lidmi, kteří jsou motivováni k soustavné a cílevědomé 

sportovní kariéře, zvyklí na vysokou úroveň trénovanosti. Všeobecně je však sportovní tanec 

velice náročným sportem a spojuje všechny tyto lidi svým prožitkem. Klade velký důraz na 

celé spektrum sportovních schopností a dovedností. Je známo, že největší nároky jsou kladeny 

na technickou stránku pohybu, s kterou velice úzce souvisí kondiční složka. Doposud však 

nebylo provedeno mnoho měření zjišťujících údaje o energetickém metabolismu tohoto 

sportu.
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Navzdory velkému rozšíření tohoto sportu v posledních letech je úroveň a množství 

vědeckých a odborných informací na poměrně nízké úrovni. Domnívám se, že oblast 

fyziologických a antropometrických aspektů  determinujících složku výkonnosti ve 

sportovním tanci, je stále neprozkoumaná.

Předložené zkoumání by mělo objasnit některé otázky týkající se faktorů výkonnosti, 

energetického metabolismu a přispět k hloubce vědomostí a poznatků, které máme o tomto 

umělecko-sportovním odvětví.  

Důvodem zvolení tématu je především skutečnost, že jsem se tanečnímu sportu v minulosti 

velice aktivně věnoval. Jelikož je taneční sport oficiálně považovaný za sportovní odvětví, 

které má již dlouhou řadu let svůj ucelený soutěžní systém, měli bychom k němu přistupovat 

také jako ke sportu. Proto bych chtěl touto diplomovou prací obohatit tanec  informacemi, 

které u nás nebyly doposud předmětem zkoumání a přispět tak k dalšímu rozvoji tohoto 

překrásného sportu.

2 Charakteristika tanečního sportu

Pojem taneční sport definuje každá odborná publikace s malými rozdíly.

Všeobecně můžeme taneční sport definovat jako disciplínu, která má svůj základ ve 

společenském tanci. Taneční páry, tedy muž a žena či chlapec a dívka tancují zvolené figury 

podle předepsaných pravidel na náhodnou, tanci odpovídající hudbu a snaží se co nejlépe 

vyjádřit charakteristické rysy tance i rytmus, melodii a strukturu hudby.

Dle Kose (1977) ve společenském tanci vyjadřují tanečníci myšlenku a rytmus doprovodné 

skladby pohybem. Na rozdíl od lidových tanců nemají všechny společenské tance svůj původ 

v písni nebo hudbě – hudba je mu pouze doprovodem, udává mu takt, reguluje tempo pohybů. 

Hudební skladby jsou umělé a převládající složkou je jejich rytmus a někdy i melodie. 

Tanečníci se snaží hudebnímu rytmu odpovídajícími kroky a krokovými variacemi  vytvořit 

dokonalé splynutí pohybu s doprovodnou hudbou a tak získat pro sebe estetický požitek.
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Dle Odstrčila (2004)  je taneční sport pro sportovce – tanečníky většinou životní drogou –

životním stylem. Dává jim to, co mohou nabídnout i ostatní sporty – fyzickou a psychickou 

námahu, kondici, poznávání různých lidí, zemí , kultur, pocity vítězství i prohry, týmového 

ducha, ale i individuální výjimečnost. A také něco, co taneční sport od ostatních sportů 

naprosto odlišuje.

1. Základní jednotkou která tento sport provádí, je pár. Tedy muž a žena, tanečník a 

tanečnice. Tento „minitým“ se sice objevuje i v řadě jiných sportů, smíšené čtyřhry 

jsou ale většinou jen doplňkovými soutěžemi individuálních sportů. Tak úzká 

spolupráce dvou lidí se blíží až k podstatě partnerské existence a je psychicky  velmi 

náročná. 

2. Druhou odlišností je, že tanec je velmi úzce spojen s hudbou.  V řadě sportů se 

používá hudba jako doprovod, řada sportů používá hudbu jako prostředek, který 

spojuje skupinu sportovců a umocňuje jejich výkon. Většinou jde spíše o 

synchronizaci  nebo vytvoření společného rytmu. Žádný jiný sport však nevyžaduje  

reagovat na neznámou hudbu, na její rytmus, melodii, strukturu a charakteristické 

prvky. V tanečním sportu je hudba především inspirací, nikoliv doprovodem tanečního 

výkonu.

3. Třetí zásadní odlišností je způsob soutěžení. Taneční sport vyšel ze společenského 

tance, jehož principem je společné tančení. I v tanečním sportu tedy soutěží na parketě  

současně více párů. A tak, protože se jedná o ryze individuální sport, není zbaven 

aspektu kolektivního soupeření. To má ale i jeden nepříjemný důsledek – rozhodčí 

nemohou sledovat každý pár po celou dobu jeho tance jejich rozhodnutí se proto 

mohou lišit.

Taneční sport má i řadu dalších aspektů, které mu dávají zcela ojedinělé postavení v rodině 

sportů- např. důraz na správné držení těla a na celkový vzhled, na estetickou , hudební a 

citovou výchovu. Na vztah k opačnému pohlaví, na schopnost vlastní prezentace.  Lze jej 

provozovat v každém věku a pro každý věk má své kouzlo. Od mateřských škol, přes 

výkonnostně špičkové kategorie juniorů a dospělých, kde je možné stát se i mistrem světa, až 

po kategorie seniorů, kde je soutěžení spíše příležitostní ke společnému setkávání a trávení 

volného času.
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Během  20. století se názor na taneční sport u nás samozřejmě měnil a postupnou 

standardizací společenských tanců a vytvořením soutěžních řádů a systémů začal být 

sportovní tanec vnímán spíše jako činnost, která se přibližuje sportu než jako předmět 

společenské výchovy.

Dle Chrastila (1968) je společenský tanec druh užitého umění, které je součástí i prostředkem 

společenské zábavy. Je také jednou z forem společenského stylu. Má proto zvláštní význam 

především pro mladého člověka v období hledání svého životního partnera. Dnešní lidé se 

v nových tanečních rytmech vášnivě vyžívají a správně chápou, že v současné době zastává 

společenský tanec funkci doplňku společenské výchovy. V tanečních se učí nejen zvládnout 

taneční kroky, ale poznávat i  pravidla správného společenského chování.

Společenský tanec je v podstatě pohybovou tělesnou činností. Tuto lze upravit tak, aby její 

výsledky a úroveň se dala vzájemně porovnávat, aby bylo možno soutěžit, což je koření každé 

tělesné činnosti. Proto i společenský tanec upravil své tance do přesných forem 

(standardizace) a vytvořil tak předpoklady pro soutěžení.

Kos (1977)

2.1. Formy tanečního sportu

2.1.1. Soutěžní tanec

Soutěžní tanec byl v České republice vymezen soutěžním řádem, který schválila Soutěžní 

komise Českého svazu tanečního sportu. Soutěžní řád je závazný pro všechny taneční soutěže 

řízené ČSTS. Je doplněn pravidly pro soutěže v tanečním sportu v aktuálním znění platném 

od 12.2.2010 

více informací na  www.csts.cz
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Soutěže, na jejichž základě se vytvářejí dlouhodobé  žebříčky a získávají (či ztrácejí) 

výkonnostní třídy se u nás nazývají postupové, na mezinárodní úrovni se nazývají World 

Ranking List Tournaments. 

Seriály soutěží,  u nichž se vyhodnocuje pořadí za kalendářní rok nebo sezónu, se u nás 

pořádají pod názvem Taneční liga a ve světě Grand Slam.

Mistrovství se konají jednou ročně. Páry nejvyšších tříd a reprezentanti na nich bojují o tituly 

mistrů světa, Evropy, státu, země, někde i kraje a města.

Pohárové soutěže jsou jednorázové a bojuje se na nich spíše o ceny a obdiv či alespoň 

sympatie publika. V tomto typu soutěže se často konají závody bez rozdílu výkonnostních 

tříd, někdy i bez rozdílu věkových kategorií.

Soutěžními disciplínami pro taneční páry jsou: 

Standardní tance – ST- (waltz, tango, valčík, slowfoxtrot a quickstep);

Latinskoamerické tance – LA – (samba, chacha, rumba, paso doble, jive);

Kombinace – všech 10 tanců (u dětí 8 resp. 6 tanců) – 10T, 8T, 6T

Soutěže skupin párů s předem připravenými choreografiemi se nazývají formace. Soutěží se 

v obou disciplínách, standardních i latinskoamerických tancích.

Soutěž týmů je vlastně několik soutěží, které probíhají současně a nastupují  v nich proti sobě 

páry, které jsou na stejných postech týmu. Složení týmů, disciplín  nebo přímo tance se určují 

v propozicích soutěže.

Systém postupových soutěží

Soutěží v tanečním sportu se účastní od několika párů až po stovky párů. V jednom dni či o 

víkendu se může konat  v rámci jedné akce až několik desítek soutěží. Cílem soutěže je 

stanovit vzájemné pořadí všech zúčastněných párů. Při větším množství párů nelze objektivně 

stanovit pořadí po jediném shlédnutí jejich výkonu, a tak se provádí postupná eliminace párů. 

Tančí se vícekolově a z každého kola postupuje minimálně polovina párů do dalšího. 
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V posledním kole, ve finále , se pak utkávají už jen ty nejlepší páry. Obsazení finále je dáno 

počtem párů, které lze současně nejlépe porovnávat, obvykle jich bývá 6.

Šestka je magické číslo všech větších soutěží, takže v semifinále je obvykle 12 párů, 

čtvrtfinále se nazývá „čtyřiadvacítka“.

(Odstrčil 2004)

Skupiny

Taneční sport se vyvinul ze společenského tance a je zvyklý na více párů na tanečním 

parketu. Každý ale musí mít zajištěn alespoň minimální prostor pro svoji prezentaci, a tak 

soutěžní pravidla limitují počet párů, které na parketě současně tančí (mezinárodní pravidla 

např. stanovují 240 m2 na 12 párů). Páry jsou tedy v každém kole rozděleny do skupin, které 

mohou být buď stejné pro všechny tance (počáteční kola), nebo se každý tanec mění. 

Samozřejmě jsou skupiny silnější a slabší a porotci nemusí z každé skupiny vybrat stejný 

počet párů.

Doprovodná hudba

Má pro jednotlivé tance předepsanou rychlost. Nepožaduje se ale, aby se všem skupinám 

v jednom kole hrála stejná skladba. Páry tak dopředu nevědí, jaká skladba bude tanec jejich 

skupiny doprovázet. Délka tanců je limitována. Minimální doba doprovodné hudby je 1 

minuta a 30 sekund, u tanců valčík a jive 1 minuta. Maximální délka není v pravidlech 

uvedena, v praxi se ale od té minimální příliš neliší. Páry by však měli být připraveny 

zvládnout i 2 minuty tance.

Věkové a výkonnostní kategorie

Tanečníci jsou, podobně jako v jiných sportech, rozděleni do kategorií podle věku. Určují to 

mezinárodní pravidla, která platí i u nás. Zařazení páru se řídí věkem staršího v páru, přičemž  

druhý partner může být mladší. Rozdělení je následující:

Děti I (Juveniles I) do 10 let,

Děti II /Juveniles II) 11-12 let,

Junioři I (Juniors I) 12-13 let,

Junioři II (Juniors II) 14-15 let,

Mládež (Youth) 16-18 let

Dospělí (Adults) nad 18 let

Senioři (Seniors) nad 35 let
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Podle výkonnosti jsou u nás páry rozděleny do tříd – D (nejnižší) C, B, A, M (mezinárodní = 

nejvyšší). Toto rozdělení už mezinárodní pravidla nepředepisují, ale u všech našich územních 

sousedů se s malými úpravami v dětských a juniorských kategoriích také používá. Nositelem 

třídy páru, počtu bodů a účastí ve finále, tedy toho, co rozhoduje o třídě soutěže, které se pár 

může zúčastnit, je partner. Pokud pár sestoupí do nižší třídy, partnerkám , na rozdíl od 

partnerů, třída zůstává.

Postupy mezi třídami a kategoriemi

Postup mezi jednotlivými třídami se uskutečňuje na základě tzv. postupových bodů 

získávaných na postupových soutěžích. Podmínkou je i účast ve  finále. Nestačí tedy účastnit 

se jen soutěží, ale je třeba i vyhrávat. Získat vyšší třídu je možné až po zisku 200 bodů a 

pětinásobné  účasti ve finále.

Obrázek č. 1 Schéma postupů mezi třídami a kategoriemi v tanečním sportu v ČR podle 

Odstrčila (2004)
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Kritéria hodnocení

Hodnocení tanečního výkonu není absolutní. Výkony párů se hodnotí relativně, tj. určením, že 

jeden pár je lepší než druhý. Systém hodnocení také musí respektovat tu skutečnost, že párů je 

na parketě současně několik a porotce nemá možnost sledovat každý pár po celou dobu tance. 

Ve skutečnosti mu zbývá na každý pár asi jen 5 vteřin. Proto je porotců více a je nutno počítat 

s tím, že jejich výroky se mohou lišit i z tohoto důvodu. Hodnocení se  rozděluje do těchto 

oblastí:

A. takt a základní rytmus,

B. tělesné linie,

C. pohyb,

D. rytmické vyjádření,

E. technická práce nohou,

F. parketová moudrost. 

Podle Odstrčila (2004) Tančit v taktu znamená, že pohyb se vytváří v taktových úderech. Je to 

to, co svazuje hudební rytmus s pohybovým. Každý tanec má také svůj charakteristický 

základní rytmus. Ten říká, jak dlouho trvají jednotlivé kroky a pohyby. Tělesné linie říkají, jak 

pár pracuje s liniemi kolen, kyčlí, liniemi paží a ramen, ale také stranovou a hlavní svislou 

linií těla. 

Každý tanec má svou škálu pohybů, ze kterých jsou pak sestaveny figury a typický způsob  

pohybu po parketu. Valčík používá rotační švih, otáčky a pohyb po obvodu parketu, pro waltz 

je důležitý kyvadlový švih, přísuny a diagonální pohyb po parketu. Každý tanec je možno 

rozložit do těchto elementů a ty potom hodnotit. Kritérium technika práce nohou slouží 

k hodnocení toho, jak tanečníci své nohy dokážou používat pro taneční pohyb. Důležité jsou 

nejen nášlapy (pata, vnější pata, vnitřní bříško, …), ale i přenášení váhy, rotace a zvládání 

dynamických sil, které pohybem vznikají. 

Každý v hudbě necítí jen předepsané základní rytmy. Hudba i pohyb může být daleko bohatší 

a i záměrná nepřesnost může znamenat vlastní  rytmické vyjádření. A protože hudba není jen 

rytmus ale i melodie a struktura skladby, je radost sledovat pár, který cítí i melodii a dokáže 

zareagovat například na konec hudební fráze.

Poslední kritérium – parketová moudrost – se jako samostatné kritérium v pravidlech dlouho 

neobjevovalo, i když o ní všichni trenéři mluvili. Její nutnost vyplývá z podstaty soutěžení 

více párů na tanečním parketu. Hodnotí se to, jak pár dokáže najít prostor pro svůj tanec, jak 

se umí vyhnout kolizím nebo naopak, jak je dokáže využít pro vyjádření své převahy.
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Porotci – rozhodčí by při hodnocení měli používat  přesné pořadí těchto kritérií, a tak když 

nemohou páry seřadit páry dle kritérií A, jdou na B a postupně až na F.

( Havlíček 1973)

Systém soutěže formací

Principiálně naprosto odlišné od soutěží párů jsou soutěže formací. Na parketě je vždy jen 

jeden formační tým, obvykle složený z 8 párů (pravidla dovolují i 6) který má 4,5 minuty na 

předvedení své předem připravené choreografie. Ve formaci musí být použity všechny tance 

dané disciplíny. Tedy buďto 5 tanců standardních nebo 5 tanců latinskoamerických. 

Omezené je používání sólistů a nepárového tancování. Cílem všech týmů je předvést 

jednotlivé taneční prvky a figury „jako jeden muž“. Páry přitom vzájemným seskupením 

vytvářejí na parketě různé obrazce.

V těchto soutěžích se pak překvapivě přímo nehodnotí  ani hudba, ani choreografie, ani 

oblečení. Hodnocení se týká více sportovně-technických aspektů a tanečního projevu.

2.1.2. Hobby-dance

Dle Odstrčila (2004) je to druh polozávodního a polovážného tance. U Hobby párů nejde tolik 

o výsledky, jako spíše o přístup k sobě samému. O příjemné trávení volného času, získání 

přátel a společenského vyžití.

V České republice se dokonce pořádají  soutěže pro tyto páry. Cílem těchto soutěží je 

zapojení všech věkových skupin do pohybových aktivit a rozvíjet tak tohoto ušlechtilého 

koníčka s minimálními náklady. Jsou tedy určeny široké veřejnosti, pro které se stal 

společenský tanec zálibou a aktivním odpočinkem, nikoli vrcholovým sportem. Hobby Dance 

je vhodný především pro absolventy tanečních kurzů. Podmínkou účasti je, že soutěžící 

nejsou registrování v Českém svazu tanečního sportu.

Oblečení ani obuv na tyto soutěže není předepsána a je proto možno použít libovolné 

společenské oblečení, které umožňuje taneční pohyb. Je ovšem považováno za vizitku vkusu. 

Soutěže mají zjednodušená pravidla. Nemusí se např. soutěžit ve všech tancích.

http://www.zita.cz (cit 2010-03-08)

http://www.zita.cz/
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Rozdíl v těchto dvou odvětvích sportovního tance je značný. Vždy budou rozdíly mezi 

sportovci - tanečníky hledající prožitek a sportovci, kteří prahnou po soutěži, výkonnosti a 

porovnání sil s ostatními. Vznik kategorie hobby-dance  poukazuje na oblibu tance u široké 

společnosti v posledních 10 letech. Díky rozmachu wellness  a oblibě známých hvězd, které 

tančí  v televizních soutěžích, tancuje dnes více lidí než kdykoli předtím. Tanec je ve 21. 

století jednou z nejrychleji rostoucích oblastí lidské zábavy a sportu. 

2.1.3 Představení tanců

Všechny tance mezinárodního soutěžního programu jsou rozděleny do dvou disciplín. 

Standardní a latinskoamerické tance. Toto rozdělení  z větší části odpovídá  původu a 

charakteru těchto tanců. Jelikož zkoumanými sportovci v terénním měření byli tanečníci 

specializující se na standardní tance, stalo se předmětem měření a získávání dat všech 5  tanců 

této disciplíny. 

Standardní tance

Vývoj těchto tanců podle některých tanečníků ustrnul koncem meziválečných let. Tehdy 

skutečně vznikly první popisy figur a základních technik, které ani dnes neztrácejí svou 

platnost. Standardní tance jsou v dnešním pojetí charakterizovány spíše vnější formou, kterou 

tvoří především uzavřené párové držení, švihový pohyb po celém parketu, frak, dlouhá 

dámská toaleta a hudba 30 let.

Odstrčil (2004)

Z původního anglického stylu, který se vyznačoval hlavně nedbalou elegancí a obdivem 

k technice tance, se současný standardní styl posunul k dravosti, obdivu ke kráse, 

k romantičnosti a citovému prožití pohybu a hudby.

Souhrnný název pro standardní tance se ve světě liší. Angličané mluví o tancích „moderních“ 

a např. Rusové nazývají standardní tance  jako „evropské“. Taneční program této disciplíny je 

ale všude stejný. Tančí se:
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Waltz

Vznikl počátkem 20. století v Anglii. Má  však určitou příbuznost s vídeňským valčíkem, 

který se sem rozšířil z kontinentu. Oba se sice tančí na stejný počet dob, ale waltz v podstatně 

pomalejším tempu. Pro tento tanec je typický kyvadlový švihový pohyb.

Tango 

Standardní tango se tančí v těsném, strnulém tanečním držení. Vyvinulo se ze stále 

populárnějšího argentinského tanga. Je proto jediným tancem ze skupiny standardních, jehož 

původ sahá mimo Evropu. Z latinskoamerického temperamentu si tango zachovalo velkou 

dávku smyslnosti a agresivity. Od ostatních tanců se také liší absencí švihového pohybu a 

výrazně sníženým těžištěm. Důležitějším je spíše prostor a energie uvnitř páru než okolo něj.

Valčík

Přestože je valčík nejstarším mezi ostatními tanci (vznikl během 17. a 18. století v Rakousku), 

mezi standardní tance se zařadil až jako poslední. Během 19. století tento tanec nejvíce 

zpopularizovali  svými skladbami především Johann Strauss starší i mladší. Valčíkový pohyb 

páru je charakterizovaný plynulým švihovým pohybem po obvodu sálu a rychlostí rotace, 

která je využita především v několika točivých figurách. Na rozdíl  od ostatních tanců však 

valčík mnoho figurami neoplývá.

Slowfoxtrot 

Kořeny foxtrotu sahají do kabaretů z počátku 20. století. Tento tanec v podstatě vymyslel a 

proslavil  kalifornský herec Harry Fox při svém vystoupení komického čísla v rytmu ragtimu. 

Časem se oddělily 2 formy, které patří mezi standardní tance: pomalejší slowfoxtrot a rychlý 

quickstep. Slowfoxtrot je velkoprostorový pohyb, který vychází z kyvadlového švihu, ale 

rozprostírá se do dálky a vytváří iluzi dlouhé ploché vlny. Působí proto nenápadným dojmem. 

Hudba doprovázející tento tanec je neustále tekoucí a plynoucí.

Quickstep

Quickstep je úzce spojen s dalším divokým americkým tancem, s charlestonem. Hýří okolo 

sebe výbušností, bujností a skvělou náladou. Tanec plný veselých , poskočných a perlivých  

kroků na jehož zvládnutí je třeba být velice obratný. Jako 5. a zároveň poslední tanec 

v soutěžním provedení  je velice fyzicky náročný. (Redgrave 2008)
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Tabulka č.1 Charakteristiky standardních tanců (podle Kofroně, 2002)

2.2 Charakteristika vybavení

2.2.1 Oblékání

Říká se, že právě styl oblékání vytvářel jednotlivé epochy (nejen v tancování). Skutečně –

teprve když se podařilo pro nové taneční ideje nalézt adekvátní výraz, tj. vhodné kostýmy a 

úpravu tanečníků, začaly být viditelné  a mohly se šířit do světa.

(Horníková 1993)

Pánským oblečením pro soutěžní standardní tance je dle mezinárodních pravidel IDSF frak 

v barvě černé nebo půlnoční modři (v kategorii junioři II je povoleno i sako)

Dámské oblečení v kategorii dospělých není prakticky omezeno. Pro všechny taneční šaty 

však platí podle pravidel IDSF, že oblast prsou a oblast mezi kyčelní linií a spodní linií 

kalhotek musí být kompletně  zakryta, v těchto oblastech nesmí být použity průhledné a 

tělové materiály.

Na rozdíl od latinskoamerických tanců se standardní tance během 20. století  ve stylu oblékání 

příliš nezměnili. Budeme-li sledovat vývoj standardního oblékání, všimneme si jistě 

největších změn u tanečnic. Taneční šaty se od 50. let minulého století měnily vždy ruku 

v ruce s módními trendy tehdejší doby. V 60. letech začal být taneční sport s rostoucí úrovní 

fyzicky velmi náročný, a tak neustále propocené kostýmy začaly být problémem. Koncem 

minulého století doznalo oblečení změn. Na fraky se začali používat moderní směsové  

Waltz Tango valčík slowfoxtrot quickstep

Takt ¾ 4/8 (2/4)
3/4

4/4
4/4

tempo 

(takt/min)
28-30 31-33 58-60 28-30 50-52

metronom 

(bps)
84-90 124-132 174-180 112-120 200-208

důraz 

v taktu
1 1, 3 1 1, 3 1, 3
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materiály, které udělaly celé oblečení lehčím, pohodlnějším a hygieničtějším. Oblečení by 

mělo splňovat i bezpečnostní požadavky – nemělo by klouzat po těle, partnerovi by se nemělo 

stát, že zachytí jen partnerčin rukáv a šlápnutí do sukně může někdy způsobit závažnou kolizi.

Za zmínku určitě stojí i tréninkové oblečení. Takové by mělo splňovat základní hygienické 

požadavky a nemělo by nás nijak omezovat v pohybu. Měli bychom dát přednost materiálům,

které jsou dostatečně propustné, pružné, mají vhodné termoregulační vlastnosti a nedráždí 

pokožku. Tréninkové oblečení by ale také měl navazovat atmosféru tanců a stylem by mělo 

trénovaným tancům odpovídat. Mělo by umožňovat i maximální kontrolu postavení a pohybu 

těla, tzn. možnost sledovat důležité linie a činnost hlavních svalových partií.

(Odstrčil 2004)

2.2.2  Obuv

Pánská standardní obuv je o něco pevnější než latinskoamerická. Je měkká, ale drží svůj tvar. 

Kopíruje nohu poměrně těsně, podrážka je tenká a proto je chodidlo v nepřímém, ale velice 

intimním kontaktu s podlahou. Výška podpatku měří 2,5 cm .Podšívka a podešev je vyroben 

z kůže v barvě vrchního materiálu. Vrchní část boty může být kožená nebo lakovaná.

Dámská standardní obuv je vyrobena z podobných materiálů jako ta pánská. Liší se ale 

výškou podpatku, který měří zpravidla 4-6 cm. Dále pak tvarem a samozřejmě  výběrem 

z barev. Povrch vrchní části je kožený a může být potažen saténem v různých barvách.

Sportovní taneční obuv, je obuv pro speciální účel, která musí vydržet zátěž v závislosti na 

tanečníkově aktivitě  na parketě. Velkou pozornost je třeba dávat na čištění a údržbu obuvi a 

to speciálními kartáči. 

Nohy jsou nejexponovanější částí těl tanečníků a jakékoliv podcenění nebo snaha ušetřit se 

negativně projeví na zdraví tanečníků. Když ne dnes, tak určitě v pozdějším věku. Z tohoto 

důvodu se doporučuje nakupovat taneční obuv jen u odborných firem.

Velmi individuální oblasti jsou líčení a účesy, které do světa tance rozhodně patří. Jsou to 

však citlivé otázky z hlediska typologie, druhu a kvality pokožky a vlasů. Vyplatí se proto 

nechat si poradit a vše vysvětlit skutečnými odborníky
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3. Cíle práce a vědecká otázka

3.1. Cíle práce

1. Změřit energetický výdej v soutěžním prostředí standardních tanců monitorováním srdeční 

frekvence, přiřazením odpovídající VO2 a následného výpočtu pracovního metabolismu.

2. Porovnat energetické krytí mezi jednotlivými standardními tanci a mezi třemi postupovými 

koly v soutěži.

3.2. Hypotéza

V rámci řešení úkolu klademe následující otázky:

1. Bude  v postupových kolech s kratším intervalem odpočinku větší energetický výdej než v 

kolech s delším intervalem odpočinku?

2. Bude v tancích s rychlejším tempem naměřen vyšší energetický výdej než v tancích s 

tempem pomalejším?
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4. Teoretická východiska

4.1. Charakteristika sportovního výkonu ve standardních tancích

Protože jeden soutěžní tanec trvá 1,5 až 2 minuty, dalo by se tvrdit, že se jedná o lokomoční 

pohyb krátkodobě vytrvalostního charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že tempo jednotlivých 

tanců je různorodé ( konkrétně 28-52 taktů za minutu), rychlost a intenzita pohybu se mezi 

nimi liší. Pro zajištění pohybu po parketu se v tanci provádějí taneční kroky. Spolu s liniemi 

těl tanečníků a uzavřeného držení mezi nimi tvoří předepsané pohybové vzorce, taneční 

figury. Z těchto figur se dále skládá celá sestava pro konkrétní tance. Sled těchto pohybů 

zatěžuje prakticky svalstvo celého těla. Ne však rovnoměrně. V uzavřeném postavení, které je 

téměř neměnné po celou dobu tance a týká se hlavně horních končetin, hlavy a trupu je 

využívána statická síla, která překonává hlavně odpor vlastní hmotnosti končetin a vyrovnává 

ostatní síly vznikající během tance. Dolní končetiny provádějí především  odpichy, výdrže a 

skoky. Jedná se o dynamickou činnost. V tanci se dále využívá švihový pohyb. V páru se 

vytváří pohybová energie, která určuje jeho dráhu, rychlost a zrychlení. S touto energií se 

hospodaří během celé sestavy, kde ji můžeme brzdit nebo využít pro další energetickou 

jednotku. Současné zapojení velkého množství svalových skupin klade značné nároky na 

koordinaci svalové činnosti v prostoru a čase.

4.1.1. Fyziologické hledisko

Standardní tance jsou charakterizovány pohybovými cykly, které se odlišují krokovou a 

pohybovou strukturou, tempem provedení, rytmem a částečně i metabolickou odezvou. Tanec 

klade důraz jak na vytrvalostní komponentu zdatnosti, tak na rychlostně-silové schopnosti 

v případě krokových variací a jejich rychlých změn směru, poskoků či různých druhů točení.

Co se týče charakteru zatížení, jde o intervalový systém, kdy se střídá rychlý a pomalý pohyb 

po parketu. Po fyziologické stránce se jedná o pohyb acyklický, jehož základem je však často  

pohyb cyklický. Během standardních a latinskoamerických tanců byla úměrná srdeční

frekvence vyčíslena na 92 – 94 % její maximální hodnoty. (Jensen, Jorgensen, Johansen

2002)
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Je proto nutná dostatečná anaerobní i aerobní pracovní kapacita resp. výkon a flexibilita a 

pohyblivost na dobré úrovni.

Podle Blanksbyho a Reidyho (1988) a jejich dosavadního výzkumu  se procentuální průměr 

využití VO2max ve standardních tancích pohybuje okolo 86 % u mužů a 89% u žen.

4.1.2. Anatomické hledisko

Při standardních tancích probíhá pohyb na dvou úrovních: nohy a taneční držení resp. 

uzavřené postavení, kterého se do jisté míry účastní celá polovina těla od pasu nahoru. Je 

zřejmé, že dolní končetiny jsou pro celkový pohyb v prostoru důležitější, ale úloha horních 

končetin a trupu také není zanedbatelná.

Svalstvo horních končetin a trupu

Uzavřené postavení a těsné standardní držení je během tance prakticky neměnné. Proto 

vznikají uvnitř páru vlivem dynamického pohybu síly, které je nutno vyrovnávat svaly trupu a 

horních končetin.

Hlavní svalové skupiny, které tvoří těsné držení jsou: 

M. deltoideus   – přední i zadní část svalu - upažení obou horních končetin

M. latissimus dorsi – zevní rotace a extenze paže

M. biceps brachii  – skládající se z caput longum a caput breve - flexe v loketním kloubu

Laterální skupina svalů břicha – M. obliquus externus a internus  abdominis – otáčení trupu 

na homolaterální i kontralaterální stranu

M.quadratus lumborum – uklánění trupu

M. trapezius a m. sternocleidomastoideus – u tanečnic mírný úklon a záklon hlavy 

Podle Tsungové a Mulforda (2004),  pohyby krku a pozice časté hyperextenze a boční rotace 

u tanečníků a tanečnic často směřují k problémům s krční páteří a projevům symptomů levé 

krční radikulopatie ( postižení odstupu nervů ). K přecházení těchto potíží je zapotřebí 

správného posilování a protahování svalstva a indikace masáží.
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Svalstvo dolních končetin

Pohyb dolních končetin při tanci vychází z prosté chůze do všech možných směrů, na čemž se 

mimo jiné podílejí tyto hlavní svalové skupiny:

M. gluteus maximus – extenze dolní končetiny

M. gluteus medius – abdukce v kyčelním kloubu (unožení)

Zadní skupina svalů stehna – m. biceps femoris (caput longum i caput breve), M. 

semitendinosus, M. semimembranosus – flexe v kolením kloubu a extenze v kloubu kyčelním

M. quadriceps femoris – skládající se z vastus medialis, lateralis, intermedius a rectus femoris 

– extenze v kolením kloubu, flexe v kyčelním kloubu

M. triceps surae – skládající se z caput mediale, caput laterale a m. soleus – plantární flexe 

nohy a flexe kolena (Grim 2001)

Výše vyjmenované svaly jsou rozhodující k zvládnutí správného pohybu při standardních 

tancích. Nemělo by se však zapomínat na celkovou svalovou vyváženost celého těla. Zejména 

pak svalů břišních, bederních a svalů trupu, které zajišťují správné držení těla. 

4.1.3. Biomechanické hledisko

Popis každého pohybu ve standardních tancích by byl velmi obsáhlý a z hlediska 

biomechaniky se jedná o pohyby složité. Taneční kroky, díky kterým se taneční pár pohybuje 

v prostoru vycházejí z prosté chůze. Ovšem komplexní pohyb páru po parketě zajišťují 

především síly  vycházející ze švihových a otáčivých pohybů.

¨

Dle Odstrčila (2004)  se v tanci využívají 3 základní typy švihových pohybů.

- kyvadlový švih

- metronomický švih

- rotační švih
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kyvadlový švih – osa rotace je vodorovná a je nad hlavami, vytváříme průběh pohybu 

prohnutý dolů, energetický průběh odpovídá houpačce, statická rovnováha je na okrajích 

pohybu;

metronomický švih – osa rotace je vodorovná a je pod našima nohama, vytváříme průběh 

pohybu prohnutý nahoru, energetický průběh a tvar pohybu odpovídá metronomu, statická 

rovnováha je uprostřed pohybu;

rotační švih – osa rotace je svislá a může procházet středem páru, při vzdálení osy rotace od 

osy páru se pohyb mění na pohyb po oblouku, energetický průběh odpovídá setrvačníku 

(nepokoji) v klasických hodinkách.

Obrázek č. 2 Základní typy švihových pohybů ve standardních tancích (Odstrčil 2004)

Kombinací a časováním těchto základních pohybových tvarů, používáním různých os a 

poloměrů rotací v jednotlivých fázích švihového pohybu jsme pak schopni natvarovat 

charakteristické pohyby pro jednotlivé tance. 

Waltz používá jednoduchý kyvadlový švih, valčík převážně rotační švih, slowfoxtrot po 

úvodní části kyvadlového švihu celého páru přechází do kyvu nohou, v quickstepu používáme 

všechny typy švihu. (Odstrčil 2004)
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4.1.4. Pohybové schopnosti ve standardních tancích

Obecně rozdělujeme pohybové schopnosti na silové, rychlostní, vytrvalostní, koordinační a 

pohyblivost (Gragruber 2008). 

Pro standardní tance se jeví jako nejdůležitější rozvoj koordinace, rychlosti, krátkodobé a 

střednědobé vytrvalosti. V širších souvislostech je u těchto schopností předpokladem zvýšený 

podíl rychlých oxidativně-glykotických (FOG) a pomalých červených (SO) svalových vláken. 

Z funkčního hlediska mají určující význam charakteristiky LA systému, který se zde 

dominantně uplatňuje: vysoký anaerobní výkon a anaerobní kapacita.

Krátkodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná nejvyšší 

intenzitou  po dobu do 2-3 min. Dominantním energetickým systémem je anaerobní 

glykolýza, tj. uvolňování energie – štěpení glykogenu- bez využití kyslíku. Za hlavní příčinu 

únavy se v tomto případě považuje rychlá kumulace kyseliny mléčné.

(Dovalil 2002).

Taneční sport klade obecně vysoké nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, na 

rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, pružné změny a 

přizpůsobování se. Z tohoto důvodu tedy nelze opomíjet koordinační pohybové schopnosti, 

které se svou důležitostí staví do roviny s energetickým základem pohybové činnosti. 

Ostatní pohybové schopnosti nehrají  v komplexním pohybovém pojetí standardních tanců 

významnější roli, proto se o nich v této souvislosti není třeba zmiňovat.

4.2. Hodnocení sportovní výkonnosti

Předem je třeba ujasnit rozdíl mezi sportovním výkonem a sportovní výkonností, jelikož se 

tyto dva pojmy často spojují.

Podle Dovalila (2005) se sportovní výkony hodnotí ve specifických pohybových činnostech, 

jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu v nichž 
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sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti, ovlivněné 

vnějšími podmínkami, představují určité požadavky na organismus a osobnost člověka. 

Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jehož základem je komplexní 

integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený maximální 

výkonovou motivací.

Růst sportovní výkonnosti souvisí s řadou biologických, psychologických a sociálních změn. 

Od tréninku se očekává pozitivní kumulativní efekt, tj. že bude dosaženo potřebné úrovně 

trénovanosti a z ní vyrůstající sportovní formy (výkonnosti).

Choutka a Dovalil (1991) také zdůrazňuje důležitost a znalost dynamiky individuálního 

vývoje sportovců. Ta je totiž odrazem změn, k nimž dochází v důsledku přirozeného vývoje 

jednotlivců a které je nutno přísně respektovat. Sladění požadavků konkrétních sportovních 

odvětví se zákonitostmi fylogenetického vývoje jedince je nutné a pro celkovou účinnost 

tréninkového procesu velmi žádoucí. Pro každé sportovní odvětví, resp. disciplínu je v životě 

sportovce charakteristický optimální věk pro dosahování vrcholové výkonnosti. 

Zařadíme- li  sportovní tanec do sportů technicko-estetických, dle Choutky (1991) je 

optimální věk zahájení sportovního tréninku 8-10 let. Doba tréninku by pak měla trvat 10-12 

let a ideální věk pro období vrcholných výkonů by měl přijít mezi 18-20 rokem života 

sportovce. Dále autor uvádí, že ve sportech, které provádějí muži i ženy, tedy i v  tanečním 

sportu, dochází u žen ke snižování všech věkových hranic asi o 1-2 roky.

Choutka a Dovalil (1991) uvádějí, že sportovní výkony se charakterizují prostřednictvím 

výsledků, které určují poměr sil mezi sportovci s družstvy v dané soutěži. V řadě sportovních 

odvětví je tento poměr kvalifikován pomocí ukazatelů času, vzdálenosti, hmotnosti, apod.  

avšak v řadě dalších se pořadí určuje na základně subjektivního posouzení rozhodčími. Pořadí 

v jednorázových soutěžích určují výsledky výkonů jednotlivých sportovců, zatímco sportovní 

výkonnost vyjadřuje výsledky sportovců a sportovních kolektivů v řadě opakovaných 

dlouhodobých soutěží. Tímto způsobem se realizuje přirozená diferenciace sportovců a 

sportovních kolektivů na základě úrovně jejich obecné a speciální připravenosti.

Sportovní výkonnost je charakterizována jako schopnost sportovce podávat daný sportovní 

výkon opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni.

Společným znakem  růstu sportovní výkonnosti ve všech sportovních odvětvích je trvale 

působící moment soutěživosti, tj. usilovná snaha po neustálém zvyšování úrovně sportovních 
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výkonů. Vnějším projevem této snahy je dynamika úrovně rekordů, tak i zvyšování průměru 

ve všech výkonnostních úrovních. Tento trend je objektivním důkazem rozvoje sportu, tj. jak 

sociálních podmínek, v nichž je provádí, tak i jeho vnitřních činitelů, mezi nimiž 

nejvýznamnější místo zaujímá stále se zdokonalující systém přípravy sportovců. (Choutka, 

Dovalil 1991)

Ve standardních tancích probíhá hodnocení výkonu podle pravidel, s jejichž pomocí porotci 

porovnávají výkony párů. Nedají se změřit metrem ani stopkami. Výkony se tedy hodnotí 

relativně. Není snadné objektivně změřit maximální výkonnost současných tanečníků 

vzhledem k názorům a kritérií jednotlivých porotců, jejichž složení je rozdílné pro každou 

soutěž. Hodnocení je činnost velice nevděčná. Bohužel má blízkou souvislost s momentálním 

psychickým stavem a emocemi porotce a vnějšími vlivy kolem něj i hodnoceného páru. Proto 

je možné  mezi sebou objektivně porovnat pouze ty taneční páry, které tančí ve stejném 

soutěžním kole. 

4.3. Struktura sportovního výkonu

Mezi strukturu sportovního výkonu řadíme:

- oblast somatických faktorů (předpoklady pro výkon)

- osobnostní faktory (psychologická příprava)

- faktory techniky (technická příprava) 

- oblast faktorů taktiky (taktická příprava)

- kondiční faktory (kondiční příprava)

Somatické faktory jsou ve značné míře geneticky podmínění činitelé, které hrají v řadě sportů 

významnou roli. Jedná se hlavně o podpůrný systém, tj. kostry, svalstva, vazů, šlach a z velké 

části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních sportovních činností. Těžko můžeme 

např. srovnávat skokana do výšky a vrhače koulí na který jsou na první pohled vidět jejich 

somatické předpoklady k danému sportu. 
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K hlavním somatickým faktorům patří:

- výška a hmotnost těla

- délkové rozměry a poměry

- složení těla

- tělesný typ

Osobnostní (psychické) faktory jsou ještě dále členěny na senzorické, pohybové a 

intelektuální. Přestože výkon vychází z odpovídajících faktorů výkonu (kondiční, technické, 

taktické) mají u všech typů výkonů velký význam faktory psychické. Vyplívá to zejména 

z náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Dle psychologické typologie sportů lze 

standardní tance zařadit mezi senzomotorické. 

Konkrétně esteticko-koordinační, kde dominuje zvládnutí komplexních pohybových struktur 

s důrazem na krásné provedení, často v souladu s hudbou. (Dovalil 2002)

Je to  senzomotorická koordinace v čase a prostoru, nároky na statickou a dynamickou 

rovnováhu, pohybovou kreativitu, schopnost expresivity (vyjádření myšlenky pohybem). 

(Choutka, Dovalil 1991)

Technickými faktory se rozumí individuální zvládnutí pohybu jedincem, nebo-li účelný 

způsob řešení pohybového úkolu. Řešení by mělo být v souladu s jeho biomechanickými 

zákonitostmi pohybu a uskutečňovat se na základě neurofyziologických mechanizmů řízení 

pohybu. Vnější technická stránka tanečního výkonu se spolu s kondiční považuje za 

nejdůležitější ze všech faktorů, jelikož tvoří významnou součást hodnocení výkonu.

Taktické faktory se podle Dovalila (2005) chápou jako způsob řešení širších a dílčích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení 

strategických a taktických úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými aspekty, takže 

realizace taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky.

Nejdůležitější složkou je příprava kondiční, která ve větší nebo menší míře, více nebo méně 

komplexně zasahuje různé fyziologické funkce lidského těla (systém nervosvalový, dýchací, 

srdečně-oběhový atd.), dotýká se ale i procesů psychických  (úrovně aktivace, vůle, 

koncentrace pozornosti apod.)
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Kondiční příprava si jako obsahová složka tréninku klade za cíl především rozvoj 

pohybových schopností. Zahrnuje zlepšení všestranného pohybového základu, rozvoj 

silových, rychlostních, vytrvalostních a koordinačních schopností. Rozvoj speciálních 

pohybových schopností v souladu s potřebami techniky daných sportovních činností a 

energetických režimů jejich výkonového provedení.

Předpokladem zvyšování sportovní výkonnosti je podle Choutky a Dovalila (1991) plánovité 

převádění dosaženého stavu trénovanosti ve stav nový, vyšší. Trénovanost chápeme jako 

celkový stav připravenosti sportovce charakterizující aktuální míru přizpůsobení sportovce 

požadavkům příslušné sportovní činnosti. Je výsledkem adaptačních změn na konkrétní 

tréninkové a soutěžní zatížení.

4.4. Energetické krytí pohybové činnosti

4.4.1. Svaly

Základním prostředkem pohybu pro člověka jsou svaly skládající se ze svalových vláken, 

které mají řadu společných znaků, a to především anatomických, které dovolují jejich 

jednotný obecný popis. Sval je ve skutečnosti heterogenní populací vláken, lišících se řadou 

mikroskopických, histochemických a fyziologických vlastností.

Podle Dylevského et al. (2000) rozlišujeme podle uvedených kritérií čtyři typy svalových 

vláken:

- pomalá červená vlákna (typ I, SO, slow oxidative)

- rychlá červená vlákna ( typ II A, FOG, fast oxidative and glycolytic)

- rychlá bílá vlákna (typ II B, FG, fast glycolytic)

- přechodná vlákna (typ III, intermediální, nediferencovaná vlákna)

Pomalá červená vlákna (SO)

Velké množství myoglobinu jím dodává červenou barvu, jsou typické velkým množstvím 

kapilár. Enzymaticky jsou červená vlákna vybavena k pomalejší kontrakci a jsou vhodná 

především pro dlouhodobou, vytrvalostní činnost.
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Rychlá červená vlákna (FOG)

Jsou objemnější, mají více myofibril a méně mitochonrií. Enzymaticky jsou vybavena 

k rychlým kontrakcím prováděným velkou silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně 

ekonomická, hodí se pro činnost zajišťující rychlý pohyb prováděný velkou silou.

Rychlá bílá vlákna (FG)

Mají velký objem, málo kapilár, nízký obsah myoglobinu a nízký obsah oxidativních enzymů. 

Jsou vhodné především k rychlému stahu prováděného maximální silou. Vlákna jsou málo 

odolná proti únavě.

Přechodná vlákna

Představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která jsou zřejmě potencionálním 

zdrojem předchozích tří typů vláken.

Zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalu vzhledem k jejich funkční 

charakteristice má nepochybně zásadní význam z hlediska svalové výkonnosti, rychlosti 

prováděného pohybu a ekonomii svalové práce atd. Rozdílné typy svalových vláken jsou 

využívány při různé intenzitě a objemu svalové činnosti. (Dylevský 2000)

Z hlediska standardních tanců můžeme konstatovat, že pro krátkodobou vytrvalostní zátěž 

jsou nejvhodnější pomalá červená  a rychlá červená svalová vlákna.

4.4.2. Mechanizmy uvolnění energie

Veškerý pohyb našeho těla je spojen s výdejem energie, kterou nazýváme energetická 

spotřeba. I při absolutním klidu těla organismus spotřebovává energii, kterou není možné 

zásadním způsobem ovlivnit. Tato základní energetická spotřeba se označuje jako bazální 

metabolismus, který pokrývá energeticky dostačujícím způsobem všechny životní funkce 

člověka. Zajišťuje udržení základních funkcí (bez něho není život) a představuje 100% 

intenzity metabolismu. Výživu potřebnou pro organismus nám zajišťují potraviny, které jsou 

zdrojem energie pro vykonávání aktivity. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že k veškerým 

metabolickým reakcím lidského těla je zapotřebí energeticky bohatých molekul nazývaných 

ATP (adenosin trifosfát). Který umožňuje svalový pohyb na základě reakce:
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ATP → ADP + P + Energie

Avšak takto vniklá energie umožňuje kontrakci svalových vláken pouze do 15 sekund. Na 

realizaci déletrvajícího pohybu organismus mobilizuje vysoko energetické molekuly (glycidy, 

lipidy, proteiny).

V období relaxace se resyntetizuje ATP především štěpením CP a makroergních fostátů. 

Reakce, které při tomto nastávají, lze shrnout asi takto:

CP + ADP → ATP + C

Tato reakce je důležitá na počátku každého výkonu, a zejména u výkonů maximálně a vysoce 

submaximálně intenzivních. K jejímu uskutečnění také není zapotřebí kyslíku. Druhou reakcí, 

poskytující ATP bez kyslíku, tedy anaerobně, je štěpení sacharidů. Lze jí schématicky 

znázornit následujícím způsobem:

glukóza + 2P +2ATP → 2 mol kys mléčné + 2 ATP

Další mechanismus důležitý pro resyntézu ATP jsou chemické procesy uvolňující energii 

oxidativně. Především je to aerobní glykolýza a aerobní štěpení tuků (popř. bílkovin). A to je 

velmi významný zdroj energie. Výkon při něm bývá mírný  až středně submaximální. 

Schematicky lze tuto reakci shrnout takto:

glukóza + 38P + 38ADP + 6O2 → 6 CO2 + 44 H2O + 38ATP

Vzhledem k počtu potřebných molekul kyslíku pro uvolnění ATP je efektivnější štěpení 

sacharidů než-li štěpení tuků. Proto při převaze štěpení tuků (např. u dlouhých celodenních 

tanečních soutěží) klesá výkon a mezi jednotlivými soutěžními koly sportovci konzumují 

snadno vstřebatelné sacharidy.

Při uvolňovaní energie pro svalovou činnost dochází k specifickému uplatňování zón 

metabolického energetického krytí:

-alaktátový neoxidativní anaerobní způsob hrazení energie (anaerobní alaktátová zóna)

- laktátový neoxidativní systém hrazení energie (anaerobní laktátová zóna)

- oxidativní způsob hrazení energie (aerobní zóna)

- smíšené hrazení energie (aerobně-anaerobní zóna)
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4.4.3. Anaerobní alaktátová zóna

Dle Havlíčkové (2008) se jedná o svalovou činnost s trváním do 10 – 20 sekund 

s uvolňováním energie z pohotových zásob makroergních fosfátů ve svalové tkáni ATP, CP 

(zpětné doplnění zásoby ATP, CP se předpokládá za 2 – 3 minuty). Celkové množství energie 

v této zásobě je malé, pouze mezi 21 – 33 kJ. Podkladem pohybové činnosti v alaktátové zóně 

je aktivita tzv. rychlých glykolytických vláken (FG) kosterního svalu, kterých mají např. 

sprinteři převahu, zabezpečují vysokou intenzitu stahu, ale rovněž rychlou únavu.

4.4.4. Anaerobní laktátová zóna

Při pohybových činnostech submaximální intenzity s trváním 45 – 90 sekund, eventuelně 

delších činnostech s nedostatečnou dodávkou kyslíku, převažuje podle Havlíčkové (2008) 

anaerobní systém hrazení energie, charakteristický vzestupem kyseliny mléčné a jejich solí 

(laktátu – LA) v krvi, jako důsledek anaerobní glykolýzy, neoxidativního odbourávání 

svalového glykogenu event. glukózy. Celková kapacita tohoto systému je přibližně 120 – 420 

kJ, energetický zisk je tudíž malý.

Z hlediska intenzity pohybové činnosti je nevýhodné, že rychlost uplatnění ATP získaného 

odbouráváním svalového glykogenu je v přímém energetickém zabezpečení svalového stahu 

v laktátové zóně metabolického krytí dvakrát pomalejší, než v zóně alaktátové. Důsledkem je 

snížení intenzity pohybové činnosti, též v souvislosti s vyplavením LA. Podkladem pohybové 

činnosti jsou zde rychlá glykolytická vlákna, zabezpečující intenzivní svalový stah s rychle 

nastupující únavou. Za orientační ukazatel laktátové anaerobní kapacity organismu se 

považuje hladina LA v krvi. 

(Havlíčková 2008)
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4.4.5. Aerobní zóna

Podle Wilmore (1993) je tento systém využíván v dlouhodobě trvajících zatíženích s nižší 

intenzitou, např. delší běžecké tratě, klasické lyžování, cyklistika. Do jisté míry do této 

skupiny patří i sportovní tanec.

Kapacitou aerobní zóny metabolického krytí chápeme jako celkový objem energie uvolnitelné 

oxidativně (aerobně). Aerobní způsob krytí energie s dostatečnou dávkou kyslíku pro potřeby 

činného kosterního svalstva, což závisí na možnostech a výkonnosti dýchacího a oběhového 

systému. Tento způsob hrazení energie se uplatňuje při pohybových činnostech střední a 

mírné intenzity s trváním činnosti nad 90 sekund a dále. Krytím energie, kterou potřebuje 

kosterní sval, dochází k doplňovaní energie úplným štěpením cukru a tuků. Při výlučně 

aerobním energetickém krytí nedochází ke zvyšování hladiny laktátu v krvi. Oxidativní 

způsob metabolického krytí je velmi efektivní v zásobování svalové tkáně ATP a CP na 

maximální výchozí úroveň. Využitelnost svalového glykogenu je 13x až 19x vyšší než při 

jeho využití v laktátové zóně krytí energetických potřeb, avšak jeho podstatné vyčerpání 

předpokládá až 48-72 hodin regenerace. Nepostradatelnou složkou potravy v době regenerace 

jsou cukry.

4.4.6. Aerobně-anaerobní zóna

Předěl mezi ještě převážně aerobním krytím energetických potřeb při pohybové činnosti a 

smíšeným krytím, aerobně anaerobním, ve kterém však prudce narůstá podíl neoxidativní 

úhrady energetických potřeb,  se nazývá anaerobní práh (ANP). 

(Semiginovský, Vránová 1992)

Hodnota anaerobního prahu vyjadřuje okamžik nelineárního nárůstu kumulování kyseliny 

mléčné v krvi v závislosti na intenzitě zatížení je individuálně charakteristická a představuje 

podle Havlíčkové (2003) hodnotu kyseliny mléčné přibližně kolem 4 mmol.l-1v krvi. U 

vytrvalců se vyskytuje práh v oblasti koncentrace LA 2 – 3 mmol.l-1, podobně u starších a 

oslabených osob.
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4.5. Ukazatele zatížení 

4.5.1. Srdeční frekvence

Srdeční frekvence reprezentuje hodnotu, která podle Matouškové (2007) vyjadřuje všechny 

stahy (tepy) srdce za minutu a přesně odpovídá aktuálním zatížením organismu a je jedním 

z nejsnáze měřitelných, relativně objektivních stavových veličin.

Srdeční stah zajišťuje krevní oběh, který rozvádí kyslík a živiny do celého těla, srdeční 

frekvence tedy roste nebo klesá v závislosti na potřebách kyslíku nebo živin v celém 

organismu. Mezi nejrozšířenější a nejdostupnější pomocníky při měření tepové frekvence 

patří snímače srdeční činnosti tzv. sporttestry.

Je všeobecně známo, že pro trénovanou osobu je vždy při zatížení charakteristická  nižší 

srdeční frekvence. Trénované srdce svým jedním stahem dopraví do krevního oběhu větší 

množství krve, a proto se při zatížení nemusí jeho frekvence tolik zvýšit.

Klidové hodnoty srdeční frekvence se u běžné populace pohybují kolem 70 t/min. Velikost 

klidové srdeční frekvence se však mění a je ovlivnitelná mnoha faktory. Příkladem jsou 

trénovaní jedinci, kteří mohou mít klikovou srdeční frekvenci hluboko pod 60 t/m.

Maximální srdeční frekvence je opět velice individuální a s věkem klesá. Některé publikace 

jako Mourek (2005) ji označují jako kritickou srdeční frekvenci při které je zkrácení diastoly 

tak veliké, že se komory nestačí naplnit dostatečně krví a srdce selhává. Při maximální a 

submaximální intenzitě se zvyšuje tepová frekvence na hodnoty mezi 180 až 205 tepy za 

minutu. Tuto hodnotu obvykle určíme při maximálních zátěžových testech na bicyklovém 

nebo pásovém ergometru. Nebo velice jednoduše avšak s nepřesností + - 10% se vypočítá 220 

minus věk.
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Obrázek č. 3  Průběh intenzity tělesného zatížen dle tepové frekvence v soutěži (Pražský 

pohár 1997) . Zachycení průběhu od 1. soutěžního kola až do finále, vrcholy vzniklé křivky 

představují jednotlivé tance. (Jeřábek 1997)

4.5.2. Spotřeba kyslíku

Nezbytným požadavkem na pohybovou zátěž je zajištění metabolických potřeb. Zvýšená 

intenzita je přímo úměrná zvýšení požadavků na výměnu plynů. 

Děje, jimiž se při tělesné práci uvolňuje potřebná energie, jsou jednak přímo závislé na 

dodávce kyslíku (aerobní děje – oxidační fosforylace), jednak probíhají bez dostatečného 

přísunu kyslíku (anaerobní děje – glykolytická fosforylace), nebo také na účet kyslíkového 

dluhu, který musí být potom v zotavení vyrovnán. Z tohoto důvodu má sledování dynamiky 

spotřeby kyslíku při zatížení a zotavení základní a rozhodující význam. Navíc, uvědomíme-li 

si, že valná většina fyzických zatížení je absolvována v pásmu submaximálních intenzit 

zatížení, kde platí lineární vztah mezi rychlostí pohybu a spotřebou kyslíku, se ukazuje tato 

stavová veličina jako jedna ze základních, které můžeme použít při hodnocení trénovanosti 

organismu (Bunc, 1989).
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Vytrvalostní sportovce zajímají při zátěžových testech hlavně dva důležité parametry: 

VO2max a anaerobní práh. Podle Dovalila (2002) u trénovaných osob s převažujícím 

aerobním zaměřením tréninku mohou hodnoty maximální spotřeby kyslíku dosahovat výše až 

80 ml/kg.min. Blanksby a Reidy (1988) podle jejich naměřených hodnot na 10 tanečních 

párech uvádějí jako průměrné hodnoty VO2max 53 ml/kg.min  u tanečníků a 42 ml/kg.min

u tanečnic.

Výkonnostní úrovně jednotlivce
Připravenost VO2 max

ml O2/kg .min
Aerobní práh Anaerobní práh

Nízka úroveň 25 – 35 40 – 50 % VO2 max 45 – 65 % VO2 max
Strední 35 – 55 50 – 65 % VO2 max 60 – 80 % VO2 max
Vysoká 55 – 70 60 – 75 % VO2 max 75 – 90 % VO2 max

Veľmi vysoká 70 - 90 70 – 85 % VO2 max 85 – 95 % VO2 max

Tabulka č. 2 Orientační hodnoty VO2 max a přibližné aerobní a anaerobní prahy u různých 

skupin jednotlivců (Canals, 2004).

Spotřeba kyslíku určuje efektivitu celkového systému produkce energie jednotlivce 

(dýchacího, objemového a svalového).

Při vysokých výkonech často mluvíme o kyslíkovém dluhu, který se vytváří při nadspotřebě 

kyslíku organismem. Vyjadřuje nadspotřebu kyslíku po skončení cvičení převážně 

anaerobního charakteru, tedy neoxidativním způsobem metabolismu.  Tato veličina úzce 

souvisí s pojmem kyslíkového deficitu, který vzniká při anaerobním zatížení a vyjadřuje 

nepoměr mezi potřebou a aktuální dodávkou kyslíku tělesným tkáním. Hodnoty kyslíkového 

dluhu mohou u trénovaných jedinců dosahovat 15 - 18 litrů, u netrénovaných kolem 5 – 6 

litrů. Výše kyslíkového deficitu a kyslíkového dluhu by měly být přibližně rovné. Vyrovnání 

kyslíkového dluhu v době zotavení (vyšší tepová frekvence, dechová frekvence i minutová 

ventilace plicní) vede k postupnému nastolení výchozí rovnováhy a dochází tak k obnově 

zejména energetických rezerv organismu tedy resyntéze ATP, a CP, glykogenu aj ( Dovalil 

2005).
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4.5.5. Krevní laktát

Kyselina mléčná je organická kyselina, která vzniká při štěpení cukrů (glukoza, glykogen) 

jednak primárně v FG vláknech nebo sekundárně v situacích nedostatečného přívodu kyslíku 

v činných tkáních, typicky v kosterním svalu při intenzivních svalových činnostech 

submaximální intenzity s energetickým krytím v laktátové složce metabolismu. V buňkách a 

tělních tekutinách se při fyziologických hodnotách pH vyskytuje ve formě solí. Hladina v krvi 

je v každém okamžiku výsledkem dynamické rovnováhy mezi její produkcí a odbouráváním. 

(Semiginovský 1986)

Klidová hladina laktátu (LA) v krvi se pohybuje mezi 1,2 – 1,8 mmol/l krve a zvýšení této 

hladiny o 1 mmol/l představuje uvolnění 4 g kyseliny mléčné z kosterního svalu do krve u 

člověka s tělesnou hmotností okolo 70 kg. Při pohybové zátěži určité intenzity vrcholí 

hromadění (LA) do deseti minut, bez ohledu zda-li je cvičení skončeno nebo trvá déle. 

Odbourávání (LA) po počátečním vzestupu značně závisí na trénovanosti jedince. Produkce je 

u trénovaných i netrénovaných podobná, ale trénovaný organismus se s (LA) dokáže lépe 

vypořádat. Definitivní odstranění kyseliny mléčné může trvat i několik hodin. (LA) tvoří v 

lidském těle energetickou zásobu, která je bud přeměněna na glykogen, nebo spálena. Z 

hladiny kyseliny mléčné (LA) v krvi je možno odhadnout :

- druh, podíl a zastoupení svalových vláken

- účinnost intenzity prováděné pohybové činnosti ve vztahu ke konkrétní kondiční výbavě

vyšetřované osoby

- vynaložené úsilí při testech pohybové výkonnosti

Koncentrace laktátu v krvi se stala v posledních letech základním parametrem, který se 

používá k posouzení svalové aktivity. Zároveň je třeba poznamenat, že laktát je jedním z mála 

parametrů, které je možno přímo využít v reálných podmínkách ke kontrole tělesného zatížení

(Bunc, 1989).
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Tabulka č. 3    Hodnoty laktátu vzniklé během prvního kola a finále zjištěné při soutěži 

(Pražský pohár 1997) (Jeřábek 1997). Zvýrazněné hodnoty se vztahují ke grafu na obr. 3. 

Během vysoké taneční intenzity se změřená koncentrace krevního laktátu u tanečníků

pohybovala mezi 6,5 – 9,7 mmol/l. Tyto hodnoty se tedy často přibližovaly k průměrným 

maximálním laktátovým hodnotám, které byly naměřeny na bicyklovém ergometru, a které 

činily 10,5 mmol/l. (Jensen, Jorgensen, Johansen 2002)

4.6. Energetický výdej při zatížení

Energetický výdej za klidových podmínek je výrazně nižší než při pohybové činnosti, kdy 

organismus podle intenzity a doby trvání této činnosti spotřebovává energii odpovídajícím 

způsobem. Ke zjišťování energetického výdeje nám slouží několik metod, odlišné svou 

náročností měření a přesností postupů. Pro orientační hodnoty nám slouží tabulky a 

nomogramy s uvedenými údaji energetického zatížení při různých sportech za daný čas. 

Výsledky se však mohou upřesnit pomocí některých fyziologických ukazatelů jako je srdeční 

frekvence, plicní ventilace s využitím závislosti mezi uvedenými ukazateli a spotřebou 

kyslíku. 

Nomogramy umožňují odhad energetického výdeje  buď z výkonu W, nebo z VO2. Oba 

postupy spojují méně přesné výsledky, jsou však nenáročné na technické vybavení a hodí se 

především pro rutinní činnost a v terénní praxi (Placheta, 1999).
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Energetický výdej lze spočítat ze spotřeby kyslíku tak, že využijeme energetický ekvivalent 

pro kyslík. Z jednoho litru kyslíku se uvolní energie, odpovídající za klidových podmínek 

zhruba 20,3 kJ. Přímým měřením spotřeby kyslíku tedy získáme přesnější hodnoty 

energetického výdeje organismu. Tato využívaná metoda se nazývá nepřímá ergometrie. 

Měřením spotřeby kyslíku a analýzou vydechovaných plynů zjišťujeme na základně 

nadechovaného kyslíku (O2) a vydechovaného kysličníku uhličitého (CO2) poměr obou těchto 

parametrů (respirační kvocient – RQ) ze kterého lze určit podíl zapojených energetických 

systémů, jež jsou v organismu využívány při daném stupni zatížení (Kuhn et al. 2005).

Cukry Tuky Bílkoviny

RQ 1,00 0,70 0,81

kJ/l O2 21,1 19,6 18,8

Tabulka č. 4  Respirační kvocient a energetický ekvivalent při spalování různých živin (Kuhn 

et al. 2005)

Při spalování glukózy je výdej CO2 rovný příjmu O2, RQ je tedy 1. Při samotném spalování 

tuků nebo bílkovin je více O2 spotřebováno než CO2 vydáno, dostaneme uvedené RQ.

              

5. Zátěžová diagnostika

Zátěžová diagnostika se zabývá vyšetřováním fyziologické a patologické reakce a adaptace 

organismu jako celku i jednotlivých orgánových systémů na různé druhy zatížení. (Placheta 

1999)

Pomocí funkční zátěžové diagnostiky je možné stanovit energetický výdej, výkonnost 

oběhového a dýchacího systému, práci svalových skupin zatěžovaných v testu. Rozdělení 

testů zátěžové diagnostiky je  založené na přímém či nepřímém měření spotřeby kyslíku a 

parametrů z nich odvozených. V laboratorních podmínkách tyto testy probíhají většinou na 

bicyklovém ergometru nebo běhacím koberci s proměnnou rychlostí otáčení a obvykle také 
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změnou sklonu koberce. Zátěž je možno stupňovat do maxima a sledovat tak průběžné 

hodnoty oběhového, dýchacího systému a stanovit maximální spotřebu kyslíku (VO2max).

Pro terénní podmínky jsou tyto testy prakticky nepoužitelné a proto se často přistupuje 

k jednodušším standardizovaným testům, které jsou schopny hodnotit obecnou kondici či 

vytrvalost.

Základním dělením, které přichází v úvahu v případě hodnocení trénovanosti při tělesných 

výkonech cyklického charakteru, je dělení podle stupně zatížení. Testy se dělí na maximální a 

submaximální. (Bunc, 1989)

a) Maximální zátěžové testy – při maximálním zátěžovém testu zatěžujeme 

organismus stupňovaným zatížením, kdy k dosažení maximálního zatížení dochází postupně. 

Tyto dynamické testy jsou pak přímým stanovením maximální výkonnosti organismu.  

Závažnou nevýhodou je závislost na motivačních schopnostech vyšetřovaných osob 

k výkonu.

b) Submaximální zátěžové testy – využívají dostatečné zatížení střední intenzity. Jsou 

bezprostřednější a méně závislé na vyšetřované osobě. Submaximální parametry se mění 

mnohem více než parametry maximální v průběhu a jako důsledek aplikovaného tělesného 

tréninku. Výsledky těchto testů mohou sloužit i k odhadu nebo výpočtu maximálních 

parametrů (Bunc 1989).

V oblasti submaximálních intenzit navazuje na vzestupnou fázi úsek, kde je VO2 prakticky 

konstantní, označovaný jako rovnovážný stav. Velikost zatížení, při kterém ještě může 

vzniknout  rovnovážný stav, je přímo úměrná aerobní trénovanosti. Dalším postupným 

zvyšováním intenzity zatížení je možno dosáhnout maximální spotřeby kyslíku (Bunc, 1989).

Je velmi důležité dodržet metodické postupy zátěžových testů, protože podstatně ovlivňují 

dosažené výsledky vyšetření. Důležitá je intenzita, trvání a typ tělesné zátěže. (Janda, 1996).    

6. Charakteristika sledovaného souboru

Cílovou skupinou mého výzkumu je soubor 4 tanečníků a 4 tanečnic ve staří 24 – 29 let 

s dlouhodobými zkušenostmi se sportovním tancem. Jedná se tedy o čtyři taneční páry, znichž 

2  soutěží v nejvyšší výkonnostní třídě M a zbylé 2 páry ve třídě A. Dva jmenované páry 

vyšší výkonnostní úrovně patří mezi širší špičku českého standartního tance a dokonce 
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figurují mezi prvními 100 páry ve světovém žebříčku IDSF. Všichni tanečníci jsou členy 

tanečního klubu Sparta Praha.

Výběr standardních tanečních párů probíhal po dohodě s hlavním trenérem a předsedou 

tohoto tanečního klubu Marcelem Gebertem, který se vybraným tanečníkům věnuje již delší 

dobu a sleduje tak dlouhodobě jejich výkonnostní úroveň. Jedná se o záměrný výběr párů 

z tohoto klubu, kteří se stali již 3 krát mistry ČR  ve standardních tancích družstev a na 

standardní tance se specializují . Tanečníci se testování zúčastnili dobrovolně a byli předem 

seznámeni se všemi okolnostmi testování a to především s náročností některých testů. Věkově 

jsme vybraný soubor omezili v rozmezí 20 – 30 let, což všichni testovaní splnili. Podle 

výpovědí subjektivních pocitů testovaných byli všichni schopni podat maximální výkon a 

cítili se zdravě, nemohlo tedy dojít ke zhoršení výkonnosti vlivem nějakého oslabení. Žádné 

dlouhodobé nemoci či úrazy vyžadující dlouhé léčení zaznamenány nebyly, a tak i tento 

faktor jsme při posuzování výkonnosti podle dosažených hodnot pominuli.

Sledování většího množství osob nebylo možné především z důvodů komplikovaného 

terénního měření, které vyžadovalo velké množství technických pomůcek, které byly počtem 

omezeny. Všichni vytipovaní tanečníci se testování zúčastnit nemohli, většinou z časových, 

rodinných nebo zdravotních důvodů.

Tabulka č. 5 Antropometrická a fyziologická charakteristika sledovaného souboru

Jméno
Věk Hmotnost Výška

Tělesný 
tuk

ATH SFmax VO2

(roky) (kg) (cm (%) (kg) (min
-1

) (ml.min
-1

.kg
-1

)

Muži

David 24,7 80,0 191,5 7,93 73,65 185 54,00

Pavel 27,3 58,7 180,8 6,61 54,82 185 58,87

Jakub 28,6 55,5 174,4 5,74 52,31 185 59,19

Karel 29,9 91,9 190,4 12,86 80,08 177 53,55

μ 27,6 71,5 184,3 8,29 65,22 183 56,40

S 1,9 15,1 7,1 2,75 11,90 3,4 2,63

Ženy

Veronika H. 26,4 65,0 177,1 9,68 58,71 178 48,03

Veronika M. 27,2 52,0 172,6 6,66 48,54 188 52,24

Michaela 29,2 54,6 167,1 10,75 48,73 185 40,75

Ilona 27,0 68,2 175,4 13,84 58,76 184 39,55

μ 27,5 60,0 173,1 10,23 53,69 183,75 45,14

S 1,1 6,8 3,8 2,57 5,05 3,6 5,23

μ - aritmetický průměr hodnot S - směrodatná odchylka 
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7. Metody práce

7.1 Použité přístroje a pomůcky

Tělesná hmotnost byla měřena laboratorní lékařskou váhou a výška těla digitálním 

laboratorním měřidlem tělesné výšky. Kožní řasy pro zjištění podkožního tuku se měřily 

pomocí Bestova kaliperu a pro přepočet kožních řas na procentuální zastoupení tuku v těle 

byly použity tabulky podle Pařízkové. Srdeční frekvenci jsme měřili pomocí systému Polar, 

typem Polar 610i. Přístroje na měření srdeční frekvence od firmy Polar se skládají ze snímače 

a vysílače ve formě pásku, který se připne na hruď a pomocí elektrod snímá srdeční aktivitu 

v intervalu každých 5 sekund. Interval snímání je možné nastavit podle potřeby v rozmezí 5 –

60 sekund, pro naše měření jsme využili nejkratšího intervalu, aby bylo měření co 

nejpřesnější. Přijímač tepové frekvence je buď v podobě hodinek nebo je možné spojení i 

s počítačem, kde lze s daty dále pracovat. Data jsou buď přijímána přímo do počítače a nebo 

se mohou pomocí infraportu zpětně odeslat z hodinek do počítače.   

Zátěžový test probíhal na bicyklovém ergometru firmy Ergoline 800 S. Spotřeba kyslíku byla

měřena počítačovým systémem BML s využitím analyzátoru CO2/O2 Servomex 1440 a

ventilometrem K 520 USA.

7.2. Použité metody měření

7.2.1. Antropometrické měření

Aktuální hmotnost testovaných tanečníků  a tanečnic byla měřena lékařskou decimální váhou 

s přesností na desetiny kg. Při vážení byl testovaný soubor dobrovolníků oblečen ve spodním 

prádle a bez obuvi, aby naměřená váha nebyla zkreslena těmito elementy.

Tělesná výška byla změřena digitálním laboratorním měřidlem firmy Seca s přesností na 

desetiny centimetru v základním postoji, ve stoji spatném, hlava v orientační poloze. Výška se 

měřila mezi vertikální vzdáleností podložky k vertexu, tělo přiléhalo dorzální stranou  ke zdi.
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Metodou kaliperace se zjišťovalo procento podkožního tuku podle Pařízkové a následný 

přepočet na ATH (aktivní tělesná hmotnost). K těmto účelům se využívá speciální měřidlo –

kaliper, jehož čelisti jsou v okamžiku měření stlačovány stanovenou silou. Měření kožních řas 

vyžaduje velmi pečlivý zácvik postupu s přesností odečtu 0,5 mm, a proto ho při našem 

měření prováděla zkušená doktorandka. Palcem a ukazovákem levé ruky se uchopí a vytáhne 

na stanoveném místě těla kožní řasa. Čelisti měřidla se umístí kolmo asi 1cm od zdvižené 

řasy, aby byly obě kožní vrstvy k sobě navzájem rovnoběžné. Místa měření musí být 

definována stejně přesně, jako antropometrické body dané kostrovým podkladem, neboť 

tloušťka tukové vrstvy může značně kolísat i na poměrně malé ploše (Riegerová 2006).

Kožní řasy se měřily na 10 standardních místech (tvář, podbradek, hrudník 1, paže, záda, 

břicho, hrudník 2, bok, stehno, lýtko) pomocí Bestova kaliperu. Naměřené hodnoty v mm se

zanesly do tabulky  a přepočítaly na procenta tělesného tuku. ATH vypočítáme přepočtem 

naměřených hodnot na celkovou hmotnost tuku v těle a odečteme od celkové hmotnosti. 

Hmotnost tuku spočítáme tímto způsobem:

Hmotnost tuku (kg) = % tuku x hmotnost těla (kg) : 100.

Havlíčková (2008) uvádí, že při tomto způsobu měření může při výsledku dojít k odchylce 

mezi 3 – 4 %. 

Množství podkožního tuku u nesportujících mužů se pohybuje vesměs kolem 15 % a u žen 

mezi 20 – 25%. Za ideální sportovní normu jsou považovány hodnoty 5 - 10 % u mužů a 14 –

18 % u žen. Vysoké množství podkožního tuku má negativní vliv v naprosté většině sportů, 

neboť snižuje pohyblivost i relativní sílu, zhoršuje ekonomiku pohybu a v některých sportech 

ovlivňuje i odpor prostředí při pohybu zvětšením objemu těla (Grasgruber 2008).

Aktivní tělesná hmota (ATH, angl.lean body mass/LBM) je tělesná hmota bez tuku. Tvoří ji 

podle Grasgrubera (2008) z cca 60 % svalstvo, z 25 % kosti a vaziva a z 15 % vnitřní orgány. 

Pro sportovní účely je podstatný hlavně podíl svalstva na celkové hmotnosti těla. Ten se 

stanovuje různými metodami, jež často docházejí k výsledkům lišícím se o více než 5 %. To 

je třeba mít na paměti při porovnání dat z různých studií. 

7.2.2. Srdeční frekvence

  Je tou nejčastěji a velmi snadno měřitelnou veličinou aktivity lidského organismu a vlivu 

vnějších podmínek na organismus. Nejlépe vypovídá o vlivu aplikovaného tělesného zatížení 
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na organismus. Během zátěžových testů v terénních podmínkách byla srdeční frekvence 

měřena pomocí sporttestrových setů od firmy Polar, které se skládají z vysílače a snímače 

srdeční frekvence v podobě pásku na hrudník, umístěného ve výšce srdce a hodinek. 

Přijímače byly nastaveny na snímaní srdeční frekvence v pěti sekundových intervalech. 

Naměřené hodnoty byly infraportem přeneseny do počítače a v programu Polar zobrazeny a 

vyhodnoceny. Softwarový program Polar nabízí několik možností jak se změřenou srdeční 

frekvencí naložit. Nejpoužívanější grafové vyobrazení času tělesné aktivity a hodnot srdeční 

frekvence poskytuje náležitý přehled o daném zatížení. Dalšími možnostmi vyobrazení je 

poměr časů strávených v jednotlivých zónách energetického krytí, míra úsilí a tempo, počet 

denních záznamů, průměr srdeční frekvence v čase z dlouhodobého hlediska a konečně čas. 

Veškeré naměřené údaje se následně dají zobrazit v podrobné tabulce.

7.2.3. Ventilační parametry

V této kapitole je třeba uvést parametry, které mají vztah k zátěžovému vyšetření dechových 

funkcí, které proběhlo. Nebudu se tedy zabývat ani jednoduchými, všeobecně známými 

hodnotami klidových vyšetření, ani parametry složitými, které přísluší vysoce 

specializovaným pneumologickým pracovištím.

V první řadě je potřeba zmínit korelační faktory pro přepočet objemových hodnot, které 

umožňují srovnání výsledků v různých podmínkách prostředí.

Objemové ventilační hodnoty, měřené v prostředí s aktuálními podmínkami teploty, tlaku a 

nasycené vodními parami, doplňujeme symbolem ATPS (ambient temperature, pressure, 

saturated). Objemy měřené za různých podmínek by nebyly vzájemně srovnatelné, a proto je 

standardizujeme přepočtem na BTPS (body temperature, atmosphaeric pressure, water 

satured), tj. pro teplotu těla 37°C, okolní atmosférický tlak vzduchu a jeho nasycení vodními 

parami při teplotě 37°C (Placheta, 1999). 

Úkolem respirace v živém organismu je výměna O2 a CO2 mezi zevním a vnitřním prostředím 

organismu. Při fyzickém zatížení dochází ke zvýšení minutové plicní ventilace, která je 

v pásmu submaximálních intenzit úměrná intenzitě zatížení (Bunc, 1989).

Pro objasnění ventilačních zákonitostí je potřeba zmínit několik hlavních parametrů výměny 

plynů, které mají vztah k určení kapacity transportního systému.
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Vitální kapacita plic (VC) je tvořena součtem dechového objemu, inspiračního 

(nadechovaného) a expiračního (vydechovaného) rezervního objemu plicního. Je ukazatelem 

statickým, jednorázovým VTmax  měřeným v klidových podmínkách. Při mírné intenzitě 

zatížení se díky zapracování dýchacích svalů (rozdýchání) může VC oproti klidové hodnotě 

zvýšit. Po středně intenzivní práci se prakticky nemění, ale po dlouhodobé vyčerpávající 

práci, při které dochází k únavě dýchacích svalů, může klesnout dokonce až na 60% 

výchozích hodnot (Havlíčková 2008). 

Pro laboratorní měření se doporučuje VC měřit v ranních hodinách bez výrazné předchozí 

zátěže. Hodnoty vitální kapacity plic mohou dosahovat až 8 litrů. Záleží však na sportovní 

disciplíně a stupni trénovanosti jedince.

Dechový objem (Vt) je množství vzduchu, které  se jedním nádechem dostává do plic a se 

stoupající intenzitou vzrůstá, je však do značné míry závislý na dechové frekvenci. Při 

klidových stavech činí 0,5 – 0,7 l, při těžké práci se pohybuje  v rozmezí 2,0 – 3,0 l. Častěji 

bývá spíše vyjadřován svým podílem na vitální kapacitě (%VC), což při intenzivním výkonu 

u trénovaných jedinců může představovat hodnoty až  70% VC.

Minutová ventilace (V) je výslednicí hloubky a počtu dechů (V = VT x DF) a je především 

závislá na intenzitě konané práce. V klidu se pohybuje kolem 7 - 8 l a při výkonu stoupá až na 

80 – 100l. Minutová ventilace se přizpůsobuje jak potřebám zvýšeného přísunu kyslíku, tak 

především zvýšené koncentraci CO2 a jeho potřebě vyloučení z organismu. Při stupňovaném 

zatížení stoupá minutová ventilace lineárně, ale u vyšších intenzit pozorujeme tzv. 

hyperventilaci, což značí vyšší ventilaci, než je potřeba. Začátek hypervetilace označujeme 

jako anaerobní práh, ten se pohybuje kolem intenzity  zatížení 50 -60% VO2max. 

Ventilační ekvivalent kyslíku (VEO2) se vypočítá z podílu minutové ventilace a minutové 

spotřeby kyslíku. Je to množství vzduchu potřebného pro spotřebu 1 l O2. Havlíčková (2008) 

uvádí, že u maximálního zatížení činí ventilační ekvivalent kyslíku 28 litrů u mužů ve věku 

25 let a 33 l vzduchu na 1 l O2 u žen. Čím je jeho hodnota nižší, tím je stupeň využití kyslíku 

vyšší.

Výdej oxidu uhličitého (Vco2) představuje množství oxidu uhličitého vydaného z plic do 

vnějšího prostředí za časový interval. Je důležitým ukazatelem při posuzování reakce a 
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adaptace na tělesnou zátěž. Často se využívá k zjištění anaerobního prahu neinvazivní 

metodou pro stanovení hodnot RQ (respirační kvocient).

Příjem kyslíku (O2) značí množství vstřebaného kyslíku z vdechnutého atmosférického 

vzduchu za časový interval, zpravidla 1 min. Pomocí toho ekvivalentu zajistíme potřebnou 

validitu a reprodukovatelnost měření (testu).  

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je jedním z nejcennějších ukazatelů vytrvalostních 

schopností. Lze ji nejlépe změřit pomocí bicyklové nebo běhátkové ergometrie, vyjadřuje 

maximální aerobní množství z přijatého kyslíku, které je organismus schopen zpracovat při 

svalové práci. Vyjadřujeme ji v hodnotách VO2max.kg (ml.min-1). Populační hodnoty se 

pohybují kolem 35 ml/kg/min u žen a 45 ml/kg/min u mužů. U sportovců se specializovaným 

tréninkem na dlouhodobou vytrvalost, tedy aerobního zaměření, (skialpinisté, lyžaři běžci, 

triatlonisté, cyklisté) mohou dosahovat maximálních hodnot spotřeby kyslíku  až 80 

ml/kg/min i více. Větší množství spotřebovaného kyslíku ve svalech znamená více energie 

vytvářené efektivním aerobním způsobem, méně odpadních látek a tím i vyšší výkon a 

oddálení únavy. Hlavním limitujícím činitelem VO2max je výkon srdce a schopnost krevního 

oběhu transportovat kyslík.

Respirační kvocient (RQ) a poměr respirační výměny Vco2/Vo2 je vyjádřením okamžitých 

ventilačních vztahů CO2 a O2. Zatímco v klidu zůstává tento vztah konstantní, při stupňované 

fyzické zátěži se mění. Při nižších intenzitách zátěže lehce klesá, po překročení úrovně ANP 

jeho hodnota s nastupující metabolickou acidózou prudce stoupá.

(Brooks, 1984).

Poměr respirační výměny R ( respiratory exchange ratio) platí pro výměnu plynů v plicích. R 

= RQ platí pouze v rovnovážném vztahu. Je to správné označení pro dynamiku změn výměny 

Vco2/Vo2 při stupňovaném fyzickém zatížení do maxima. Překračuje hodnotu 1,0 při dosažení 

maxima a dále se zvyšuje při fázi zotavení. Má význam jako kritérium dosažení maximální 

metabolické úrovně, hodnota pro určení energetických ekvivalentů, jako jeden z parametrů 

pro neinvazivní určení anaerobního prahu ANP (Janda, 1996).
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7.2.4. Výpočet pracovního metabolismu

Výpočet pracovního metabolismu z hodnot srdeční frekvence, resp. VO2 metodou Bartůňkové 

(1996).

Hodnota srdeční frekvence (SF) je při submaximálním zatížení v setrvalém stavu přímo 

úměrná nejen intenzitě tohoto zatížení, ale i spotřebě kyslíku (VO2). Těchto závislostí 

můžeme využít k výpočtu energetického výdeje za předpokladu, že hodnoty SF nejsou příliš 

ovlivněny faktory psychickými, farmakologickými nebo v terénních podmínkách i vlivy 

prostředí apod. Pro získání přesnějších výsledků je nutné nejprve každou osobu vyšetřit 

v laboratoři při stupňovaném zatížení, a získat tak konkrétní individuální závislost hodnot SF 

a VO2. Pomocí tzv. energetického ekvivalentu pro kyslík (není vždy stejný a mění se podle 

toho, které živiny jsou metabolizovány, resp. podle intenzity zatížení) pak vypočítáme 

hodnoty energetického výdeje podle vzorce:

PM ( kJ ) = VO2 ( l ) . EEo2 . t ( min )

PM = pracovní metabolismus 

VO2 = spotřeba kyslíku 

EEo2 = energetický ekvivalent kyslíku 

t = čas

Tabulka č. 6 Respirační kvocient a energetický ekvivalent kyslíku v závislosti na způsobu 

čerpání energie (Bartůňková, 1996).

R EEo2[kJ]
Energie uvolněná

z tuků [%] ze sacharidů [%]

0,71 19,6 100 0

0,75 19,8 85 15

0,80 20,1 68 32

0,90 20,6 34 66

0,95 20,9 17 83

1,00 21,1 0 100
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Srdeční frekvence EEo2

<110 20,1

110 - 140 20,3

140 - 170 20,5

>170 20,9

Tabulku č. 7 Hodnoty energetického ekvivalentu kyslíku v závislosti na zatížení.(Bartůňková 

1996)

S naměřenými udaji jsem pracoval v programu Microsoft Excel pro jeho snadné použití 

výpočtů, funkcí a vzorců. Do toho programu je také snadné vkládat naměřené hodnoty 

z programu Polar. Hodnoty z laboratorního vyšetření na bicyklovém ergometru byly 

porovnány s naměřenými hodnotami při terénním měření a k srdeční frekvenci přiřazeny 

jednotlivé energetické výdeje.

8. Provedené testy – popis procedury

8.1. Terénní měření

Terénní měření probíhalo 17. 06. 2009 v tělocvičně ZŠ Opatov. Toto místo nebylo vybráno 

náhodně. Měřené taneční páry  z TK Sparta Praha používají zmíněnou tělocvičnu několikrát 

týdně jako tréninkovou již značnou dobu. Proto jsme v zájmu usnadnění organizace a průběhu 

měření zvolili právě toto místo, mezi jehož přednosti patří hlavně dostatečně prostorný a 

kvalitní parket a sportovní zázemí s hudební aparaturou. 

Měření probíhalo v odpoledních hodinách, dobrovolníci byli vyzváni aby se 48 hodin před 

měřením nevystavovali velkému tělesnému zatížení, konzumaci alkoholu či jiných omamných 

látek. Testovaní byli zároveň požádáni, aby se min 2 hodiny před začátkem testování vyhnuli 

konzumaci potravin, které jsou těžce stravitelné a mohly by ovlivnit metabolismus. Všichni 

zúčastnění potvrdili, že v poslední době neprodělali žádnou vážnější nemoc či úraz a mohli 

tak absolvovat testovaní v plném rozsahu a bez omezení. 



51

Při měření byla přibližná teplota vzduchu 20°C, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak 

naměřeny nebyly. Každý tanečník měl své vlastní tréninkové oblečení o dvou vrstvách, tak 

aby byl co nejlépe simulován kostým soutěžního prostředí a tím alespoň přiblíženo množství

odvodu tepla při soutěžní zátěži. Tanečnice obdobně jako při soutěži použily dlouhou sukni a 

jednu vrstvu lehkého oblečení na horní část těla.  Pro objektivnost měření zazněly pro 

všechny taneční páry v jednotlivých kolech stejné skladby, jež odpovídaly průměrnému

tempu soutěžních tanců.

Před zahájením vlastního měření bylo dostatek času na rozcvičení a zahřátí organismu.

Každému tanečníkovi byl zapůjčen jeden sporttestrový set (přijímač a vysílač), a proto po 

rozcvičení a zahřátí všichni absolvovali 2 zkušební tance, aby byli srozuměni se způsobem 

testování a také z důvodu simulace samostatného ovládání sporttestrů Polar. Celkem bylo 

provedeno měření ve třech 3 kolech (1. kolo, semifinále, finále) po 5 standardních tancích

(waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep). Jednotlivým tanečním kolům náležel patřičný 

(změřený) interval odpočinku tak, aby co nejlépe vystihoval délku odpočinku v soutěžním 

prostředí. Tzn. v prvním kole probíhal odpočinek v délce dvou tanečních skladeb (2 krát 1,5 

minuty), v druhém kole v délce 1 skladby (1,5 minuty) a ve finále dostali testovaní cca. 20 

vteřin odpočinku mezi tanci. Tanečníci byli vyzváni k samostatnému ovládání sporttestrů tak, 

aby zaznamenali vždy konec a začátek každého tance zmáčknutím tlačítka OK pro záznam 

dat do souboru. Po posledním změřeném finálovém tanci následovala 10 minutová relaxační 

část, ve které byla stále měřena srdeční frekvence.

8.2. Laboratorní měření

Laboratorní měření sledovaného souboru dobrovolníků probíhalo v laboratoři sportovní 

motoriky na FTVS UK po konzultacích s Doc. Hellerem a Ing. Vodičkou, který po technické 

stránce zajistil hladký průběh vyšetření. Měření probíhalo také pod vedením Mgr. Čaby. 

Všechny používané pomůcky pocházely z FTVS UK.

Laboratorním zátěžovým testem na bicyklovém ergometru jsme zjišťovali hodnoty 

během maximálního zatížení organismu. Po dostatečném rozcvičení byl každý dobrovolník 

jednotlivě přizván k testu.  Test začínal měřením klidových kardiorespiračních parametrů a 

poté následovalo počáteční zatížení.  Toto zatížení se každou minutu zvýšilo o 20 W, aby byl 

organismus zatěžován postupně. Celkový čas měření ve stupňovaném zatížení se u každého 

dobrovolníka lišil, a to v rozmezí od 2,5 do 4,5 minuty. Průměrná rychlost šlapání na bicyklu 

byla optimálně stanovena na 90-100 otáček. 
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9. Výsledky

Tabulka č. 8 – 12: Průměrný energetický výdej se ve všech 5 tancích zvyšoval s každým 

postupovým kolem resp. s kratším intervalem odpočinku.

Tabulka č. 13 – 14: Procentuelně vyjadřuje vzájemné navýšení energetického výdeje mezi 

postupovými koly.

Tabulka č. 15 - 16: Ukazuje nezávislost vzestupu energetického výdeje ve standardních 

tancích  na tempu těchto tanců.



Hodnoty naměřené v jednotlivých tancích a soutěžních kolech

Tabulka č. 8  Waltz

t – délka tance, SF1 – průměrná srdeční frekvence, SF2 – maximální hodnota srdeční frekvence, VO2 – kyslíkový oběm, EV 1-3 - energetický 

výdej v jednotlivých kolech, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Waltz 1. kolo Semifinále finále energetický výdej

jméno a příjmení
T SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 EV1 EV2 EV3

(min,s) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) ( kJ.kg
-1 

min
-1

)

Muži

David 1:40 141 168 2,71 154 184 3,09 157 171 3,17 1,0 1,1 1,1

Pavel 1:40 149 171 2,30 153 176 2,41 157 173 2,52 1,1 1,2 1,2

Jakub 1:40 142 162 1,31 154 171 1,73 155 173 1,76 0,7 0,9 0,9

Karel 1:40 133 153 2,39 135 156 2,47 146 157 2,90 0,7 0,8 0,9

μ 141,3 163,5 2,18 149,0 171,8 2,42 153,8 168,5 2,59 0,88 0,99 1,05

S 5,67 6,87 0,52 8,09 10,21 0,48 4,55 6,69 0,53 0,17 0,16 0,14

Ženy

Veronika H. 1:40 136 169 1,21 151 172 1,78 155 173 1,93 0,67 0,98 1,07

Veronika M. 1:40 144 167 1,30 160 172 1,66 164 175 1,75 0,57 0,73 0,77

Michaela 1:40 145 169 1,29 156 176 1,49 159 177 1,54 0,69 0,79 0,82

Ilona 1:40 139 165 0,61 156 173 1,41 160 157 1,59 0,26 0,59 0,67

μ 141,0 167,5 1,1 155,8 173,3 1,6 159,5 170,5 1,7 0,55 0,77 0,83

S 3,67 1,66 0,29 3,19 1,64 0,14 3,20 7,92 0,15 0,17 0,14 0,14
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Tabulka č. 9    Tango

t – délka tance, SF1 – průměrná srdeční frekvence, SF2 – maximální hodnota srdeční frekvence, VO2 – kyslíkový oběm, EV 1-3 - energetický 

výdej v jednotlivých kolech, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Tango 1. kolo Semifinále finále energetický výdej

jméno a příjmení
T SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 EV1 EV2 EV3

(min:s) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) ( kJ.kg
-1 

min
-1

)

Muži

David 1:40 150 173 2,97 168 183 3,49 182 188 3,90 1,06 1,25 1,40

Pavel 1:40 158 189 2,54 169 196 2,84 182 199 3,19 1,22 1,38 1,55

Jakub 1:40 146 169 1,45 158 172 1,86 167 174 2,18 0,75 0,97 1,14

Karel 1:40 143 168 2,78 154 174 3,21 160 174 3,45 0,87 1,00 1,09

μ 149,3 174,8 2,44 162,3 181,3 2,85 172,8 183,8 3,18 0,97 1,15 1,29

S 5,6 8,4 0,59 6,4 9,5 0,61 9,6 10,5 0,63 0,18 0,17 0,19

Ženy

Veronika H. 1:40 150 174 1,74 160 180 2,19 170 180 2,50 0,76 0,93 1,10

Veronika M. 1:40 162 179 1,70 165 181 1,76 174 182 1,97 0,93 0,98 1,09

Michaela 1:40 149 172 1,36 163 176 1,6 169 179 1,72 0,70 0,84 0,90

Ilona 1:40 130 157 0,19 135 165 0,43 159 172 1,55 0,08 0,18 0,65

μ 147,8 170,5 1,25 155,8 175,5 1,48 168,0 178,3 1,93 0,62 0,73 0,93

S 11,5 8,2 0,63 12,1 6,3 0,64 5,5 3,8 0,36 0,32 0,32 0,18
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Tabulka č. 10   Valčík

t – délka tance, SF1 – průměrná srdeční frekvence, SF2 – maximální hodnota srdeční frekvence, VO2 – kyslíkový oběm, EV 1-3 - energetický 

výdej v jednotlivých kolech, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Valčík 1. kolo Semifinále finále energetický výdej

jméno a příjmení
t SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 EV1 EV2 EV3

(min:s) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) ( kJ.kg
-1 

min
-1

)

Muži

David 1:40 149 181 2,94 168 188 3,49 186 195 4,01 1,05 1,24 1,44

Pavel 1:40 150 184 2,33 167 187 2,79 178 185 3,09 1,12 1,34 1,50

Jakub 1:40 151 174 1,62 154 176 1,73 165 175 2,11 0,84 0,89 1,10

Karel 1:40 143 164 2,78 147 170 2,94 167 173 3,72 0,87 0,92 1,17

μ 148,3 175,8 2,42 159,0 180,3 2,74 174,0 182,0 3,23 0,97 1,10 1,30

S 3,11 7,69 0,51 8,86 7,56 0,64 8,51 8,77 0,73 0,12 0,20 0,17

Ženy

Veronika H. 1:40 155 173 1,93 162 178 2,19 167 178 2,38 0,84 0,96 1,05

Veronika M. 1:40 159 181 1,63 168 185 1,83 180 187 2,10 0,89 1,00 1,16

Michaela 1:40 147 177 1,33 159 181 1,54 168 179 1,70 0,69 0,80 0,89

Ilona 1:40 140 164 0,66 145 166 0,89 161 170 1,64 0,28 0,37 0,69

μ 150,3 173,8 1,39 158,5 177,5 1,62 169,0 178,5 1,96 0,67 0,78 0,95

S 7,33 6,30 0,47 8,44 7,09 0,48 6,89 6,02 0,30 0,24 0,25 0,18
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Tabulka č.11  Slowfoxtrot

t – délka tance, SF1 – průměrná srdeční frekvence, SF2 – maximální hodnota srdeční frekvence, VO2 – kyslíkový oběm, EV 1-3 - energetický 

výdej v jednotlivých kolech, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Slowfoxtrot 1. kolo Semifinále Finale energetický výdej

jméno a příjmení
t SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 EV1 EV2 EV3

(min:s) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) ( kJ.kg
-1 

min
-1

)

Muži

David 1:40 153 167 3,06 159 173 3,23 178 184 3,78 1,09 1,15 1,36

Pavel 1:40 160 185 2,60 163 190 2,68 176 185 3,03 1,25 1,29 1,47

Jakub 1:40 157 175 1,83 161 177 1,97 165 177 2,11 0,95 1,02 1,10

Karel 1:40 145 168 2,86 149 163 3,02 164 173 3,60 0,89 0,94 1,14

μ 153,8 173,8 2,59 158,0 175,8 2,72 170,8 179,8 3,13 1,04 1,10 1,27

S 5,6 7,2 0,46 5,4 9,7 0,48 6,3 5,0 0,65 0,14 0,13 0,15

Ženy

Veronika H. 1:40 152 175 1,82 153 176 1,85 168 180 2,42 0,79 0,81 1,07

Veronika M. 1:40 160 177 1,66 166 181 1,79 177 182 2,04 0,90 0,98 1,12

Michaela 1:40 152 178 1,42 162 180 1,59 169 180 1,72 0,73 0,82 0,90

Ilona 1:40 135 159 0,43 138 165 0,57 161 173 1,64 0,18 0,24 0,69

μ 149,8 172,3 1,33 154,8 175,5 1,45 168,8 178,8 1,95 0,65 0,71 0,95

S 9,1 7,7 0,54 10,8 6,3 0,52 5,7 3,4 0,31 0,28 0,28 0,17
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Tabulka č. 12  Quickstep

t – délka tance, SF1 – průměrná srdeční frekvence, SF2 – maximální hodnota srdeční frekvence, VO2 – kyslíkový oběm, EV 1-3 - energetický 

výdej v jednotlivých kolech, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Quickstep 1. kolo Semifinále Finale energetický výdej

jméno a příjmení
t SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 SF1 SF2 VO2 EV1 EV2 EV3

(min:s) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) (min
-1

) (min
-1

) (l min
-1

) ( kJ.kg
-1 

min
-1

)

Muži

David 1:40 159 187 3,23 167 183 3,46 187 191 4,04 1,15 1,23 1,45

Pavel 1:40 164 184 2,71 163 189 2,68 182 199 3,19 1,30 1,29 1,55

Jakub 1:40 156 177 1,80 159 181 1,90 172 183 2,35 0,93 0,98 1,23

Karel 1:40 154 173 3,21 155 176 3,25 170 183 3,84 1,00 1,02 1,21

μ 159,7 182,7 2,58 163,0 184,3 2,68 180,3 191,0 3,20 1,13 1,17 1,41

S 3,8 5,5 0,58 4,5 4,7 0,60 7,0 6,6 0,66 0,14 0,13 0,15

Ženy

Veronika H. 1:40 153 181 1,85 155 184 1,93 178 188 2,80 0,81 0,84 1,24

Veronika M. 1:40 171 186 1,90 167 198 1,81 186 193 2,24 1,04 0,99 1,23

Michaela 1:40 160 182 1,56 164 185 1,63 175 185 1,82 0,81 0,84 0,95

Ilona 1:40 139 175 0,61 141 178 0,71 170 180 2,06 0,26 0,30 0,87

μ 155,8 181,0 1,48 156,8 186,3 1,52 177,3 186,5 2,23 0,73 0,74 1,07

S 11,6 3,9 0,52 10,1 7,3 0,48 5,8 4,7 0,36 0,29 0,27 0,17
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Tabulka č. 13   Vzestup energetického výdeje v %  - Muži

Tabulka č. 14   Vzestup energetického výdeje v %  - Ženy

EV – energetický výdej ( kJ.kg
-1 

min
-1

), μ – aritmetický průměr hodnot, S – směrodatná odchylka, % - přírůst energetického výdeje

Muži 1. kolo semifinále
vzestup z 1. 

kola
Finale

vzestup ze 
semifinále

vzestup z 1. kola

Tanec EV1 EV2 % EV3 % %

Waltz 0,88 0,99 12,50 1,05 6,06 19,32
Tango 0,97 1,15 18,56 1,29 12,17 32,99
Valčík 0,97 1,1 20,88 1,3 18,18 34,02

Slowfoxtrot 1,04 1,1 5,77 1,27 15,45 22,11
Quickstep 1,13 1,17 3,54 1,41 20,51 24,78

μ 1,00 1,10 12,25 1,26 14,47 26,64

S 0,08 0,06 0,07 0,12 5,04 5,87

Ženy 1. kolo semifinále
vzestup z 1. 

kola
Finale

vzestup ze 
semifinále

vzestup z 1. kola

Tanec EV1 EV2 % EV3 % %

Waltz 0,55 0,77 39,99 0,83 7,79 50,90
Tango 0,62 0,73 17,74 0,93 27,40 49,99
Valčík 0,67 0,78 16,42 0,95 21,79 41,79

Slowfoxtrot 0,65 0,71 9,23 0,95 33,80 46,15
Quickstep 0,73 0,74 1,37 1,07 44,59 46,57

μ 0,64 0,75 16,95 0,95 27,07 47,08

S 0,06 0,03 0,13 0,08 12,26 3,23
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Tabulka č. 15   Porovnání  energetického výdeje v soutěžních kolech standardních tanců s tempem jednotlivých tanců

Muži

Tabulka č. 16   Porovnání  energetického výdeje v soutěžních kolech standardních tanců s tempem jednotlivých tanců

Ženy

EV – energetický výdej ( kJ.kg
-1 

min
-1

), pořadí tanců hodnoceno vzestupně (tzn. 1.- nejrychlejší tempo, největší EV ; 5.- nejpomalejší tempo, 

nejmenší EV)

Tanec
tempo tanců 1. kolo pořadí tanců 

dle EV

Semifinále pořadí tanců 
dle EV

finále pořadí tanců 
dle EV

pořadí tanců 
dle rychlosti

tempa(takt/min) EV1 EV2 EV3

Waltz 28 0,88 5. 0,99 5. 1,05 5. 5.

Tango 32-33 0,97 4. 1,15 2. 1,29 3. 3.

Valčík 60 0,97 3. 1,1 4. 1,3 2. 1.

Slowfoxtrot 30 1,04 2. 1,1 3. 1,27 4. 4.

Quickstep 50-52 1,13 1. 1,17 1. 1,41 1. 2.

Tanec
tempo tanců 1. kolo pořadí tanců 

dle EV

Semifinále pořadí tanců 
dle EV

finále pořadí tanců 
dle EV

pořadí tanců 
dle rychlosti

tempa(takt/min) EV1 EV2 EV3

Waltz 28 0,55 5. 0,77 2. 0,83 5. 5.

Tango 32-33 0,62 4. 0,73 4. 0,93 4. 3.

Valčík 60 0,67 2. 0,78 1. 0,95 2. 1.

Slowfoxtrot 30 0,65 3. 0,71 5. 0,95 3. 4.

Quickstep 50-52 0,73 1. 0,74 3. 1,07 1. 2.



10. Diskuse

V posledních letech se v oblasti tanečního sportu v České republice kladou časté otázky. Je

sportovní tanec, dříve zvaný „společenský“, opravdu sportem? A je-li tomu skutečně tak, do 

jaké míry? Samozřejmě existují zastánci tohoto tvrzení, ale také existuje názor, který zařazuje 

tanec ve vrcholném provedení na hranici umění (Odstrčil 2004). Tyto spekulace se u nás 

doposud nestaly námětem žádného vědeckého zpracování, které by taneční sport posunulo 

k širšímu fyziologickému poznání.

Tento fakt se stal hlavní motivací našeho pozorování, zabývajícího se energetickou náročností 

resp. energetickým výdejem ve standardních tancích. 

Pro naše podmínky se nabízely dvě možnosti, jak docílit co nejpřesnějšího změření 

energetického výdeje. První variantou bylo použití přenosného analyzátoru plynů, který 

nabízí objektivnější získání měřených dat jejich přímým odečítáním  v průběhu vlastního 

výkonu. Tato metoda by však byla velice těžko realizovatelná v našich podmínkách měření. 

Taneční pár je po celou dobu výkonu v těsném tělesném kontaktu a během taneční 

choreografie by složitá aparatura mohla překážet a velice omezovat přirozený pohyb. Proto 

jsme museli přistoupit na variantu měření energetického výdeje pomocí monitorování srdeční 

frekvence v terénních podmínkách v porovnání s naměřenými údaji z laboratorního vyšetření.

Tento způsob měření se podle některých studií jeví jako nedostatečný vzhledem 

k neúměrnému růstu srdeční frekvence v porovnání se spotřebou VO2 po dosažení ANP. 

Srdeční frekvence stoupá rychleji než VO2 vzhledem k maximálním  individuálním 

hodnotám. (Jindra 2009)

Přesto jsme se jej při našem měření závislosti srdeční frekvence a spotřeby kyslíku rozhodli 

použít. V našich podmínkách se jevil jako jediný realizovatelný způsob měření.

V celosvětovém měřítku se energetickou náročností tanečního sportu zabývaly již 2 studie. 

Tou starší je publikace z roku 1988 s názvem „Heart rate and estimated energy expenditure 

during ballroom dancing.“ Blanksby a Reidy se v tomto pozorování zaměřili na sledování

průměrné srdeční frekvence a spotřebovaného kyslíku u 10 australských tanečních párů. Tyto 

hodnoty následně poměřili mezi standardní a latinsko-americkou částí. 

Zajímavé je srovnání s druhou, dánskou studií z roku 2002, která na již výše zmíněnou  

navazuje. Jedná se totiž mimo jiné o srovnání naměřených průměrných hodnot srdeční 
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frekvence mezi těmito dvěma studiemi. Australští tanečníci měli ve standardní části 

v průměru o 6-9 tepů/min méně v každém tanci než dánští o 14 let později. V australské studii  

dosahovali taneční páry lehce přes 80% SF max. Jensen, Jorgensen a Johanson (2002) však 

v novější dánské studii uvádí hodnoty od 92 – 94 % SF max. Možnou příčinu tohoto posunu 

by mohla objasnit skutečnost, že se taneční sport stal během posledních dekád rychlejší a 

dynamičtější disciplínou, jejíž velkou část výkonu ovlivňují psychické faktory. (Jensen, 

Jorgensen, Johanson (2002) 

Cíle naší práce sice nebyly totožné se zahraničními studiemi, avšak můžeme s nimi pro 

zajímavost srovnat naše přidruženě zjištěné hodnoty  průměrné srdeční frekvence.

Pro zprůměrňování srdečních frekvencí každého 

tanečníka našeho pozorování jsem použil hodnoty 

naměřené ve finále simulované taneční soutěže. Jak je 

vidět z tabulky č. 17,  procentuální vyjádření 

z maximální hodnoty SF činí u mužů  92,8% a u žen 

92,2%. Ve srovnání s dosavadním zkoumáním se námi 

naměřené hodnoty přibližují dánské studii z roku 2002.

Tabulka č. 17  procentuální vyjádření maxima SF 

testovaných tanečníků

Nyní je potřeba uvést několik faktorů, které mohly ovlivnit terénní nebo laboratorní měření. 

V průběhu simulované soutěže jsme se snažili všem zúčastněným dobrovolníkům vytvořit 

stejné podmínky. Čili tak,  aby všem soutěžním náležitostem a zvykům odpovídala časová, 

hudební, materiální, oděvní  i atmosférická složka. Ve srovnání s opravdovou soutěží jsme

však nedokázali navodit závodní atmosféru, která mnohdy velice ovlivňuje psychický faktor a 

tím může zasáhnout do naměřených hodnot SF. 

Důležitou okolností, která ovlivnila měření v laboratorních podmínkách je skutečnost, že 

tanečníci nejsou zvyklí na dlouhotrvající tělesnou zátěž. Délka soutěžního tance trvá zpravidla 

1:30 – 2 minuty. V momentu kdy přesáhli na bicyklovém ergometru tento časový  bod, ve 

jméno % z SF max

Muži

David 96,2

Pavel 94,6

Jakub 89,1

Karel 91,2

μ 92,8

Ženy

Veronika H. 95,5

Veronika M. 94,6

Michaela 90,6

Ilona 88,3

μ 92,2
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většině případech již nebyli schopni dlouho snášet stále narůstající zatížení.  Ve výsledných 

protokolech je v tomto časovém úseku  většinou viditelný nepřiměřeně vysoký nárůst srdeční 

frekvence. Je pravděpodobné, že tento jev může být v tanečním sportu vázán na nedostatečně 

trénovanou motivační a volní složku sportovního výkonu a návyk na tělesné zatížení v trvání 

do 2 minut. Dalším ovlivňujícím faktorem je nezkušenost zúčastněných  se šlapavým 

charakterem pohybu na bicyklovém ergometru a s tím související zapojení netrénovaných 

svalových skupin.

Předpokládali jsme, že se energetický výdej bude zvyšovat v postupových kolech s kratším 

intervalem odpočinku. Naměřené hodnoty ukázaly, že tomu tak skutečně je až na jednu 

výjimku. U tance Waltz byly naměřeny hodnoty energetického výdeje velice vyrovnané ve

všech třech kolech. V případě tří tanečníků byly hodnoty v semifinále a finále dokonce 

totožné.

Domnívám se, že je to způsobeno pravidelnou dlouho trvající pauzou (10-20 min.) před 

každým postupovým kolem, na které vždy navazuje jako první  právě tanec Waltz. Srdeční 

frekvence má z tohoto důvodu dostatek času na uklidnění.

V tabulkách č. 13 a 14 je zobrazeno porovnání procentuálního vyjádření přírůstku

energetického výdeje mezi jednotlivými postupovými koly a zároveň mezi muži a ženami.

Vzestup EV z 1. kola do semifinále je u žen o 4,5 % vyšší než u mužů, ale přesto je vzhledem 

k následujícím rozdílům  přírůstků zanedbatelný. Vzestup ze semifinále do finále a konečně 

z 1. kola do finále je u žen zvýšen  oproti mužům v obou případech téměř dvojnásobkem.

Zvýšenou pozornost věnuji také faktu, že u žen byl naměřen celkový EV ve všech kolech 

znatelně nižší než u mužů. Viz. tabulky 13 a 14.

Možné vysvětlení vychází z předpokladu, že muž (taneční partner) má na starost vedení páru. 

Vedení je celý komplex vztahů a činností, které mají za cíl vytvářet společný pohyb a výraz 

páru. (Odstrčil 2004)

Partner tedy udává směr, rychlost, zastavení, průběh pohybu nebo náhlé nečekané změny. Je 

to tedy on,  kdo vysílá energii jako signál k provedení akce. Reakcí a zároveň zpětnou vazbou 

je mu partnerčin pohyb. Z tohoto důvodu je pravděpodobný vyšší energetický výdej  u 

partnerů.
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Srovnáme-li naměřené výsledky s hypotézou č. 2, můžeme konstatovat, že se nepotvrdila. 

V případě výdeje energie na tempu skladby zcela nezáleží, jak jsme se původně domnívali.

Překvapujícím se stal u mužů tanec Valčík a u žen Tango. Valčík je tanec s nejrychlejším 

poměrem takt/minuta a přesto se stal u partnerů v jednotlivých kolech až třetím, čtvrtým a

druhým tancem co se výdeje energie týče. Jelikož je valčík figurálně velmi chudý, dává 

tanečníkům možnost plynout po parketě bez zastavení. Vytvořenou počáteční pohybovou 

energii tak můžeme využívat lépe, než například  u Quickstepu, kde je zapotřebí její častá 

obnova vlivem, dynamických startů, zastavování, poskoků a náhlých změn směru. Tango bylo 

u partnerek naměřeno třikrát až jako čtvrtý tanec v pořadí energetické náročnosti. Tento 

výsledek je překvapením v souvislosti s dynamikou a dravostí tohoto tance.
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11. Závěr

Snahou naší práce bylo zjistit závislost velikosti energetického výdeje na struktuře 

postupových kol v soutěži standardních tanců. Předpoklad, že s kratším intervalem odpočinku 

poroste energetický výdej se potvrdil s jednou výjimkou.

U tří tanečníků nebyl v tanci Waltz pozorován přírůstek energetického výdeje mezi semifinále 

a finále. U mužů bylo dosaženo o 12,25%  a u žen 16, 95% vyššího energetického výdeje 

v semifinále, než v 1. kole. Ve finále se jednalo u mužů o 14,47% a u žen o 27,07% vyšší 

hodnotu než v předchozím kole. A konečně přírůstek energetického výdeje ve finále 

vzhledem k 1. kolu činil 26,64% u mužů a 47,08% u žen.

Při zkoumání vlivu tempa taneční skladby na srdeční frekvenci ve standardních tancích se 

zcela nepotvrdila hypotéza růstu energetického výdeje v tancích s rychlejším tempem.

Dle předpokladů se energeticky nejméně náročným stal tanec Waltz. U ostatních tanců však 

nebylo možné s určitostí potvrdit jejich energetickou závislost na tempu tance. Tyto rozdíly 

pravděpodobně zapříčiňuje obtížná technická složka, neplynulý a složitý průběh pohybu a 

větší počet figur některých tanců.  

Na závěr je nutno zmínit, že ať jsou monitorovány jakékoliv veličiny mající vliv na výkonnost 

ve standardních tancích, nelze je chápat jako jediné a směrodatné. Vždy by měly být 

zohledněny s ostatními parametry. 

Z dosavadní vědecké práce zabývající se energetickou náročností v tanečním sportu vyplývá, 

že standardní tance ve své vrcholové formě vyžadují poměrně velké nároky na funkční 

kapacitu organismu a vysoké množství vydané energie během soutěží. Naměřené hodnoty 

potvrzují důležitost dobré fyzické kondice, potřebné k provozování tohoto sportovně-

estetického odvětví.

Tato diplomová práce by se mohla stát inspirací pro další vědecké výzkumy či experimenty, 

které se budou zabývat energetickým výdejem v tanečním sportu. Rozšířením poznatků této 

problematiky by se mohlo docílit uplatňování nových přístupů a metodik sloužících rozvoji 

tréninku  a vrcholových soutěžních výkonů v tanci.
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14. Přílohy
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Graf č. 1 Ukázka záznamu průběhu  srdeční frekvence během terénního měření

Jméno Jakub Datum 17.6.2009 SF průměr 137 tepy/min.

Záznam Čas 18:22:58 SF max 183 tepy/min.

Aktivita Standardní tanec trvání 1:15:08
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Graf č. 2  Ukázka rozložení srdeční frekvence v průběhu terénního měření

Jméno David Datum 17.6.2009 SF průměr 149 tepy/min.

Záznam Čas 18:22:28 SF max 206 tepy/min.

Aktivita Standardní tanec trvání 1:15:16
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Tabulka č. 18 Záznam 5 sekundových intervalů srdeční frekvence ve finále - Jakub

t – čas, SF- srdeční frekvence,  x – průměrná srdeční frekvence,  EV – energetický výdej, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Jakub Pavlík - terénní měření -  finále - 17.6. 2009 

t SF x EV

+0:00 +0:05 +0:10 +0:15 +0:20 +0:25 +0:30 +0:35 +0:40 +0:45 +0:50 +0:55

0:55:00 134 132 129 126 127 125 123 132 140 152 157 159

0:56:00 166 166 164 166 167 168 169 170 171 171 173 173

0:57:00 172 170 168 165 164 159 155 152 150 152 156 162

0:58:00 165 167 168 170 174 174 174 175 175 175 174 174

0:59:00 174 175 174 172 170 168 166 164 159 154 155 155

1:00:00 158 162 165 168 170 172 173 175 175 176 175 173

1:01:00 170 164 158 158 157 150 152 153 156 153 155 157

1:02:00 160 163 167 171 172 173 174 175 176 177 177 177

1:03:00 177 175 174 170 168 165 163 158 156 155 156 156

1:04:00 158 163 163 171 172 176 176 181 182 181 180 181

1:05:00 182 182 183 182 181 177 176 173 171 168 165 157

μ 165,1 165,4 164,8 165,4 165,6 164,3 163,7 164,4 164,6 164,9 165,7 165,8 165,0 1,10

S 12,3 12,2 13,0 13,6 13,5 14,6 15,1 13,8 12,5 11,2 9,7 9,3
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Tabulka č. 19 Záznam 5 sekundových intervalů srdeční frekvence ve finále - Michaela 

t – čas, SF- srdeční frekvence,  x – průměrná srdeční frekvence,  EV – energetický výdej, μ – aritmetický průměr, S – směrodatná odchylka

Michaela Segetová - terénní měření -  finále - 17.6. 2009 

t SF x EV

+0:00 +0:05 +0:10 +0:15 +0:20 +0:25 +0:30 +0:35 +0:40 +0:45 +0:50 +0:55

0:56:00 166 168 170 171 171 172 172 173 174 175 176 177

0:57:00 176 174 173 168 167 165 159 155 156 154 161 163

0:58:00 166 168 170 171 172 174 174 177 178 178 178 179

0:59:00 179 179 177 176 176 170 168 166 162 158 157 155

1:00:00 155 160 166 168 172 174 177 178 179 179 178 176

1:01:00 172 171 168 167 166 166 165 159 158 155 154 158

1:02:00 162 162 166 170 173 175 176 178 179 180 181 181

1:03:00 180 178 178 169 168 167 166 166 162 159 159 155

1:04:00 155 158 173 179 180 182 184 184 184 185 185 184

1:05:00 185 185 184 185 185 179 179 177 175 171 167 160

μ 169,6 170,3 172,5 172,4 173 172,4 172 171,3 170,7 169,4 169,6 168,8 171 0,93

S 10,0 8,4 5,5 5,5 5,6 5,3 7,1 8,9 9,6 11,1 10,7 11,0
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