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SOUHRN 

Název práce: Vliv alkoholu na opakované měření izokinetické síly při extenzi a flexi 

v kolenním kloubu  

Cíle: Cílem práce je zjistit vliv alkoholu na izokinetickou svalovou činnost extenzorů a 

flexorů v kolenním kloubu. 

Metody: Studie se zúčastnilo dobrovolně 15 jedinců, ve věku 23,9 ± 1,9 let, o tělesné 

výšce 179,5 ± 7,2cm a tělesné hmotnosti 78,5 ± 7,95kg, studujících vysokou sportovní 

školu. Jedné skupině byl podán alkohol s džusem (0,8g alkoholu na 1kg tukuprosté 

hmoty) a druhá požila pouze samotný džus, jednalo se tedy o křížový plán studie. Na 

dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA) jsme ve třech 

úhlových rychlostech (60°/s, 180°/s a 240°/s) měřili izokinetickou svalovou sílu. 

Zkoumanými parametry byly peak torque, svalová práce, průměrný svalový výkon a čas 

do maximálního peak torque. 

Výsledky: V naší práci jsme zaznamenali věcně i statisticky významný nárůst peak 

torque, svalové práce a průměrných svalových výkonů při měření flexe ve všech třech 

úhlových rychlostech (60°/s, 180°/s a 240°/s). Rozdílné hodnoty času potřebného 

k dosažení maximálního peak torque, se při měření flexe a extenze věcně ani statisticky 

nezměnily. Výjimkou byla úhlová rychlost 240°/s, kdy jsme při pohybu do extenze 

zaznamenali věcně významnou změnu u času potřebného k dosažení maximálního peak 

torque. Statistická významnost se nepotvrdila. 

 U probandů jsme zaznamenali významné zvětšení sledovaných parametrů u 

flexe kolenního kloubu. U extenzorů nebyl vliv alkoholu na svalovou sílu prokázán. 

Doba mezi konzumací alkoholu a samotným testováním ovlivňuje výsledky studie. 

Klíčová slova: Alkohol, izokinetická síla kolenního kloubu, peak torque, průměrný 

výkon, svalová práce 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: The effect of alcohol drinking on the isokinetic knee strength 

Objectives: The objective of this thesis is to assess the effect of alcohol on isokinetic 

knee strength during extension and flexion. 

Methods: Fifteen volunteers participated in this study. Their age was 23,9 ± 1,9 years, 

height 179,5 ± 7,2cm and weight 78,5 ± 7,95kg. They were all students from sports 

faculty. One group of volunteers was given alcohol with juice (0,8g of alcohol to 1kg of 

fat-free mass), the second group drank only juice. We used the switch design study. We 

measured isokinetic knee strenght on dynamometer Cybex Humac Norm (Cybex 

NORM ®, Humac, CA, USA) in three types of angular velocity (6O°/s, 180°/s, 240°/s). 

The parametrs were peak torque, muscular work, average muscular power and time to 

peak. 

Results: We registered statistically significant increase of peak torque, muscular work 

and average muscular powers when measuring flexion in all the three angular velocities 

(60°/s, 180°/s, 240°/s). We did not register statistically or effect size significant 

diference readings of time needed for maximal peak torque when measuring flexion and 

extension. The only exception was angular speed 240°/s where we registered a factually 

significant change in time needed for extensors to reach the maximal peak torque. 

Statistical significance was not supported. 

We registered significant increase of al parameters during knee flexion. With 

extensors we did not assess the effect of alcohol on knee extension. The results are 

influenced by the time between alcohol consumption and the testing itself. 

Key words: alcohol, knee isokinetic strenght, peak torque, average power, total work 
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1. Úvod 

V dnešní uspěchané a přetechnizované době lidé po práci volí spíše pasivní 

odpočinek, jakým je např. sledování televize nebo hraní počítačových her. Neuvědomují 

si potřebu pohybu a tím, ve spojení se špatným stravováním a nedostatečným příjmem 

vhodných tekutin, dochází k obrovskému nárůstu osob nemocných civilizačními 

chorobami. Jedním z těchto špatných návyků je i konzumace alkoholu, ať už v 

pohostinských zařízeních nebo v některých případech při sledování oblíbených 

televizních pořadů doma. Konzumace alkoholu patří v České republice mezi často 

užívané socializační prostředky. Alkohol, je neodmyslitelnou součástí sledování 

sportovních utkání, a proto je ho dostatek na každém sportovišti.  

Menší část populace se snaží do svého plánu zařadit aktivní formu odpočinku, 

sport na výkonnostní nebo amatérské úrovni. Ve většině případů, hlavně u sportovních 

her, je tato pohybová aktivita také spojena s konzumací alkoholu, a to před, během, 

nebo po samotném sportování. Tato skutečnost se ovšem neděje pouze u sportovců 

amatérů, ale je známo i několik případů, kdy si profesionální sportovci během 

závodního období alkohol dopřejí a to v nemalé míře. Podle studie Lecoultreho a 

Schutze (2009) se průměrný výkon 13 testovaných cyklistů snížil po požití alkoholu. 

Odbouráváním alkoholu je náš organismus velice zatížen, a proto dochází k pomalejší 

regeneraci po ukončení zátěže. Shirreffsová a Maughan (2006) uvádějí, že účinky 

alkoholu ovlivňují silové schopnosti minimálně a že závisí na míře závislosti jedince na 

této látce.  

V naší práci jsme se zaměřili na druhý případ trávení volného času, tedy na 

aktivní činnost, spojenou právě s konzumací alkoholu před zahájením pohybové 

aktivity. Cílem naší práce je zjistit vliv alkoholu na svalovou činnost velkých svalových 

skupin dolních končetin, konkrétně při extenzi a flexi v kolenním kloubu při 

izokinetické činnosti. Tyto pohyby jsou součástí téměř všech pohybových aktivit (běh, 

chůze, cyklistika, aj.), dostupných běžné populaci. V práci se snažíme objasnit vliv užití 

alkoholu před výkonem na svalovou činnost dolních končetin. 
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2. Teoretická východiska 

Svaly jsou jednou z nejdůležitějších tkání člověka. Mariebová a Mallatt (2005) 

uvádí čtyři funkce, které svalová tkáň v našem těle zastává. Jedná se o produkci tepla, 

vznikající při kontrakci svalu a tím udržení stálé teploty vnitřního prostředí. Druhou 

funkcí svalové tkáně je zpevnění kloubu, kdy svaly působí nízkou kontraktilní silou na 

šlachy svalů a tím zabezpečují stabilizaci kloubu. Další funkcí je držení těla, které je 

zajišťováno periodicky se smršťující svalovou tkání. Poslední, nejznámější funkcí 

svalové tkáně, je vykonávání pohybu.  

Předmětem našeho výzkumu je vliv konzumace alkoholu na svalový výkon. 

Proto popisujeme vliv alkoholu na organismus, jeho metabolismus a účinky alkoholu 

ovlivňující sportovní výkon.   

2.1 Rozdělení svalových skupin 

V lidském těle se nachází přibližně 300 svalů na každé polovině těla. Parker 

(2007) uvádí počet 640 svalů u průměrného muže. Abychom se v tomto velkém 

množství orientovali, rozdělíme svaly do několika skupin, podle různých pohledů. 

Autoři Parker (2007), Elišková (2006), Mariebová a Mallatt (2005) se shodují na 

stejném rozdělení svalových tkání podle jejich vzhledu pod mikroskopem, dělí 

svalovinu na: 

 hladkou svalovinu 

o není ovládána vůlí, je inervována autonomním nervovým systémem 

o její základní stavební jednotkou je svalová buňka  

o nejvýznamnější je funkce hladké svaloviny ve vnitřních orgánech, jako 

například dýchacích cest, cév nebo žaludku (Parker, 2007) 
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 příčně pruhovanou srdeční svalovinu 

o i tato je ovládána mimovolně 

o její základní stavební jednotkou je svalová buňka, která obsahuje příčně 

pruhovaná myofilamenta 

o tento typ svaloviny tvoří nejsilnější vrstvu srdeční stěny, díky níž je srdce 

schopno vykonávat pravidelné stahy a tím pumpovat krev do oběhového 

systému  

 příčně pruhovanou kosterní svalovinu 

o kontrakce těchto svalů je ovládána vůlí  

o najdeme ji v samostatných orgánech a v kosterních svalech, které jsou 

upnuty ke kostem, jimiž pohybují. 

Dylevský (2009) přidává ještě tzv. nespecifický kontraktilní systém. V podstatě 

se jedná o nesvalové elementy, které ve své cytoplasmě obsahují kontraktilní filamenta. 

Kontrakci těchto filament vyvolávají podobné stimuly jako u hladké svaloviny. 

2.1.1 Příčně pruhovaná kosterní svalovina 

Elišková (2006) uvádí, že příčně pruhovaná kosterní svalovina je ve většině případů 

ovládána vůlí a u dospělého člověka představuje až 40% celkové tělesné hmotnosti. 

Základními stavebními jednotkami jsou mnohojaderná svalová vlákna. Obecně známou 

funkcí příčně pruhované svaloviny je zabezpečení pohybu těla, ale je i součástí stěny 

některých trubicových orgánů, jako například hltanu nebo jícnu. Tvoří svaly jazyka, 

které můžeme rozdělit podle jejich začátku a konce. Ty, které začínají a končí v jazyku, 

nazýváme svaly intraglosální. Druhá skupina svalů, extraglosální, začíná v okolí jazyka, 

prostupuje jím a upíná se na vazivovou ploténku. Příčně pruhovanou svalovinou je také 

tvořen zevní svěrač konečníku (m. sphincter ani externus). 

Kosterní svalovina, je základní stavební jednotkou kosterních svalů. 

Jednoduchým popisem můžeme sval rozdělit na dvě části (Merkunová, 2008). Část 

svalová je tvořena příčně pruhovanou svalovinou a v část vazivovou sval přechází na 

obou koncích. Nejsou to ale jediné tkáně, ze kterých se příčně pruhovaný kosterní sval 
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skládá. Nalezneme zde také tkáně pojivové, krevní cévy a nervy (Mariebová a Mallatt, 

2005). Všechny tyto segmenty popíšeme v kapitole 2.3 Svalová činnost.  

Podle tohoto jednoduchého popisu, by se mohlo zdát, že jsou všechny kosterní 

svaly stejné. V následující podkapitole se věnujeme jejich rozdělení podle různých 

pohledů. 

2.1.2 Dělení příčně pruhovaných svalů 

Je mnoho způsobů, jak lze svaly rozdělit na jednotlivé skupiny. Proto jsme do 

této práce vybrali jen ty, které jsou zahrnuty v našem zkoumání.  

Za základní pohled dělení svalů můžeme považovat jejich tvar. Většina autorů se 

shoduje na čtyřech různých tvarech kosterního svalu. Jedná se o typ vřetenovitý, 

válcovitý, trojúhelníkovitý a plochý. 

Elišková (2006) rozděluje příčně pruhované kosterní svaly podle místa úponu: 

na svaly kosterní, svaly kožní (mm. cutanei) a svaly kloubní (mm. articulares). Autorka 

uvádí, že se kosterní svaly začínají a upínají na skelet, se kterým pohybují. Kožní svaly 

se upínají do kůže, mezi ně patří třeba svaly mimické. V tomto případě zajišťují výraz 

ve tváři. Protože jsou mimické svaly uloženy kolem obličejových otvorů, mohou je 

uzavírat, otevírat nebo měnit jejich tvar. Kloubní svaly se upínají do kloubních pouzder, 

při kontrakci tak vykonávají pohyb kloubu nebo jeho fixaci. 

Dále dělíme svaly podle tělní krajiny, ve které se nacházejí. Merkunová (2008) 

volí jednodušší rozdělení. Dělí svaly do oblastí hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad a do 

oblastí horních a dolních končetin. Podrobnější rozdělení se tedy týká jednotlivých částí 

těla. Nás nejvíce zajímá oblast dolní končetiny, která je dělena na svaly kyčelní, svaly 

stehna, bérce a svaly nohy.  

Také Dylevský (2009) dělí svaly dolní končetiny podle umístění, ale vztahuje je 

ke kloubu, se kterým pohybují. Dělí je na svaly kyčelního kloubu, kolenního kloubu, 

svaly kloubů nohy, svaly prstů nohy, palce a svaly malíku. Toto dělení je pro nás 

přijatelnější, proto budeme v dalším průběhu práce vycházet právě z něj. 
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Posledním, pro nás důležitým pohledem, je dělení podle funkce jednotlivých 

svalů. Nejedná se o všeobecné funkce, které jsou uvedeny na začátku kapitoly, ale o 

funkce vázající se ke kloubům. Podle umístění svalů kolem kloubů vykonávají 

kontrakcí různé směry pohybu kloubu. Můžeme je rozdělit na rotátory vykonávající 

rotaci kloubu, odtahovače (abduktory), přitahovače (adduktory). Dále na ohybače a 

natahovače kloubu (flexory a extenzory), které jsou pro náš výzkum nejdůležitější. 

2.2 Flexory a extenzory kolenního kloubu 

Většina svalů neovládá pouze jeden pohyb. Proto je možné svaly rozdělit na 

hlavní a pomocné. Hlavní svaly se přímo podílejí na vykonání daného pohybu, např. 

flexe v kolenním kloubu (m. biceps femoris). Pomocné svaly se také podílejí na flexi, 

ale jejich hlavním pohybem je např. rotace (m. sratorius), zevní rotátor dolní končetiny. 

Hlavními pohyby v předozadním směru kolenního kloubu jsou flexe a extenze. V této 

kapitole popíšeme místa začátků a úpony flexorů a extenzorů kolenního kloubu. 

V případě, že se jedná o hlavní svaly, popíšeme i jejich pomocnou funkci, v případě 

pomocných svalů i funkci hlavní. Pro větší přehlednost zařazujeme popis stavby 

kolenního kloubu.  

2.2.1 Kolenní kloub 

Kolenní kloub je největším kloubem v lidském těle, je tvořen třemi kostmi – 

kostí holení (tibií), čéškou (patelou) a kostí stehenní (femurem). Tyto tři kosti spolu 

tvoří dvě kloubní spojení, femurotibiální a femuropatelární (Bartoníček, 2004). Elišková 

(2006) doplňuje stavbu kolenního kloubu ještě o vazivově chrupavčité kloubní menisky. 

Hlavice kolenního kloubu je tvořena mediálním a laterálním kondylem stehenní 

kosti. Tyto kondyly jsou od sebe odděleny širokým zářezem (fossa intercondylaris 

femoris). Jamku kolenního kloubu tvoří mediální a laterální kondyly tibie. Mezi oběma 

kondyly, jak tibie, tak femuru, se nachází mediální a laterální menisky, které pomáhají 

dotvářet kloubní jamku.  

Zvláštností kolenního kloubu jsou dva zkřížené vazy, které se podílejí na 

stabilizaci kloubu. Tyto vazy, se nazývají přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum 
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anterius) a zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius), (Elišková, 2006). Jiný 

názor má Bartoníček (2004, s. 186) tvrdí, že: „ Označení přední a zadní není přesné, 

neboť je odvozeno od tibiálního úponu obou vazů. Uspořádání zkřížených vazů se totiž 

během pohybu mění“. Pro naše účely postačí, když se budeme držet označení přední a 

zadní zkřížený vaz.  

Poslední kostí tvořící kolenní kloub je čéška (patella). Dylevský (2009) uvádí, že 

se nachází v úponové šlaše čtyřhlavého stehenního svalu. Od tibie je vždy oddělena 

tukovými polštářky, a tak je v kontaktu pouze se stehenní kostí. Její tvar je 

trojúhelníkovitý nebo srdčitý.  

Kloubní pouzdro ohraničuje celou kloubní dutinu. Ta je tvořena dvěma 

vrstvami, vrstvou fibriózní a vrstvou synoviální. Vrstva fibriózní začíná na mediálním 

epikondylu femuru, ve vzdálenosti 1-1,5 cm od okrajů kloubních ploch. Upíná se na 

střední část menisků a na přední straně vytváří variabilní záhyb tím, že se vychlipuje 

pod šlachu čtyřhlavého stehenního svalu. Synoviální vrstva tvoří vnitřní část kloubního 

pouzdra, ale nesrůstá s ním. Začíná na stranách pately, probíhá parapatelárně a upíná se 

na hlavičku fibuly. 

Hlavními pohyby kolenního kloubu jsou flexe a extenze. Proto si svaly v této 

oblasti rozdělíme na svaly vykonávající flexi (flexory) a svaly vykonávající extenzi 

(extenzory). Většina svalů vykonávající pohyby kolenního kloubu je rozložena kolem 

stehenní kosti.  

2.2.2 Svaly vykonávající extenzi 

Jediným extenzorem kolenního kloubu je čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps 

femoris). Svými čtyřmi hlavami obaluje skoro celou stehenní kost a je to nejmohutnější 

sval v těle. Čtyřhlavý sval stehenní je inervován n. femoralis. Podle Dylevského (2009) 

působí m. quadriceps femoris proti hmotnosti celého těla a je důležitý pro chůzi.  

Nejmohutnější a nejhlouběji uložená je prostřední hlava čtyřhlavého svalu (m. 

vastus intermedius). Z její dorzální plochy se odštěpují až čtyři snopce, které svým 

upnutím do vrcholu dorzální plochy chrání uskřinutí kolenního pouzdra při pohybu.  
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Druhou hlavou stehenního svalu je přímý sval stehenní (m. rectus femoris). Má 

dva začátky, jedním z nich je spina iliaca anterior in posterior a druhým horní okraj 

jamky kyčelního kloubu. Tato hlava probíhá nad m. vastus intermedius a mezi 

okrajovými hlavami. Upíná se na čéšku, jen povrchové snopce této hlavy přecházejí 

přes přední plochu pately do její šlachy. Tato šlacha je zároveň hlavním úponem m. 

quadriceps femoris. Vedlejší funkcí m. rectus femoris je flexe v kyčelním kloubu. 

Postranní hlavy čtyřhlavého svalu se nazývají vnitřní (m. vastus medialis) a 

zevní (m. vastus lateralis). Podle Dylevského (2009) se všechny hlavy čtyřhlavého 

stehenního svalu spojují asi 15 cm nad patelou do společné šlachy. Tato šlacha se 

upevňuje na čéšku a jako vaz čéšky (ligamentum patelae) na výběžek holenní kosti 

(tuberositas tibiae).  

2.2.3 Svaly vykonávající flexi 

 Na flexi kolenního kloubu se podílí více svalů, než tomu bylo u extenze. Pokud 

je rozdělíme podle jejich hlavní či vedlejší funkce, najdeme na dorzální straně stehna ty, 

jejichž hlavní funkcí je flexe v kolenním kloubu. Do skupiny svalů vykonávající flexi 

v kolenním kloubu řadí Čihák (2001) dvouhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), sval 

poloblanitý (m. semimembranosus) a sval pološlašitý (m. semitendinosus). Poslední dva 

zmíněné svaly jsou inervovány n. ischiadicus. Podle Dylevského (2009) je m. biceps 

femoris inervován n. tibialis a n. peroneus communis. 

 Mezi pomocné flexory, podle Čiháka (2001), řadíme m. sartorius, m. popliteus a 

m. gastrocnemius. M. sartorius je inervován n. femoralis a jeho hlavní funkcí je flexe, 

abdukce a zevní rotace stehna. M. popliteus i m. gastrocnemius řadíme do svalů bérce, 

oba jsou inervovány n. tibialis. 

 M. biceps femoris je dvouhlavý sval, jehož hlavy jsou uloženy na laterální a 

dorzální straně stehna. Jeho hlavy se nazývají dlouhá hlava (caput longum) a krátká 

hlava (caput breve). Caput longum začíná na tuber ischiadicum a sestupuje až 

k laterálnímu okraji bérce. Caput breve začíná na střední třetině linea aspera a vstupuje 

do úponové šlachy dlouhé hlavy, která končí na hlavici fibuly (Dylevský, 2009). 
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 Stejný začátek mají m. semimembranosus a m. semitendinosus na tuber 

ischiadicum. Zatímco úpon m. semitendinosus je na vnitřním kondylu tibie, m. 

semimembranosus má rozdělen úpon na tři části, na přední, střední a zadní část. Zadní 

část přechází do fascie m. popliteus, přední část je upnuta na mediální kondyl tibie a 

střední část se upíná do pouzdra kolenního kloubu. 

 Podle Dylevského (2009) je flekční síla těchto tří svalů ovlivněna postavením 

pánve. Uvádí, že čím vyšší je flexe pánve, tím je větší aktivita těchto tří svalů. 

 Nejhlouběji uloženým pomocným svalem je m. popliteus, jehož začátek je na 

laterálním menisku a laterálním kondylu femuru. Jeho hlavní funkcí je rotace kolena při 

flexi bérce. Další vedlejší funkcí je ochrana zadního zkříženého vazu, ke které dochází 

maximálním aktivizováním svalu. Druhým pomocným svalem, který řadíme do svalů 

bérce, je m. gastrocnemius. Je to povrchový dvojhlavý sval, jehož počátek je na 

laterálním a mediálním epikondylu femuru, a upíná se pomocí Achillovi šlachy na patní 

kost. Jeho hlavní funkcí je plantární flexe chodidla při extenzi v koleni.  

 Dále se na flexi v kolenním kloubu podílí nejdelší sval lidského těla, m. 

sartorius. Počátek tohoto svalu je na předním horním trnu kyčelní kosti (spina iliaca 

anterior superior). Poté, co se ovine kolem mediální strany kolena, upne se na mediální 

kondyl tibie. Jeho hlavní činností je zevní rotace dolní končetiny, flexe a abdukce 

stehna. Jeho podíl na flexi v kolenním kloubu je, oproti ostatním pomocným svalům, 

velice malý (Dylevský, 2009). 

 Jak je výše zmíněno, svaly mají svá vlákna, díky jejichž kontrakci jsme schopni 

pohybu. Svaly tvořené kosterní svalovinou jsou ovládané vůlí, tedy i flexory a 

extenzory kolenního kloubu. V následující kapitole popisujeme podrobněji stavbu 

kosterních svalů, rozdělení svalových vláken a přiblížíme, na jakém principu pracují. 
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2.3 Svalová činnost  

2.3.1 Stavba příčně pruhovaného svalu 

 Sval je tvořen vazivem uloženým mezi svalovými vlákny a příčně pruhovanou 

kontraktilní svalovinou, která vytváří svalová vlákna. Každé z těchto vláken je obaleno 

slabou vazivovou vrstvou, kterou nazýváme endomysium. Vazivo epimysium obaluje 

několik desítek svalových vláken a vytváří tak primární svalový snopec. Vazivová 

vrstva, nazývaná perimysium, obaluje několik primárních svalových snopců a tím 

vytváří sekundární svalové snopce. Elišková (2006) uvádí, že po spojení všech 

sekundárních svalových snopců vznikne sval, který je také obalen vazivem (fascií). 

 Parker (2007) doplňuje složení svalových vláken. Svalové vlákno je obaleno 

vazivovou vrstvou, nazývanou endomysium, pod kterou se nachází cytoplazmatická 

membrána (sarkolema) svalové buňky. Pod touto membránou najdeme mnohojadernou 

cytoplazmu (sarkoplasma) svalové buňky, ve které se mimo jiných organel, vyskytují 

podélně orientovaná vlákénka (myofibrily). Tato vlákénka jsou složená z úseků 

(sarkomer), která jsou ohraničena dvěma Z-proužky. Každá ze sarkomer je tvořena 

řadou submikroskopických myofilament. Pro nás jsou důležitá tenká a tlustá 

myofilamenta. Myosin je bílkovina, která se skládá ze dvou částí: kulovitých hlaviček a 

dlouhých řetězců (ocásků), a je hlavní složkou tlustých myofilament. Tenké 

myofilamenutm je tvořeno kroucenými pásky aktinu a tropomyosinu a dalšími 

sporadickými troponinovými komplexy.  

Podle Dylevského (2009) je v endoplazmatickém retikulu (sarkoplazmatickém) 

kolem myofibril vysoká koncentrace iontů (vápenatých a hořečnatých), které jsou 

potřebné pro kontrakci. Dále uvádí, že je možné vidět pod mikroskopem střídání 

světlých úseků (izotropní) s úseky tmavými (anizotropní). Proto vypadá vlákno jako 

žíhané, tedy příčně pruhované. 
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2.3.2 Typy svalových vláken 

Anatomickými jednotkami kosterního svalu jsou svalová vlákna, která společně 

vytvářejí svalové snopce. Heller (2007) rozděluje svalová vlákna kosterního svalu na tři 

základní typy: 

 pomalá oxidativní vlákna (vlákna I. typu- SO)  

 přechodná oxidativně-glykolytická vlákna (vlákna II. A typu- FOG) 

 rychlá glykolytická vlákna (vlákna II. B typu- FG) 

Podobné rozdělení uvádí i Dylevský (2009). Přidává čtvrtý typ svalových 

vláken, která nazývá jako vlákna přechodná (vlákna III. typu). Dodává, že tato vlákna 

mohou být z vývojového hlediska zdrojem předchozích tří typů. 

Pomalá oxidativní vlákna 

 Podle Eliškové (2006) obsahují tato vlákna svalové barvivo myoglobin, díky 

němuž je zajištěna dodávka kyslíku. Tento typ vláken je především ve svalech 

posturálních, a protože je jejich kontrakce pomalá, vydrží v ní po dlouhou dobu. Heller 

(2007) uvádí, že zásobení kyslíkem je zajištěno pomocí velkého množství kapilár, které 

se nacházejí okolo těchto vláken. Proto jsou tato vlákna odolná vůči únavě a uplatňují se 

především při vytrvalostních výkonech. 

Přechodná oxidativně-glykolytická vlákna 

 Dylevský (2009) je označuje jako rychlá červená vlákna. Jejich průřez je od 80 

do 100µm, jsou tedy objemnější než oxidativní pomalá vlákna. Obsahují myoglobin, ale 

obsah kapilár je menší než u prvního typu. Oproti pomalým oxidativním vláknům mají 

méně mitochondrií, ale více myofibril. Jejich práce není tak ekonomická i přesto jsou 

odolná vůči únavě. Jejich uplatnění je především ve svalech zajišťujících rychlé 

pohyby, vykonávané velkou silou. Heller (2007) uvádí jejich uplatnění při 

střednědobých a krátkodobých výkonech. 
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Rychlá glykolytická vlákna 

 Podle Eliškové (2006), mají tato vlákna malé množství myoglobinu, proto jejich 

činnost probíhá bez přítomnosti kyslíku. Jejich kontrakce je nejrychlejší ze všech 

svalových vláken. Podle Hellera (2007) jsou rychle unavitelná a uplatňují se při 

krátkodobých rychlostně silových zatíženích.    

2.3.3 Druhy svalové činnosti 

 Mezi základní funkce kosterního svalu patří kontrakce a relaxace. Relaxace je 

výchozím stavem většiny kosterních svalů. Při relaxaci jsou bílkovinou troponin 

blokována vazebná místa aktinu. Svalovou kontrakci provádíme díky spojení dvou 

vláknitých bílkovin aktinu a myozinu. Aby ke spoji došlo, vyplaví se ze 

sarkoplazmatického retikula vápenaté ionty Ca
2+

, které se navážou na troponin. Tím se 

odblokují vazebná místa aktinu, myozinové hlavičky se do těchto míst zasunou a 

záběrem, podobně jako veslo, posunou aktinové vlákno k centru sarkomery. Dojde tím 

ke zkrácení svalu, vygeneruje se tah a důsledkem je pohyb (Heller, 2007). Pro navrácení 

zkráceného svalu do původní délky, se vyplavují dvě bílkoviny, titin a nebulin. Titin je 

zakotven v Z-proužcích a Nebulin v izotropním úseku sarkomer (Dylevský, 2009). 

  Kraemer a Hakkinen (2009) dělí svalovou činnost podle charakteristiky 

vyvinuté síly a velikosti odporu. Pokud je odpor stejný jako vyvinutá síla, jedná se o 

statickou (izometrickou) svalovou činnost. Pokud se vyvinutá síla a odpor liší, jde o 

dynamickou svalovou činnost. Dovalil (2009) přidává ještě jeden druh svalové činnosti, 

a to plyometrickou.  

Dynamická svalová činnost 

 Jedná se o činnost svalu, při které nedochází ke změně velikosti svalové tenze, 

ale délka svalu se mění. Někdy se nazývá jako izotonická. Dovalil (2009) dělí 

dynamickou svalovou činnost na:  

 dynamickou excentrickou 

o síla působí proti směru pohybu segmentu těla => brzdivá síla 

o sval se prodlužuje => svalové úpony se oddalují 
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 dynamickou koncentrickou 

o síla působí ve směru pohybu segmentu těla 

o dochází ke zkrácení svalu 

 výbušně tonickou 

o činnost s vysokou akcelerací 

 izokinetickou 

o ke zkrácení dochází konstantní rychlostí 

Statická svalová činnost 

 Selinger (1974) uvádí, že se na této činnosti podílejí všechna svalová vlákna, 

tedy způsobují maximální volní kontrakci. Jedná se o činnost projevující se jako 

největší svalový výkon, po kterém je sportovec zcela unaven. Tento jev trvá kolem 2 

sekund. 

 Při statické svalové činnosti nedochází k přibližování segmentů těla, vzdálenost 

úponu a délka svalu jsou stejná (Dovalil, 2009). Podle Browna (2000) ji lze 

charakterizovat jako kontrakci působící proti pevnému odporu, při níž nedochází ke 

zrychlení nebo zpomalení přenášeného předmětu. 

Plyometrická svalová činnost 

 Jde o pohyb vykonaný excentrickou činností, na níž bezprostředně navazuje 

činnost koncentrická. Ve sportovní praxi je nejznámější v podobě dopadu (excentrická) 

a bezprostředního odrazu (koncentrická). Při této činnosti se dobře stimuluje 

nitrosvalová a mezisvalová koordinace. Na tuto činnost je potřeba svalový aparát 

připravit. 

 Nás nejvíce zajímá svalová činnost izokinetická. Tedy taková činnost, při které 

se mění překonávaný odpor pohybu. Dochází zde k maximálnímu dynamickému napětí 

svalových vláken, a to v celém rozsahu pohybu, v každém bodu a úhlu. Rychlost 

pohybu je konstantní (Dovalil, 2009). 
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 V případě izokinetického dynamometru, který byl použit pro náš výzkum, se 

odpor mění podle aktuální velikosti síly působící proti rameni otáčení. Rychlost pohybu 

je kontrolována mechanicky. Díky izokinetickým dynamometrům můžeme určit 

hodnoty maximálního momentu síly, celkovou práci, průměrný a okamžitý výkon nebo 

třeba rovnováhu mezi flexory a extenzory na jedné končetině (Strejcová, 2011).  

 Dovalil (2009) dělí svalovou činnost podle doby trvání, velikosti odporu a 

rychlosti svalového stahu. Uvádí absolutní sílu, rychlou a výbušnou sílu, a vytrvalostní 

sílu. Absolutní silou rozumí krátkodobé překonávání maximálních odporů při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. Za rychlou a výbušnou sílu považuje 

překonávání nemaximálních odporů vysokou až maximální rychlostí. A vytrvalostní 

sílu, kterou popisuje jako schopnost překonávat nemaximální odpor při dynamických 

nebo statických dlouhotrvajících pohybech. 

 Podle Eliškové (2006) byla spočítána celková síla tahu všech svalů lidského těla 

na 22 000 kg.  

Pro pohyb svalů je tedy důležitá jejich stavba, nervové zásobení, cévní zásobení, 

ale také energie potřebná pro vyvinutí svalové činnosti. 

2.4 Metabolismus svalové činnosti 

2.4.1 Nervosvalový přenos  

 Inervace svalu je zprostředkována motorickými, senzitivními a vegetativními 

nervy. Vegetativní nervy jsou určeny jen pro cévy svalu a svojí činností regulují průtok 

krve svalem. Nepodílí se na inervaci samotného svalu. Senzorické nervy mají podle 

svého začátku dvě funkce. Jedny začínají na svalových vláknech a na šlaše svalu, kde 

vytvářejí nervosvalové vřeténko a šlachové vřeténko, někdy nazýváno jako Golgiho 

tělísko. Tato skupina nervů předává informace o napětí svalu do míchy a do vyšších 

mozkových center. Druhá skupina senzorických nervů začíná na povrchu svalových 

vláken a předává informace o pocitech bolesti, tlaku a tepla.  

Motorické nervy začínají jako výběžky motorických buněk míchy a mozkového 

kmene. Pronikají sarkoplasmou kosterního svalu a společně s ní vytvářejí motorické 

ploténky. V těchto specializovaných útvarech se přeměňuje nervový vzruch na vzruch 
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svalový, který má za následek smrštění svalu. Sto až sto padesát svalových vláken je 

inervováno jedním rozvětveným nervovým vláknem a společně tvoří funkční nervově 

svalový celek (motorickou jednotku). Sílu svalu určuje počet aktivovaných motorických 

jednotek (Elišková, 2006). 

 Cévní zásobení svalu je uskutečněno tepnami, žílami a lymfatickými cévami. Ty 

společně s nervy vstupují a vystupují do a ze svalu v oblasti nervosvalového hilu. Ve 

svalu se tepny rozvětvují a procházejí kolem svalových vláken jako vlásečnice. Část 

těchto vlásečnic, je uzavřená a k jejich otevření dojde až při svalové práci. Tím se zvýší 

průtok krve a při kontrakci je krev z cév svalu rychle vypuzována (Elišková, 2006). 

2.4.2 Energetické krytí 

 K vykonání svalové práce (kontrakce, relaxace) je zapotřebí energie. Ta je 

získávána chemickým štěpením organické látky adenosintrifosfátu (ATP). Podle Rokyty 

a kol. (2000) by využití zásob ATP ve svalu vystačilo, při maximální zátěži, na 

maximálně tři vteřiny a to i u trénovaného atleta. Proto je veškerá svalová práce závislá 

na obnově ATP. Základem obnovy ATP je příjem živin (především cukrů, tuků, 

bílkovin). Živiny se pomocí chemických dějů vstřebávají do organismu. Tento proces 

nazýváme látkovou přeměnou – metabolismem. 

Podle Kittnara (2011) lze metabolické reakce rozdělit na anabolické a 

katabolické. Anabolickými reakcemi označuje chemické procesy, při kterých vznikají 

větší molekuly z molekul menších. U procesů katabolických se jedná o štěpení větších 

molekul na molekuly menší. Rokyta a kol. (2000) přidává ještě jeden druh 

metabolických pochodů, a to amfibolické pochody. Při těchto pochodech se scházejí 

anabolické a katabolické děje, jako příklad uvádí cyklus kyseliny citrónové – Krebsův 

cyklus. Uvádíme tři hlavní skupiny funkcí metabolických reakcí (Kittnar, 2011): 

 transformace látek potřebných pro budování tkání a orgánů lidského těla 

(tyto látky získává z okolního prostředí – voda, kyslík, živiny) 

 vytváření makroergních vazeb (pohotový zdroj energie pro aktivní 

transport látek, svalovou práci, práce srdce atd.) 

 přeměnu chemické energie na jinou formu energie 
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ATP se štěpí na adenosindifosfát (ADP) a fosfát (P). Za standardních podmínek 

se uvolní 7300 kalorií. Tato energie může být využita například pro svalovou kontrakci. 

Část ADP se dále přemění na adenosinmonofosfát (AMP) a cyklický 

adenosinmonofosfát (cAMP). Vzniklé množství AMP řídí intenzitu metabolismu živin. 

Díky cAMP dochází k aktivaci enzymu fosforyláza, který spustí štěpení glykogenu na 

glukózu. Z glukózy vzniká puryvát, který vstupuje do mitochondrií a tím začíná nový 

cyklus výroby energie (Rokyta a kol., 2000).  

Zásoby ATP ve svalu pokrývají energetické krytí svalové činnosti pouze po 

krátkou dobu. Heller (2007) uvádí, že způsob obnovy ATP je závislý na době trvání 

svalové práce a její intenzitě. K obnově ATP dochází třemi způsoby, které se navzájem 

překrývají a doplňují. Za nejrychlejší způsob obnovy ATP uvádí rozštěpení 

kreatinfosfátu (CP) na kreatin a fosfát. Rokyta a kol. (2000) dodává, že je obsah CP ve 

svalu asi pětkrát větší než samotného ATP. Rozštěpením na kreatin a fosfát se uvolní 

větší množství energie, asi 10 300 kalorií. 

Anaerobní glykolýza je druhý způsob zajišťující obnovu ATP. Tento způsob 

obnovy je pomalejší, ale množství glykogenu je větší než množství CP.  

Posledním způsobem obnovy je obnova aerobní fosforylací.  Podle Hellera 

(2007) je to nejúčinnější, ale nejpomaleji zapojující se způsob obnovy ATP.  

Dovalil a kol. (2009) označují obnovu ATP štěpením CP, jako ATP-CP systém. 

Anaerobní glykolýzu nazývají jako LA systém a aerobní fosforylaci jako O2 systém. 

ATP-CP systém 

 Autoři Dovalil (2009) a Heller (2007) se shodují, že tento způsob obnovy ATP 

probíhá bez přístupu kyslíku, tedy anaerobně. Energie je získávána z energeticky 

bohatých fosfátů, které jsou obsaženy v každé živé buňce. Resyntéza ATP pomocí CP je 

aktivována téměř současně s počátkem štěpení zásob ATP. Zásoba CP vystačí, podle 

Dovalila (2009), na 10-15 sekund svalové práce při maximální intenzitě zatížení. 

Potenciál systému ATP-CP je ovlivněn tréninkem, ale také genetickými předpoklady. 

Heller (2007) uvádí, že zásoba CP může být vyčerpána až kolem 20 vteřin práce. 

K resyntéze CP dochází až ve fázi zotavení nebo při výrazném snížení intenzity 
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pohybové činnosti, a to díky energii získané především aerobní fosforylací cukrů nebo 

tuků.   

LA systém 

 Pokud porovnáme nástup resyntézy pomocí CP a LA systému, je nástup obnovy 

ATP pomocí LA systému pomalejší. Intenzita cvičení nemůže být tak vysoká, jako u 

předchozího způsobu, ale doba provádění pohybové činnosti je delší, kolem 1 – 2 minut. 

Jedná se o anaerobní způsob energetického krytí, při kterém je energie získávána 

štěpením glykogenu (Dovalil, 2009).  

Podle Hellera (2007) se tento způsob úhrady uplatňuje již kolem 5 sekund 

intenzivní práce. K jeho vyčerpání dochází kolem 40-60 vteřin. Neúplným rozkladem 

glukózy a glykogenu vzniká kyselina mléčná, ta se rozkládá na laktát a vodíkový kationt 

(H
+
), označován jako mléčnan. Laktát není zbytečným produktem, díky jeho tvorbě 

dochází k lepšímu přesunu vody z kapilár do buněk a díky tomu se zvyšuje relativní 

koncentrace hemoglobinu v cévách. Laktát vzniká i v klidu, tento je vyplavován do krve 

a do mezibuněčných prostor, ze kterých ho můžou buňky opět přijímat. Slouží jako 

palivo pro srdeční sval a pro buňky cévní výstelky. Vodíkové kationty způsobují pokles 

pH vnitřního prostředí (acidózu). Při acidóze buněk a mezibuněčných prostor dochází k 

negativnímu ovlivnění fyziologických funkcí, např. narušení nervosvalového přenosu a 

dále metabolických funkcí, jako příklad můžeme uvést energetické využití tuků.  

O2 systém 

 O2 systém se stává hlavním dodavatelem energie, pokud pohybová činnost trvá 

souvisle déle než dvě minuty. Živiny jsou štěpeny za pomocí kyslíku, jedná se tedy o 

aerobní způsob. Konečný produkt těchto chemických reakcí je oxid uhličitý (CO2) a 

voda (H2O), ty jsou z organismu bez problému vylučovány. Za zdroje energie jsou, 

podle Dovalila (2009), uplatňovány triglyceridy kosterního svalu, jaterní glykogen 

společně s glukózou obsaženou v krvi, svalový glykogen, volné mastné kyseliny 

z tukové tkáně a při dlouhotrvající svalové práci se uplatňují i bílkoviny.  

 Heller (2007) uvádí, že se jedná o nejpomaleji se rozvíjející, ale nejúčinnější 

způsob obnovy ATP. Jeho účinnost dosahuje až 63% a je asi třináctkrát větší, než u 

systému LA. Protože se jedná o aerobní získávání energie a zásob kyslíku ve svalech je 



 

24 

 

málo, je potřeba zvýšit přísun kyslíku. K tomu dojde zvýšeným a účinným dýcháním a 

zvýšením kapacity oběhového systému. Krev se z nepracujících oblastí přesune do 

zatížených svalů. 

2.5 Metabolismus alkoholu 

 Stejně jako všechny živiny dodávané do těla, tak i alkohol (ethanol) prochází 

určitými chemickými reakcemi, díky nimž se v těle zpracovává, popřípadě se z těla 

vylučuje. Účinky alkoholu na organismus jsou převážně negativní, ale některé prameny 

uvádějí jeho pozitivní vliv. Např. konzumace malého množství vína, má na 

kardiovaskulární systém pozitivní vliv (Shapiro, 2005). Podle Lüllmanna a Mohra 

(2002) jsou výsledky těchto studií sporné, uvádějí možnost výběru respondentů z kruhu 

zdravějších osob, které mají sklony ke kultivovanému vychutnávání kvalitních 

alkoholických nápojů. 

 Autoři Lüllmann a Mohr (2002) a Hůlek (2002) se shodují, že malé procento 

požitého alkoholu odchází z těla v nezměněné formě. Alkohol je vylučován plícemi, 

ledvinami a kůží. Více než 90% požitého alkoholu je metabolizováno v játrech díky 

oxidativním pochodům. Podle Hůlka (2002) můžeme uvést tři enzymatické systémy 

podílející se na metabolismu alkoholu. Nejméně se na metabolismu požitého alkoholu 

podílí systém jaterní katalázy, který je obsažen v mikrosomální frakci hepatocytů. 

Druhý systém, který je také obsažen v mikrosomální frakci heaptocitu, se uplatňuje 

pouze při vyšší koncentraci alkoholu v těle. Nazýváme ho MEOS (mikrosomal ethanol 

oxidizing system). Třetím a hlavním systémem je alkoholdehydrogenáza, ke které 

dochází v cytosolu hepatocytů. Etanol je tímto systémem zoxidován na acetaldehyd, ten 

je konvertován na acetát, který je metabolizován na acetyl-koenzym A (CoA). CoA 

může být využit při dalších metabolických pochodech, např. cholesterolu, mastných 

kyselin, ale i do Krebsova cyklu, který je ovšem požitím alkoholu zpomalen. 

 Podle Lüllmanna a Mohra (2002), se za jednotku času odbourá stejné množství 

alkoholu, bez ohledu na jeho koncentraci v krvi. Průměrné hodnoty metabolizovaného 

alkoholu pro muže jsou 0,1 g.kg
-1

.h
-1

 a 0,085 g.kg
-1

.h
-1

 pro ženy. Dodávají, že se 

hodnoty mohou individuálně lišit o cca ± 30%. Pro jednu osobu zůstávají hodnoty 

konstantní.  
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2.6 Vliv alkoholu na organismus 

Sdružení autorů Sananim (2007) a Shapiro (2004) řadí alkohol mezi sedativa, 

tedy látky tlumící funkci centrálního nervového systému a tím oslabující vnímání 

bolesti. Podle množství užitého alkoholu dochází u člověka k mírnému útlumu a 

uvolnění v případě malé dávky nebo k anestezii popřípadě až ke smrti při užití dávky 

vyšší. Ke smrti dochází z důvodu útlumu dýchacích center a krevního oběhu. Podle 

sdružení autorů Sananim (2007) může užití malého množství alkoholu negativně 

ovlivnit rychlost reakce, úsudek, rozhodování, ale také koordinaci pohybů. Doplňují, že 

konzumací alkoholu se člověk vzdálí od etických norem, to vede k odstranění zábran a 

v některých případech může dojít k agresivitě nebo k surovým a násilnickým činům. 

Lüllmann a Mohr (2002) uvádějí, že alkohol vyvolává v CNS všechna stádia 

narkózy. V malém množství se dostavují stavy psychického a motorického oživení, 

stoupá sebevědomí, ale snižuje se schopnost koncentrace, sebekritika a k poklesu 

dochází také v motorické výkonnosti. V krevním oběhu dochází při konzumaci alkoholu 

k rozšíření kožních cév, ale zároveň ke kontrakci cév v oblasti splanchnické. Tím 

nedochází k poklesu krevního tlaku, naopak může dojít k jeho zvýšení. Stejně tak se 

může zvýšit i srdeční minutový výdej. Na základě těchto faktů se může u některých 

osob, při konzumaci většího množství alkoholu, objevit absolutní arytmie. Čím vyšší je 

koncentrace alkoholu v krvi, tím více se snižuje vylučování adiuretinu, čímž se zvyšuje 

vylučování vody. Zároveň se v krvi snižuje agregace krevních destiček. Pokud není 

dostatek jaterního glykogenu, etanol inhibuje glukoneogenzi z aminokyselin.  

Účinek alkoholu na organizmus závisí na množství a koncentraci užitého 

alkoholu. Konzument tak prochází různými stupni opilosti. Podle sdružení autorů 

Sananim (2007) lze určit stupeň opilosti dle hladiny alkoholu v krvi: 

 lehkou opilost (množství do 1,5g alkoholu/l) 

 středně těžkou opilost (množství od 1,6g – 2,0g alkoholu/l) 

o charakteristickým rysem je útlum a ospalost 
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 těžkou opilost (množství od 2,0g – 3,0g alkoholu/l)  

o jedná se o stav podobný narkóze, konzumenta může být těžké 

probudit 

 velmi těžkou opilost (množství nad 3,0g alkoholu/l) 

o konzument je v bezvědomí a hrozí mu zástava dechu a krevního 

oběhu 

Nešpor (1996) doporučuje nepřekračovat hladinu 0,5‰ alkoholu v krvi, 

v některých případech až 0,8‰. Tato hladina by neměla znamenat zvýšení rizika 

onemocnění vlivem alkoholu. Také rozděluje stupně opilosti podle množství alkoholu 

v krvi a přiřazuje k nim projevy chování a pocity konzumenta. V podstatě se shoduje se 

sdružením autorů Sananim (2007). Do hladiny 1,5‰ alkoholu v krvi je ale jeho popis 

podrobnější. Tvrdí, že pokud konzument překročí hladinu 0,4‰, nastává u něj pocit 

uvolnění a zvyšuje se riziko úrazu. Při překročení hladiny 0,6‰, dochází ke změnám 

nálad, zhoršuje se úsudek a schopnost rozhodování. Pokud je hladina vyšší než 0,8‰ 

alkoholu v krvi, zažívá konzument střídavé pocity tepla a může být v euforii. Překročení 

této hladiny se projevuje zhoršeným sebeovládáním, pomalejší dobou reakce a 

odbourávají se zábrany. K pocitu vzrušení a emotivního chování dochází u konzumenta, 

pokud přesáhne hladinu 1,2‰. Takový člověk je upovídaný a dochází u něj 

k impulsivnímu jednání.  

Alkohol tedy působí především na centrální nervovou soustavu (CNS). Díky 

vstřebávání alkoholu v žaludku, posléze v játrech, může dojít v těchto orgánech 

k poškození. Podle Hůlka (2002) je konzumace alkoholu nejčastější příčinou poškození 

jater. Uvádí, že u žen užívajících pravidelně 20g čistého alkoholu za den a u mužů 60g, 

dojde během několika let k trvalému poškození jater. Dále tvrdí, že občasné pití je méně 

nebezpečné, než pravidelné požívání alkoholu. Lüllmann a Mohr (2002) k této 

problematice dodávají, že pravidelné požívání alkoholu může vést k chronické potřebě 

alkoholu a tím k závislosti.  
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2.6.1 Účinky alkoholu na sportovní výkon 

 Podle O’Briena a Lyonse (2000) je alkohol se sportováním spojován už od 

starověku. I proto se stal nejužívanější drogou u sportovní populace. U všech sportovců, 

rekreačních i profesionálních, je při požití alkoholu do 24 hodin před výkonem 

prokázané až dvojnásobně zvýšené riziko zranění. Účinek alkoholu může urychlovat 

vznik nemocí dýchací soustavy, jako je astma, anafylaxe nebo infekce horních cest 

dýchacích. Dále O‘Brien a Lyons (2000) uvádějí výsledky zkoumání účinků alkoholu 

na fyzickou výkonnost. Zkoumání byla provedena v roce 1982 na americké univerzitě 

sportovní medicíny. Výsledky ukazují, že konzumace alkoholu před výkonem negativně 

ovlivňuje některé psychomotorické schopnosti. Naproti tomu došli k závěru, že 

konzumace alkoholu před výkonem nemá vliv na fyziologické funkce udávající 

sportovní výkon (VO2max, SF, respirační dynamiku). Dále uvádějí, že alkohol nezlepšuje 

pracovní kapacitu svalu, snižuje výkonnostní úroveň a může narušovat regulaci teploty 

během cvičení. 

 Suter a Shutz (2008) uvádějí, ovlivněné psychomotorické dovednosti. Jedná se o 

narušení rovnováhy, zhoršení koordinace pohybů a prodlužení doby reakce. Dodávají, 

že pokud je koncentrace alkoholu v krvi do 0,05g, dochází sice ke zpomalení doby 

reakce, dále ke snížení koordinace oko-ruka, ale také ke snížení třesu rukou. Střední 

množství alkoholu (od 0,06g do 1,00g) v krvi prohlubuje uvedené účinky a navíc se 

zhoršují rovnovážné dovednosti. Zhoršuje se přesnost a narušuje se oční hledání, 

sledování a poznávání. 

Užití alkoholu před sportovním výkonem ovlivňuje metabolismus cukrů a tuků 

tím, že je v podstatě vyřadí z činnosti. Alkohol během cvičení inhibuje jaterní glukosy a 

tím dojde k otevřenému vstřebávání laktátu a glycerolu. Vlivem toho může dojít až 

k hypoglikémii. Protože je alkohol metabolizován v játrech oxidačními procesy, není 

využíván jako zdroj energie pro svalovou činnost. Užití alkoholu před výkonem může 

ohrozit zajištění dostatečného množství energie a tím ovlivnit celkovou úroveň výkonu 

(Suter a Shutz, 2008). 
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2.7 Alkohol jako doping 

První antidopingovou komisí byla Národní asociace tělesné výchovy ve Francii, 

která byla založena v roce 1959. V roce 1962 tento krok následovala italská fotbalová 

federace a v roce 1963 byla na Radě Evropy ve Štrasburku stanovena komise zabývající 

se dopingem ve sportu. Tím se spustila vlna boje proti dopingu (Hnízdil, 2000). 

V antidopingovém kodexu olympijského hnutí z roku 1999, je ve článku 2 

publikována definice sportovního dopingu, která zní (Cinglová, 2010, s. 155): 

1. „Za doping je považováno užití prostředku (látky nebo metody), který je 

potencionálně škodlivý zdraví sportovců nebo je schopný zvýšit jejich výkon 

nebo obojí nebo 

2. přítomnost zakázané látky v těle sportovce nebo důkaz o jejím užití nebo důkaz o 

užití zakázané metody.“ 

Na základě této definice existují v současnosti seznamy zakázaných látek a 

metod dopingu. Látky uvedené na seznamu jsou podle Nekoly (2000) výpisem 

farmakologických skupin uvádějící pouze úzký výčet příkladů, které končí dovětkem „a 

jim příbuzné látky“. Do budoucnosti tento dovětek zabraňuje užívání ještě nevyvinutých 

příbuzných dopingových látek. Podle Cinglové (2010) by se měl každý sportovec 

seznámit se seznamem zakázaných látek a dávat si pozor, aby některou z nich nepřijal 

potravou, sportovními nápoji nebo z některých léků. Dále dodává, že za dodržování 

antidopingových pravidel nenese zodpovědnost jen sportovec, ale i jeho trenér, lékař 

nebo funkcionář sportovního svazu. 

Podle Hellera (2009) můžeme látky rozdělit podle doby jejich zákazu na látky 

zakázané stále, na látky zakázané při soutěži a na látky zakázané v určitých sportech. 

Mezi látky zakázané stále řadí skupiny anabolik, hormony a příbuzné látky, beta2 

agonisty, skupinu látek s antiestrogenní aktivitou a diuretika a jiné maskovací látky. 

Mezi látky zakázané při soutěžích řadí narkotika, kanabinoidy, stimulancia a 

glukokortikoidy. Nás nejvíce zajímají látky, které jsou zakázané pouze za určitých 

podmínek. Mezi ně řadí betablokátory a alkohol. 
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Alkohol je se sportem spojen už od starověkého Řecka i Říma. Heller (2009) 

uvádí, že alkohol byl jednou z používaných látek nejen u atletů ale i u gladiátorů a to 

k překonání a tlumení bolesti. I proto byl alkohol při starořeckých závodech zakázán. 

Hnízdil (2000) uvádí, že první „antidopingová zkouška“ byla provedena už v 16. století 

př. n. l. při hrách v Thébách. Každý ze závodníků musel dýchnout na rozhodčího a tím 

prokázat že před závodem nepožil alkohol.   

Na novodobých olympijských hrách přicházejí první informace o užití alkoholu 

v roce 1904 ze St. Luis. Hnízdil (2000) zmiňuje amerického maratonce, který byl během 

závodu lékařsky ošetřován. Během ošetření snědl pět vajec, které zapil několika 

sklenicemi brandy.  

Po zdokonalení konstrukce jízdního kola v roce 1863 a vzniku cyklistických 

závodů, se stali mezi cyklisty populární posilující nápoje. Nejčastější namíchanou směsí 

byl alkohol s kofeinem.  

Alkohol působí na centrální nervovou soustavu a svými relaxačními účinky 

ovlivňuje psychický stav jedince a v některých sportech i výkonnost. Proto je zařazen 

mezi látky zakázané jen v některých sportech. Nekola (2000) uvádí, že rozhodnutí o 

zákazu nebo povolení alkoholu v jednotlivých sportovních odvětvích dává lékařská 

komise Mezinárodního olympijského výboru možnost rozhodnout jednotlivým 

mezinárodním sportovním federacím. Podle Hellera (2009) je alkohol zakázán 

v leteckých a automobilových sportech, v triatlonu, lyžování a fotbalu. Cinglová (2010) 

přidává ještě lukostřelbu, moderní pětiboj a šerm. Každá z těchto federací stanoví 

povolený limit koncentrace alkoholu v krvi pro zastřešující sporty. Limit 0,10g/l 

alkoholu v krvi je povolen například pro lukostřelbu, motocyklové závody a moderní 

pětiboj. Hladina do 0,20g/l alkoholu v krvi je povolena v leteckých sportech a 

parašutismu. Pro soutěže motorových člunů je povolená hladina alkoholu v krvi do 

0,30g/l (Heller, 2009). 
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2.8 Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části jsme sepsali dohledatelné informace týkající se naší 

problematiky. První část je zaměřena především na složení kolenního kloubu, stavbu 

příčně pruhované kosterní svaloviny a na získávání energie, díky níž naše tělo funguje. 

Ve druhé části předkládáme získané informace týkající se problematiky alkoholu, jak 

působí na lidský organismus, jak se s ním tělo vypořádává, jak svými účinky může 

ovlivnit sportovní výkon a věnujeme se i kapitole „Alkohol jako doping“. 

 V lidském těle se nachází podle většiny autorů tři druhy svaloviny. Jedná se o 

svalovinu hladkou, která není ovládána vůlí. Druhým typem je příčně pruhovaná srdeční 

svalovina, tu nalezneme v oblasti srdce a je také ovládána mimovolně. Třetím druhem je 

příčně pruhovaná kosterní svalovina, ve většině případů jí ovládáme vůlí a je součástí 

svalů známých běžnou populací. K vykonání stahu a relaxace příčně pruhované kosterní 

svaloviny dochází díky třem základním bílkovinám, aktinu, myozinu a troponinu. 

Dalším důležitým faktorem, je zásoba a obnova energie ve svalech. K té dochází třemi 

způsoby, které se navzájem doplňují a překrývají. První způsob probíhá bez přístupu 

kyslíku a je jím štěpení kreatin-fosfátu na kreatin a fosfát. Dalším způsobem je štěpení 

glykogenu a posledním je oxidativní fosforylace. 

 Alkohol je s člověkem spojen už od starověku, jeho účinky se využívaly 

především pro potlačení bolesti, zvýšení agrese a pro navození psychické pohody ve 

vojenské sféře. V dnešní době je alkohol spojen se sportem v podobě diváckého vyžití, 

ale i při oslavách sportovních úspěchů nebo neúspěchů samotnými sportovci. Hlavním 

účinkem alkoholu na lidský organismus je utlumení funkce centrální nervové soustavy. 

Podle množství užitého alkoholu prochází člověk stadii narkózy a při nadměrné 

konzumaci může dojít i ke smrti. První zmínka o považování alkoholu jako dopingu 

pochází z 16. století př. n. l. z her v Thébách, kdy byl alkohol úplně zakázán. V dnešním 

sportovním světě je alkohol jako doping považován pouze v některých sportovních 

odvětvích. 

 Z literatury jsme se dověděli, že je velká část požitého alkoholu odbourávána 

v játrech a tím zabraňuje obnově energie štěpením cukrů a tuků. Výzkumy zabývající se 

problematikou alkoholu ve sportu ukazují na ovlivnění některých schopností. Jedná se 

hlavně o schopnosti koordinační (koordinace oko-ruka) a reakční. Dále dokazují, že 
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alkohol ovlivňuje vytrvalostní schopnosti sportovce, což může být způsobeno 

zhoršením koordinačních schopností.  

 Při nabytí těchto poznatků o vlivu alkoholu na sportovní výkon, nás napadají 

otázky, na které se pokusíme naším výzkumem odpovědět. 

 Budou mít účinky alkoholu vliv na koordinační schopnosti flexorů a 

extenzorů kolenního kloubu (koordinace oko-stehno)? 

 Jak moc ovlivní požití alkoholu před pohybovou aktivitou výkon flexorů 

a extenzorů při krátkodobé a střednědobé zátěži? 

 Je konzumace alkoholu před pohybovou aktivitou v prostředí rekreačních 

sportovců vhodná? 
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3. Cíle, Úkoly a hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit vliv alkoholu na izokinetickou svalovou činnost extenzorů 

a flexorů v kolenním kloubu. 

3.2 Úkoly práce 

 Rešerše literatury týkající se problematiky 

 Určení reliability měření koncentrické svalové činnosti při flexi a extenzi v 

kolenním kloubu 

 Realizace měření 

 Vyhodnocení naměřených výsledků 

3.3 Hypotézy práce 

1. Předpokládáme, že požití alkoholu bude mít vliv na koordinaci oko-stehno při 

flexi a extenzi v kolenním kloubu. 

2. Předpokládáme, že požití alkoholu před výkonem nepovede ke změně peak 

torque při flexi a extenzi v kolenním kloubu. 

3. Předpokládáme, že požití alkoholu před výkonem nepovede ke změně hodnot 

svalové práce při flexi a extenzi v kolenním kloubu. 

4. Předpokládáme, že požití alkoholu před výkonem nepovede ke změně 

průměrného výkonu při flexi a extenzi v kolenním kloubu. 
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4. Metodologie výzkumu 

4.1 Reliabilita měření 

 Pro určení reliability měření, jsme použili vnitrotřídní koeficient reliability 

(ICC) izokinetické síly v kolenním kloubu na izokinetickém dynamometru Cybex 

Humac Norm. Jako určující faktor věcné významnosti, jsme využili střední chybu 

měření (SEM). Pro určení ICC ve všech úhlových rychlostech, jsme vycházeli z hodnot, 

které uvádí Baláš a Strejcová (2012). Pro extenzi kolenního kloubu při úhlové rychlosti 

60°/s uvádějí hodnotu 0,95, při úhlové rychlosti 180°/s hodnotu 0,96 a při úhlové 

rychlosti 240°/s hodnotu 0,95. Pro flexi kolenního kloubu a při úhlové rychlosti 60°/s 

uvádějí hodnotu 0,96, při 180°/s hodnotu 0,97 a při úhlové rychlosti 240°/s hodnotu 

0,96°/s. Střední chyba měření (SEM) byla vypočtena pomocí směrodatné odchylky a 

ICC, podle vzorce: 

ICCSDSEM  1  

 Vypočtené hodnoty SEM, jsou přehledně zpracované v tabulce 1. Hodnoty jsou 

uvedeny pro všechny proměnné ve všech úhlových rychlostech. Testována byla pouze 

dominantní dolní končetina, a to na flexi a extenzi kolenního kloubu. 

  
SEM  

úhlová 
rychlost 
otáčení 

Extenze Flexe 
Extenz

e 
Flexe Extenze Flexe Extenze Flexe 

Peak 
torque 

Peak 
torque 

Svalová 
práce 

(J) 

Svalová 
práce 

(J) 

Průměrný 
výkon (W) 

Průměrný 
výkon (W) 

čas do 
max. 
peak 

torque 
(s) 

čas do 
max. 
peak 

torque 
(s) 

60°/s 5,03 3,97 34,27 21,94 4,32 3,08 0,04 0,03 

180°/s 3,27 2,6 27,32 19,46 6,13 5,83 0,01 0,01 

240°/s 2,99 2,49 4,22 2 7,37 5,46 0,01 0,01 

Tabulka 1: Hodnoty střední chyby měření (SEM) závislých proměnných při flexi a extenzi v kolenním kloubu a při úhlových 

rychlostech 60°/s, 180°/s a 240°/s. 
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4.2 Hlavní část výzkumu 

4.2.1 Zkoumaný soubor 

Výzkumu se zúčastnilo 15 mužů, studentů UK FTVS, u kterých se předpokládá 

aktivní přístup ke sportu. Věk testovaných byl (průměr ± směrodatná odchylka) 23,9 ± 

1,9 let, tělesná výška 179,5 ± 7,2cm a tělesná hmotnost 78,5 ± 7,95kg. Podle Bunce 

(1995) jsme bioimpedanční metodou určili hmotnost tukuprosté hmoty, která v našem 

zkoumaném souboru byla 63,7 ± 7,6kg, a procento tělesného tuku 15,5 ± 4,5%. Měření 

jsme provedli pouze na dominantní končetině, z 15 testovaných osob uvedlo devět 

pravou dolní končetinu jako svojí dominantní, šest z nich uvedlo za dominantní levou 

dolní končetinu. Nikdo z testovaných neutrpěl během posledních dvou let žádné zranění 

dolních končetin, které by mohlo ovlivnit průběh a výsledky testování. Nikdo 

z testovaných neoznámil žádnou kontraindikaci pro měření krátkodobé a střednědobé 

zátěže. 

 Nejčastějším konzumovaným alkoholickým nápojem u testované skupiny je 

pivo. Ve 14 případech je konzumace alkoholu pravidelnou týdenní záležitostí, pouze 

jeden testovaný uvedl nepravidelnou konzumaci alkoholu. 

 Výzkum byl proveden po schválení etickou komisí FTVS UK. Všichni testovaní 

byli seznámeni s průběhem testování a svým podpisem dali souhlas k měření. Vzor 

informovaného souhlasu a schválení etické komise je součástí příloh. 

4.2.2 Experimentální plán 

Výzkumná práce má kvantitativní charakter. Pro výzkum jsme použili 

randomizovaný vnitroskupinový experiment s kříženým plánem. Každý námi měřený 

jedinec, byl jak ve skupině experimentální (extenze a flexe v kolenním kloubu po požití 

alkoholu), tak i ve skupině kontrolní (flexe a extenze v kolenním kloubu bez požití 

alkoholu). Tento způsob výzkumu se podle Trochima (2001) nazývá Switching-

Replication Design. 

 Pro získání potřebných dat, jsme použili jednoduchou analýzu rozptylu 

s opakovaným měřením 2 faktorů na dvou hladinách (2x2 => čas x alkohol). Nezávislou 
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proměnnou je požití a nepožití alkoholu. Mezi závislé proměnné patří maximální peak 

torque, svalová práce, průměrný výkon a koordinace oko-stehno. Mezi kovariační 

proměnné pak věk, psychický stav, zdravotní stav, tělesné složení, atmosféra při 

testování. 

4.2.3 Realizace výzkumu 

 Výzkum se uskutečnil ve dvou testovacích dnech, mezi nimiž byl den volna pro 

odpočinek a vyprchání alkoholu. V těchto testovacích dnech se probandi vyvarovali 

velkých fyzických zátěží a konzumace alkoholu mimo laboratoř, kde byl výzkum 

prováděn. Před hlavním výzkumem byly pomocí bioimpedance podle Bunce (1995) 

všichni probandi podrobeni vyšetření tělesného složení. Na základě výsledků 

bioimpedance byl namíchán nápoj vodka:džus v poměru 1:3. Testovaní byli náhodným 

losem rozděleni na dvě skupiny. První (experimentální) skupina požila namíchaný 

alkoholický nápoj 30 minut před výkonem, druhá (kontrolní) skupina vypila stejné 

množství samotného džusu. Při příštím měření si skupiny vyměnily role. 

Množství alkoholu bylo stanoveno podle Barnese, Mündela a Stannarda (2010) 

na 0,8g (100% etanolu) na každý započatý kilogram aktivní hmoty. Alkohol byl 

podáván v podobě 37,5% vodky. Pro přepočet na gramy jsme použili vzorec podle 

Šafáře (2008): 

0,8 (hustota etanolu) x obsah sklenice/ láhve (ml) x koncentrace alkoholu (% obj.)/ 100 

 Z tohoto výpočtu nám vyšlo, že v 0,5 dcl při koncentraci alkoholu 37,5% je 15g 

alkoholu. Abychom získali počet sklenic (obsah sklenice 0,5dcl), vynásobili jsme 

naměřenou tukuprostou hmotu (v kg) hodnotou 0,8 a součin jsme vydělili hodnotou 15. 

Pro průměrného testovaného jsme vypočítaly hodnoty následovně: 

0,8 x tukuprostá hmota (v kg) / 15 = 0,8 x 63,7 / 15 = 3,39 sklenice 

 Pro zajištění konstantních podmínek probíhalo testování v laboratoři sportovní 

motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Měření síly v kolenním kloubu 

proběhlo na izokinetickém dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, 

Humac, CA, USA). Křeslo dynamometru a dynamometr byly otočeny o 40° od původní 

polohy z důvodu srovnání příčné osy kolenního kloubu a osy dynamometru. Další 
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poloha křesla dynamometru byla nastavena podle návodu s ohledem na charakter 

testovaného. Ke korekci výstupů dynamometrie, byla před každým měřením zvážena 

dolní končetina v plné flexi i extenzi. Rozsah pohybů kolenního kloubu byl při měření 

nastaven na 90°. Délka ramene dynamometru byla nastavena individuálně podle 

konkrétní délky dolní končetiny testovaného. K zajištění stabilizace pánve a těla jsme 

použili upevňovací pásy. 

 Test koordinace oko-stehno (ski test) byl také proveden na izokinetickém 

dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Test 

spočíval v projetí kuličky vyznačenou trasou, a to pohyby do flexe nebo extenze 

kolenního kloubu testované dolní končetiny. Testovaný absolvoval trasu normální 

technikou, kdy se při extenzi kulička pohybovala vzhůru a při flexi dolů, a technikou 

zrcadlovou, tedy při extenzi se kulička pohybovala směrem dolů a při flexi směrem 

vzhůru. Oba testy byly provedeny před požitím alkoholu i po požití. 

Před každým testováním došlo k zahřátí a protažení testovaných. Před vlastním 

měřením bylo provedeno zacvičení a zahřátí na dynamometru při stejné úhlové rychlosti 

jako samotný test. 

4.2.4 Vyhodnocení výsledků 

Pro posouzení experimentálních změn jsme kritické hodnoty stanovili na základě 

střední chyby měření (SEM), ta je dána směrodatnou odchylkou souboru a reliabilitou 

měření. Statistická významnost byla stanovena na hladině p≤0,05. Podle Havla a 

Hnízdila (2008) je kritická hodnota (tkrit) pro náš testovaný soubor stanovena na 2,145 

(viz Příloha 4). Pro vyhodnocení výsledků, jsme použili statistický program SPSS pro 

Windows verze 18.0.  
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5. Výsledky 

5.1 Vliv alkoholu na koordinační schopnosti oko-stehno 

 Test na koordinaci oko-stehno (koordinační test), prováděný normální i 

zrcadlovou technikou, ukázal rozdíly při porovnání výkonu před požitím alkoholu a po 

něm. Při normálním vedení testu byl průměrný výkon bez požití alkoholu vyšší o 

0,87%. Při zrcadlové technice zkoumání po požití alkoholu, došlo k naměření vyšší 

úspěšnosti o 1,47%. Zjištěný rozdíl hodnot před požitím a po požití alkoholu 

nevypovídá o statistické ani věcné významnosti.  Průměrné hodnoty jsou uvedeny 

v Grafu 1. Hodnota směrodatné odchylky při měření normální technikou, byla 

vypočítána na ±3,021. Pro měření zrcadlovou technikou na ±3,441. 

 

Graf 1: Průměrné hodnoty koordinačního testu, při měření koordinace oko-stehno, směrodatné odchylky (SD) měření 

normální technikou ±3,02l a měření zrcadlovou technikou ±3,441. 
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5.2 Vliv alkoholu na ukazatele síly při úhlové rychlosti 60°/s 

 Naměřené průměrné hodnoty testování a jejich směrodatné odchylky při úhlové 

rychlosti 60°/s jsou znázorněny v Grafech 2 – 5. V každém grafu jsou uvedeny hodnoty 

při extenzi i flexi v kolenním kloubu.  

 V Grafu 2 jsou znázorněné hodnoty průměrných výkonů při extenzi a flexi 

v kolenním kloubu. Směrodatná odchylka pro měření extenze (SDe) byla vypočítána na 

±16,734. U měření průměrného výkonu při extenzi v kolenním kloubu po požití 

alkoholu jsme zaznamenali nárůst průměrné hodnoty o 1,2W. Tento nárůst nebyl 

statisticky ani věcně významný. Naopak tomu je u flexe v kolenním kloubu. Hodnota 

průměrného výkonu narostla po požití alkoholu o 9,2W a nárůst je statisticky i věcně 

významný. Směrodatná odchylka pro měření flexe (SDf) byla vypočítána na ±11,912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Hodnoty průměrných výkonů před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) ±16,734 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) ±11,912. 
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 Podobně jako u průměrných výkonů došlo k zaznamenání statisticky i věcně 

významného nárůstu peak torque (momentu síly) pouze při flexi v kolenním kloubu 

(Graf 3). Po požití alkoholu stoupla průměrná hodnota peak torque při flexi o 8,6. 

Směrodatná odchylka pro flexi (SDf) v kolenním kloubu byla stanovena na ±15,357. U 

měření extenze došlo k mírnému poklesu průměrné hodnoty po požití alkoholu, ale ani 

u peak torque nebyl rozdíl hodnot statisticky a věcně významný. Směrodatná odchylka 

pro měření peak torque (momentu síly) při extenzi (SDe) byla stanovena na ±19,475. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Průměrné hodnoty peak torque před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 19,475 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 15,357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Průměrné hodnoty svalové práce před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 132,728 pro extenzi 

a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 84,959. 
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 Při flexi v kolenním kloubu po požití alkoholu stoupla průměrná hodnota 

svalové práce o 56,4J, jak znázorňuje Graf 4. Rozdíl hodnot při flexi je statisticky i 

věcně významný. Směrodatná odchylka pro svalovou práci při flexi (SDf) kolenního 

kloubu byla stanovena na ±84,959. U svalové práce při extenzi byly hodnoty naměřené 

před požitím alkoholu vyšší o 11,13J. Ani u svalové práce při extenzi v kolenním 

kloubu a při úhlové rychlosti 60°/s rozdíl hodnot nepřekročil kritické hodnoty statistické 

ani věcné významnosti. Směrodatná odchylka u extenze (SDe) svalové práce byla 

vypočtena na ±132,728. 

 V Grafu 5 jsou uvedeny průměrné hodnoty time to peak. Rozdíly hodnot před 

požitím a po požití alkoholu se pohybují v řádech setin sekundy. Vliv alkoholu na tyto 

měřené hodnoty při úhlové rychlosti 60°/s nemá statistickou ani věcnou významnost. 

Směrodatná odchylka pro extenzi (SDe) v kolenním kloubu při time to peak byla 

vypočtena na ±0,15996 a pro flexi (SDf) v kolením kloubu na ±0,10743. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Průměrné hodnoty naměřených časů potřebných k dosažení maximální peak torque po požití alkoholu; směrodatná 

odchylka (SDe) 0,15996 pro extenzi a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 0,10743. 
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5.3 Vliv alkoholu na ukazatele síly při úhlové rychlosti 180°/s 

 Naměřené průměrné hodnoty testování a jejich směrodatné odchylky, při úhlové 

rychlosti 180°/s, jsou znázorněny v Grafech 6 – 9. V každém grafu jsou uvedeny 

hodnoty při extenzi i flexi v kolenním kloubu. Kritická hodnota (tkrit) statistické 

významnosti byla stanovena podle Havla a Hnízdila (2008) na 2,145. 

 Graf 6 znázorňuje hodnoty průměrných výkonů při úhlové rychlosti 180°/s 

v extenzi a flexi kolenního kloubu. V obou případech, extenze i flexe, jsou vyšší 

hodnoty naměřeny po požití alkoholu. V případě extenze se jedná o navýšení o 9,73W. 

Hodnota t-testu byla vypočítána na 1,587 a nejde tedy o statisticky významný rozdíl. Při 

porovnání hodnoty střední chyby měření s rozdílem průměrných hodnot před požitím a 

po požití alkoholu docházíme k závěru, že test je věcně významný. Směrodatnou 

odchylku při měření průměrných výkonů u extenze (SDe) v kolenním kloubu jsme 

stanovili na ±23,75. U flexe se hodnota zvýšila o 18,34W. Při porovnání kritické 

hodnoty (tkrit) s vypočtenou hodnotou t-testu (t = 3,147) jsme došli k závěru, že jsou 

rozdíly naměřených hodnot před a po požití alkoholu statisticky významné. Věcná 

významnost překročila hodnotu střední chyby měření (SEM) a jde tedy o věcně 

významný rozdíl. Směrodatnou odchylku pro flexi (SDf) jsme vypočetli na ±22,56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Hodnoty průměrných výkonů před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 23,75 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 22,56. 
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 Hodnoty peak torque při úhlové rychlosti 180°/s vycházely, v případě extenze i 

flexe kolenního kloubu, ve prospěch měření po požití alkoholu (Graf 7). U flexe se 

jednalo o statisticky i věcně významné rozdíly. Průměrná hodnota byla po požití 

alkoholu vyšší o 8,07. Hodnota směrodatné odchylky pro flexi se rovnala (SDf) 

±10,082. Při měření peak torque u extenze v kolenním kloubu jsme zaznamenali nárůst 

průměrné hodnoty o 2,2 po konzumaci alkoholu. Při směrodatné odchylce (SDe) 

±12,673 u extenze kolenního kloubu nebyl nárůst statisticky ani věcně významný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Průměrné hodnoty peak torque před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 12,673 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 10,082. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Průměrné hodnoty svalové práce před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 105,793 pro extenzi 

a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 75,35. 
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 Jak ukazuje Graf 8, svalová práce při extenzi v kolenním kloubu a při úhlové 

rychlosti 180°/s klesla po požití alkoholu o 5,87J. Z pohledu statistické a věcné 

významnosti se nejedná o významné rozdíly. Směrodatná odchylka (SDe) pro měření 

maximálního výkonu při úhlové rychlosti 180°/s a pro extenzi v kolenním kloubu byla 

vypočítána na ±105,793. Pro flexi jsme hodnotu směrodatné odchylky (SDf) vypočítali 

na ±75,35. Po konzumaci alkoholu stoupla hodnota svalové práce o 46,13J. Stejně jako 

v případě maximální síly a peak torque, se u flexe v kolenním kloubu jednalo o 

statisticky i věcně významný rozdíl. 

 Při měření extenze i flexe kolenního kloubu došlo u času potřebného k dosažení 

maximálního peak torque ke zlepšení (Graf 9). Ani v jednom případě se při úhlové 

rychlosti 180°/s nejednalo o věcně ani statisticky významné rozdíly. Zlepšené hodnoty 

se pohybovaly v řadech tisícin sekundy. Směrodatná odchylka pro extenzi v kolenním 

kloubu (SDe) byla stanovena na ±0,15996 a pro flexi (SDf) na ±0,10743. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Průměrné hodnoty naměřených časů potřebných k dosažení maximálního peak torque před požitím a po požití 

alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 0,15996 pro extenzi a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 0,10743. 
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5.4 Vliv alkoholu na ukazatele síly při úhlové rychlosti 240°/s 

 Naměřené průměrné hodnoty testování a jejich směrodatné odchylky, při úhlové 

rychlosti 240°/s jsou znázorněny v Grafech 10 – 13. V každém grafu jsou znázorněny 

hodnoty při extenzi i flexi v kolenním kloubu. I při této úhlové rychlosti jsme 

statistickou a věcnou významnost posuzovali podle Havla a Hnízdila (2008). Kritická 

hodnota statistické významnosti (tkrit) byla určena na 2,145. 

 Vyšší hodnoty průměrných výkonů při úhlové rychlosti 240°/s jsme naměřili po 

konzumaci alkoholického nápoje, viz Graf 10. V případě extenze v kolenním kloubu 

stoupla průměrná hodnota o 2,54W. Směrodatná odchylka průměrného výkonu při 

extenzi (SDe) byla vypočtena na hodnotu ±28,555. Na rozdíl od flexe, se při extenzi 

nejednalo o statisticky ani věcně významné rozdíly. U flexe stoupla průměrná hodnota 

po požití alkoholu z 143,87W na hodnotu 159,33W. Rozdíl 15,46W byl pro naši 

testovanou skupinu věcně i statisticky významný. Směrodatná odchylka pro měření 

průměrného výkonu při flexi (SDf) v kolenním kloubu a při úhlové rychlosti 240°/s byla 

vypočtena na hodnotu ±21,159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Hodnoty průměrných výkonů před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 28,555 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 21,159. 
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 Směrodatná odchylka při měření peak torque byla u extenze (SDe) stanovena na 

±11,586 a u flexe (SDf) na ±9,656. U extenze došlo k mírnému nárůstu průměrné 

hodnoty (Graf 11). Po porovnání vypočtené hodnoty „t“ s kritickou hodnotou jsme 

dospěli k závěru, že rozdíl není statisticky významný. Rozdíl průměrných hodnot před a 

po konzumaci alkoholu nepřekročil hranici střední chyby měření (SEM) a nejednalo se 

o věcně významný rozdíl. Naopak tomu bylo u měření peak torque při flexi v kolenním 

kloubu. Hodnota po konzumaci alkoholu stoupla o 6,67, tento rozdíl je statisticky i 

věcně významný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Průměrné hodnoty peak torque před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 11,586 pro extenzi a 

směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 9,656. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Průměrné hodnoty svalové práce před požitím a po požití alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) 16,337 pro extenzi 

a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) 7,763. 
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Jak znázorňuje Graf 12, při úhlové rychlosti 240°/s vzrostly průměrné hodnoty 

svalové práce při extenzi a flexi v kolenním kloubu po požití alkoholu. U extenze se 

jednalo opět o vzrůst mírný a nešlo o statisticky ani věcně významný rozdíl. Směrodatná 

odchylka pro extenzi (SDe) v kolenním klubu byla vypočtena na ±16,337. Pro flexi jsme 

směrodatnou odchylku (SDf) vypočetli na hodnotu ±7,763. Při rozdílu 7,14J 

průměrných hodnot před a po konzumaci alkoholu můžeme konstatovat, že se jednalo o 

statisticky a věcně významný rozdíl. 

Při měření času potřebného k dosažení maximálního peak torque, jsme 

zaznamenali statisticky i věcně významné zrychlení v případě extenze v kolenním 

kloubu (viz Graf 13). Průměrná hodnota času při extenzi klesla o 0,017. V případě flexe 

došlo po požití alkoholu ke zhoršení průměrného času o dvě tisíciny sekundy, nejedná 

se tedy o statisticky ani věcně významné rozdíly. Směrodatná odchylka, pro extenzi 

(SDe) v kolenním klubu a úhlové rychlosti 240°/s, byla vypočtena na ±0,02968 a pro 

flexi (SDf) kolenního kloubu na hodnotu ±0,04114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Průměrné hodnoty naměřených časů potřebných k dosažení maximálního peak torque před požitím a po požití 

alkoholu; směrodatná odchylka (SDe) je ± 0,02968 pro extenzi a směrodatná odchylka pro flexi (SDf) je ±0,04114. 
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6. Diskuze 

 Cílem naší práce bylo zjistit vliv alkoholu na svalovou činnost velkých 

svalových skupin dolních končetin, konkrétně při extenzi a flexi v kolenním kloubu při 

izokinetické činnosti. Tyto pohyby jsou součástí téměř všech pohybových aktivit 

dostupných běžné populaci.  

Námi zkoumaným parametrem byla i koordinace oko-stehno. Jak uvádí Nekola 

(2000) mělo by v koordinačních schopnostech docházet ke zhoršení výsledků už při 

požití malých dávek alkoholu. Při normální technice měření opravdu došlo k mírnému 

zhoršení úspěšnosti po konzumaci alkoholu, naopak tomu bylo u zrcadlové techniky 

měření, kdy se výsledky po konzumaci alkoholu zlepšily. Rozdíly u obou technik 

nebyly věcně ani statisticky významné. U probandů mohlo po konzumaci alkoholu dojít 

k větší soustředěnosti na test. V našem výzkumu se jednalo pouze o krátkodobou 

pohybovou činnost v době trvání do 25s. Domníváme se, že po tuto dobu je zdravý 

člověk schopen udržení koncentrace i při požití malých dávek alkoholu. Při pohybové 

aktivitě delšího trvání by ztrátou koncentrace mohlo dojít k úrazům. Proto 

doporučujeme před koordinačně náročnějšími pohybovými aktivitami nekonzumovat 

alkohol. Dalším důvodem, který mohl ovlivnit měření, může být nízká náročnost 

projížděné tratě na koordinaci nebo ponechání krátkého času pro nástup účinků 

alkoholu. Pro další výzkumy bychom tedy doporučili zvýšit náročnost tratě a dále i 

měření ve více časových úsecích.  

Vliv alkoholu na výkon jsme zjišťovali pomocí několika parametrů (peak torque, 

svalové práce, průměrný výkon a čas k dosažení maximálního peak torque). Parametry 

jsme zjišťovali ve třech úhlových rychlostech 60°/s, 180°/s a 240°/s. Zprůměrované 

hodnoty jednotlivých měřených parametrů jsme mezi sebou porovnali jak při flexi, tak i 

při extenzi v kolenním kloubu. Podle Shirreffsové a Maughana (2006) by nemělo u 

měření svalové práce dojít ke statisticky a věcně významným změnám. Tento fakt se 

nám potvrdil ve všech úhlových rychlostech, ale pouze při měření extenze v kolenním 

kloubu. Při testování flexe v kolenním kloubu jsme zaznamenali statisticky i věcně 

významné rozdíly průměrných hodnot před a po konzumaci alkoholu, a to také ve všech 
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pozorovaných úhlových rychlostech. V tomto případě došlo ke zvýšení průměrných 

hodnot výkonů.  

Co se týká hodnot průměrných výkonů peak torque a časů potřebných 

k dosažení maximálního peak torque, jsme při pohybu do extenze v kolenním kloubu 

nezaznamenali žádné statisticky ani věcně významné rozdíly. Výjimkami byly čas 

potřebný k dosažení maximální peak torque při úhlové rychlosti 240°/s, kde jsme 

zaznamenali statistické i věcně významné rozdíly a dále věcná významnost měření 

průměrných výkonů při úhlové rychlosti 180°/s. Pouze v případě času do maximálního 

peak torque, při extenzi v kolenním kloubu, jsme zaznamenali statisticky i věcně 

významný rozdíl.  

Při měření flexe ve všech úhlových rychlostech jsme zaznamenali statistickou i 

věcnou významnost u všech sledovaných parametrů. Jedinou výjimkou byl čas potřebný 

k dosažení maximálního peak torque, u kterého jsme nezaznamenali žádné významné 

rozdíly průměrných hodnot. U svalové práce ve všech úhlových rychlostech, jsme 

zaznamenali statisticky i věcně významné rozdíly průměrných hodnot. Ve všech 

případech došlo ke zlepšení výkonu po požití alkoholu. K podobným závěrům, jsme 

došli i při vyhodnocení naměřených hodnot peak torque. I v tomto případě došlo 

ke statisticky i věcně významným rozdílům. 

Z důvodu nenalezení stejné studie testování jsme za vhodné pro porovnání 

našich výsledků určili výsledky studie, kterou provedli McNaughton a Preece (1986). 

Zaměřili se na alkohol a jeho vliv na krátké a střední tratě. V našem výzkumu se jednalo 

buď o statisticky i věcně významné zlepšení v případě flexe v kolenním kloubu nebo o 

statisticky a věcně nevýznamné rozdíly měření v případě extenze v kolenním kloubu. 

Studie McNaughtona a Preece (1986) ukazuje výrazný pokles výkonu na tratích 200m a 

delších. V případě měření výkonu na trati dlouhé 100m tvrdí, že nedošlo ke statisticky 

ani věcně významným změnám. Uvědomujeme si, že rozdílnost výsledků může být 

způsobena jinou metodikou měření a intenzitou cvičení. Ke 100m dlouhé trati bychom, 

na základě doby trvání, mohli přirovnat měření při úhlové rychlostí 240°/s. Úhlovou 

rychlost 180°/s bychom přirovnali k trati dlouhé 200m a úhlovou rychlost 60°/s bychom 

mohli přirovnat k tratím středním. 
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V průběhu testování byla vypozorována změna nálady u probandů, kteří před 

měřením požili alkohol. Nastalá nálada byla ve všech případech pozitivní. Měření se 

odehrávalo v době rozjařilosti u každého testovaného. Tento stav se dostavoval kolem 

30. minuty po požití alkoholu. Jak víme, psychická pohoda je jedním z faktorů 

určujících výkon jedince. Proto je možné, že ke zlepšení výsledků u flexe v kolenním 

kloubu, mohlo dojít právě tímto uvolněním jedince.  

Lecoultre a Shutz (2009) ve své studii sledovali svalovou sílu dolních končetin 

před a při požití alkoholu. Hodinové testování probíhalo na bicyklovém ergometru. 

Alkohol byl vmíchán do nápoje a podáván během zatížení. Na každé kilo beztukové 

hmoty připadlo přibližně 0,5ml alkoholu a 0,5g karbohydrátů (grepový džus). Při tomto 

testování zaznamenali pokles svalového výkonu. Ke stejným výsledkům došli i 

Houmrad, et al. (1987), kteří sledovali účinky alkoholu na výkon běžců na trati dlouhé 

5mil. Rozdílnost výsledků těchto studií a naší studie, může být způsobena jiným 

množstvím podávaného alkoholu a podáním alkoholu před nebo během zátěže.  

Jednou z příčin rozdílných výsledků, je doba trvání zátěže. Většina studií se 

zaměřila na vytrvalostní zatížení, a protože se alkohol odbourává v játrech, tak 

negativně ovlivňuje metabolismus cukrů a tuků. V naší studii jsme zkoumali jen 

krátkodobou a střednědobou zátěž, ve které se metabolismus tuků natolik neprojevuje. 

Dalším možným důvodem, proč došlo při flexi v kolenním kloubu ke zlepšení 

výsledků, je každotýdenní užívání alkoholu všech testovaných. Je možné, že jsou na 

alkohol tak zvyklí, že námi určená dávka nedosáhla potřebných účinků. Nemůžeme 

proto s jistotou říci, že bychom nabyli stejných výsledků i při testování skupiny méně či 

vůbec pijících probandů. Z těchto důvodů navrhujeme provézt stejný model studie na 

větší skupině testovaných. 

 Jedním z důvodů, proč se naše výsledky liší od ostatních studií, může být i čas 

mezi požitím alkoholu a samotným testováním nebo podání alkoholu během testování. 

V naší studii jsme měřili jedince po požití alkoholu ve stavu rozjařilosti, v jiných 

studiích mohlo měření probíhat až v době inhibice a probandi mohli být unavení. 
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7. Závěr 

 Při testování koordinace oko-stehno, došlo při měření zrcadlovou technikou 

k mírnému procentuálnímu zlepšení výsledků. Při měření normální technikou, jsme 

zjistili mírný pokles úspěšnosti. Výsledky nebyly věcně ani statisticky významné a 

vyvrátily náš předpokládaný výsledek.  

Z výsledků dalších námi měřených parametrů vyplývá, že požití alkoholu věcně 

a statisticky zvyšuje svalovou sílu flexorů kolenního kloubu při třech vybraných 

úhlových rychlostech (60, 180 a 240°/s). U extenzorů se testované parametry svalové 

síly kolenního kloubu věcně ani statisticky nezměnily. Při měření izokinetické síly u 

menších úhlových rychlostí, byly změny časových parametrů zanedbatelné. Prodloužila 

se pouze doba do maximální vyvinuté síly u uhlové rychlosti 240°/s.  

 Před sportovní aktivitou nedoporučujeme užívat alkohol, i když naše výsledky 

ukazují na drobné zlepšení v oblasti flexorů kolenního kloubu. Podotýkáme, že naše 

testování se zaměřilo na krátkodobou až střednědobou zátěž a proběhlo u malé skupiny 

probandů. Jiné studie věnující se dlouhodobé zátěži ukazují na neblahé účinky 

konzumace alkoholu na vytrvalostní výkony.  
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Příloha 1: Souhlas etické komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas 

Vážený studente, 

Jmenuji se Jan Vopat a právě dokončuji své navazující magisterské studium na FTVS při UK v Praze. 

Téma mé diplomové práce je vliv alkoholu na opakované měření izokinetické síly při extenzi a flexi 

v kolenním kloubu. Výzkum se bude zabývat do jaké míry alkohol, užitý před výkonem, ovlivňuje silové 

schopnosti.  

 

O testování byste měl vědět:  

1. Metoda měření je neinvazivní 

2. Pro výzkum potřebuji některé Vaše parametry, ze kterých se bude odvíjet množství užitého 

alkoholu (výška, hmotnost atp.) 

3. Proběhne vyplnění dotazníku, ze kterého se dozvím, jak často pijete alkohol, jaké množství a 

jaký druh alkoholu. 

4. Měření budou probíhat jednou s požitím mírné dávky alkoholu a jednou bez požití alkoholu. 

5. Pokud budete s tímto souhlasit, provedu na Vás toto měření: opakované měření izokinetické síly 

při extenzi a flexi v kolenním kloubu, prováděné na izokinetickém dynamometru Cybex Humac 

Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). 

6. Z jednotlivých výsledků udělám aritmetické průměry, které mezi sebou porovnám a zjistím, 

jestli má alkohol vliv na svalový výkon nebo ne. 

7. Pokud projevíte zájem, se svými závěry Vás rád seznámím. 

8. Doba nezbytně nutná pro výzkum jsou 3-4 dny. 

9. Během testování, bude potřeba vynaložit maximální fyzickou námahu, po které může dojít 

k dočasnému vyčerpání. 

10. Během výzkumu budou ošetřena všechna možná rizika úrazu. 

11. Se zjištěnými údaji budu nakládat podle platného zákona na ochranu osobních údajů ČR. 

12. V případě nutnosti bude testovaným umožněno opuštění tohoto projektu. 

 

Já………………., narozen……………… svým podpisem stvrzuji, že jsem byl obeznámen s průběhem 

testování a souhlasím s účastí na výzkumném projektu „Vliv alkoholu na opakované měření 

izokinetické síly při extenzi a flexi v kolenním kloubu“, prováděném v rámci FTVS UK. Dále beru na 

vědomí, že naměřená data budou použita v souladu se zákonem (viz výše) a souhlasím s možností 

následného anonymního použití těchto dat. 

 

Testující: Bc. Jan Vopat 

………………. 

 

V Praze dne ……………….     Testovaný: ………………. 
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Příloha 3: Tabulka vypočtených hodnot t-testu 

  výsledky t-testu 

ski- test normální 
tech. 

1,111 

ski- test 
zrcadlovou tech. 

-1,651 

Extenze 60°/s 
peak torque 

0,027 

Extenze 60°/s 
svalová práce 

0,325 

Extenze 60°/s 
průměrný výkon 

-0,278 

Extenze 60°/s 
time to peak 

1,211 

Flexe 60°/s peak 
torque 

-2,169 

Flexe 60°/s 
svalová práce 

-2,571 

Flexe 60°/s 
průměrný výkon 

-2,991 

Flexe 60°/s time 
to peak 

0,673 

Extenze 180°/s 
peak torque 

-0,672 

Extenze 180°/s 
svalová práce 

0,215 

Extenze 180°/s 
průměrný výkon 

-1,587 

Extenze 180°/s 
time to peak 

0,883 

Flexe 180°/s peak 
torque 

-3,099 

Flexe 180°/s 
svalová práce 

-2,371 

Flexe 180°/s 
průměrný výkon 

-3,147 

Flexe 180°/s time 
to peak 

0,547 

Extenze 240°/s 
peak torque 

-0,557 

Extenze 240°/s 
svalová práce 

-0,284 

Extenze 240°/s 
průměrný výkon 

-0,344 

Extenze 240°/s 
time to peak 

2,175 

Flexe 240°/s peak 
torque 

-2,674 

Flexe 240°/s 
svalová práce 

-3,559 

Flexe 240°/s 
průměrný výkon 

-2,831 

Flexe 240°/s time 
to peak 

-0,251 

 



 

IV 

 

Příloha 4: Tabulka kritických hodnot (tkrit), (Havel a Hnízdil, 2008) 

Stupně 

volnosti 

v 

Hladina významnosti α 

0,95 0,99 0,999 

1 12,706 63,656 636,578 

2 4,303 9,925 31,6 

3 3,182 5,841 12,924 

4 2,776 4,604 8,61 

5 2,571 4,032 6,869 

6 2,447 3,707 5,959 

7 2,365 3,499 5,408 

8 2,306 3,355 5,041 

9 2,262 3,25 4,781 

10 2,228 3,169 4,587 

11 2,201 3,106 4,437 

12 2,179 3,055 4,318 

13 2,16 3,012 4,221 

14 2,145 2,977 4,14 

15 2,131 2,947 4,073 

16 2,12 2,921 4,015 

17 2,11 2,898 3,965 

18 2,101 2,878 3,922 

19 2,093 2,861 3,883 

20 2,086 2,845 3,85 

21 2,08 2,831 3,819 

22 2,074 2,819 3,792 

23 2,069 2,807 3,768 

24 2,064 2,797 3,745 

25 2,06 2,787 3,725 

30 2,042 2,75 3,646 

35 2,03 2,724 3,591 

40 2,021 2,704 3,551 

45 2,014 2,69 3,52 

50 2,009 2,678 3,496 

60 2 2,66 3,46 

70 1,994 2,648 3,435 

80 1,99 2,639 3,416 

90 1,987 2,632 3,402 

100 1,984 2,626 3,39 

∞ 1,96 2,576 3,29 

 


