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ABSTRAKT 

 

Název: Výživa a tělesné složení v motokrosu 

 

 

Cíl práce: Cílem této práce je monitoring nutričních návyků a parametrů pro 

hodnocení tělesného složení a somatotypu u České juniorské reprezentace 

v motokrosu a enduru. 

 

 

Metody: Ke zmapování nutričních návyků byl použit 4 denní záznam 

zkonzumovaného jídla, který byl vyhodnocen pomocí software Nutris®. 

Vstupní data tělesného složení byla získána pomocí bioimpedančního 

přístroje InBody 230. Dále byly změřeny vybrané antropometrické 

parametry. 

 

 

Výsledky: Výsledky naší studie poukazují na kvantitativní odchylky ve výživě 

motokrosařů, zejména negativní energetickou bilanci a nízké zastoupení 

sacharidů ve stravě v přípravném období a ve dni závodu. Ty můžou být ale 

do jisté míry ovlivněny individuální variabilitou. Z výzkumu somatotypu a 

tělesného složení vyplývá, že ve vztahu k pohybovým schopnostem mají 

motokrosaři i jezdci endura nejvšestrannější nadání pro sport. 

 

 

Klíčová slova: Motokros, výživa, doplňky stravy, tělesné složení, somatotyp, 

bioelektrická impedance 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title:  Nutritional aspects and body composition in motocross 

 

 

Objectives: The goal of this work is monitoring nutritional habits and parameters for the 

assessment of body composition and somatotype for Czech junior national 

team in motocross and enduro. 

 

 

Methotds: There was used four day record of consumed food to map out nutritional 

habits, which was evaluted by software Nutirs. The input data of body 

composition were obtained by Bioimpendance InBody 230. Following were 

also measured selected anthropometric parameters. 

 

 

Results: The results of our study indicate quantitative variations in motocross riders 

nutrition, especially the negative energy balance and the low proportion of 

carbohydrates in the diet in pre-season and in the day of the race. These can 

be some way influenced by individual variability. The research somatotype 

and body composition suggests that in relation to physical abilities are 

motocross riders and riders Enduro the most versatile talent for sport. 

 

 

Keywords: Motocross, nutrition, supplements, body composition, somatotype, 

bioelectrical impedance 
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1. SOUHRN 

 Cílem této studie byl monitoring nutričních návyků a parametrů pro hodnocení 

tělesného složení a somatotypu u České juniorské reprezentace v motokrosu a enduru. 

 Studie se zúčastnilo celkem 15 jezdců motokrosu ve věku 10 – 16 let, u nichž 

byly posuzovány nutriční zvyklosti, dále u 23 jezdců motokrosu ve věku 9 – 20 let a 7 

jezdců endura ve věku 17 – 21 let, bylo posouzeno tělesné složení a stanoven 

somatotyp. Všichni probandi jsou pravidelnými účastníky MMČR juniorů v motokrosu 

nebo ČP a mezinárodních závodů v enduru a v době testování byli členi SCM, které má 

na starosti státní reprezentaci v motokrosu, enduru a trialu. Jedná se tedy o nejlepší 

závodníky v České republice.  

 Údaje nutričních zvyklostí byly získány prostřednictvím záznamů 

zkonzumovaného jídla a následně zpracovány pomocí softwaru NUTRIS
®
. Dále byly 

měřeny základní antropometrické parametry, jako jsou: tělesná výška, tělesná hmotnost, 

BMI, obvodové a šířkové rozměry, somatotyp (dle Heathové a Cartera) a tloušťka 

kožních řas měřená kalibrem typu Harpenden. Pro stanovení profilu tělesného složení 

byla použita bioimpedanční metoda na analyzátoru tělesného složení InBody 230. 

Měření tělesného složení a somatotypu probíhalo v přípravném období. Analýza 

nutričních zvyklostí probíhala ve třech všedních dnech přípravného období, pouze na 

nutriční zvyklosti v den závodu bylo dotazováno retrospektivně. 

 Výsledky naší studie ukazují na významné kvantitativní rozdíly ve stravě 

závodníků, ve srovnání s doporučovanými hodnotami pro silové a vytrvalostní 

sportovce. Nejvýznamnější rozdíly jsou v nízkém příjmu sacharidů. Markantní rozdíl je 

také v energetické bilanci, neboť většina testovaných se pohybovala v negativní 

energetické bilanci. Deficit byl zjištěn také v příjmu tekutin, ovoce a zeleniny. 

 U zkoumaného souboru byl stanoven průměrný somatotyp motokrosařů 2,3 : 4,6 

: 3,1. U jezdců endura jsme došli k výslednému somatotypu 2,3 : 4,7 : 2,8., což 

odpovídá jako v případě motokrosařů profilu ektomorfního mezomorfa. Tělesný tuk se 

pohyboval u našeho testovaného souboru motokrosařů mezi hodnotami 8,6 až 14,7 % a 

u jezdců endura tvořil v průměru 9,9 % z celkové tělesné hmotnosti. Korelací mezi 

endomorfií a výkony (r = 0,519) bylo zjištěno, že čím nižší byla hodnota podkožního 

tuku, tím lepší bylo umístění. Zde byl nalezen statisticky i věcně významný vztah. 

 Prezentované výsledky jsou platné pouze pro tyto skupiny probandů. 
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2. ÚVOD   

 V české odborné literatuře nalezneme jen hrstku publikací, pojednávajících o 

problematice v motoristickém odvětví motokrosu příp. enduru. Některé se zaměřují na 

historii, jiné jsou obrazem úspěšné kariéry autorů či shrnují celé téma v „kostce“. 

Ani zahraniční literatura se netěší přílišné oblibě autorů na toto téma publikovat 

empirické studie. Nicméně se zde objevuje alespoň pár zajímavých, objektivních studií 

a odborných článků, především z Finska, Španělska a Ameriky, zkoumajících 

fyziologické a biochemické parametry, úrazovost a prevenci. Současná situace dala za 

vznik této práce, zabývající se problematikou výživy, stanovením somatotypu a 

komponent tělesného složení u české juniorské reprezentace v motokrosu a enduru, jejíž 

výsledky by se mohly stát podkladem dalších studií např. pro určení talentu (modelu 

sportovce) či prevenci zdraví. Cílem práce je přinést nové poznatky v nutriční, 

antropometrické a okrajově zmíněné funkční oblasti. To ocení zejména trenéři či 

výživoví poradci v motorismu. 

 Hodnocení tělesného složení, včetně velikosti a poměru jeho jednotlivých 

komponent, patří bezpochyby k důležitým aspektům posouzení zdravotně orientované 

zdatnosti, výživového a zdravotního stavu jedince. 

 Na kvalitu sportovního výkonu, kromě dalších faktorů, má podstatný vliv právě 

výživa. Náročný výkon, který motokrosař absolvuje, vyžaduje správné a hlavně časné 

saturování organismu živinami, a to jak po stránce kvalitativní, tak po stránce 

kvantitativní. Jaký trojpoměr živin by měl motokrosový závodník přijmout, kolik 

procent tělesného tuku by měl mít a jaký by měl být jeho tělesný typ, aby měl 

předpoklady pro dosažení co možná nejlepšího sportovního výkonu? Na tyto otázky 

neexistuje jednoznačná odpověď, neboť tyto parametry nebyly doposud konfrontovány. 

Jelikož není umožněno porovnání získaných výsledků naší studie monitorující nejlepší 

české juniorské jezdce v motokrosu a enduru s jinou podobnou studií, musíme vycházet 

alespoň z našich dedukcí vedoucích ke stanovení co možná nejlepších doporučení. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Motokros  

3.1.1 Charakteristika motokrosu 

 Motokros je jedním z nejpopulárnějších vysokorychlostních závodních činností 

prováděných na  off- road (terénních) uzavřených přírodních okruzích s vysokými 

a dlouhými skoky (Ascensão et al. 2008). Motokros je mimořádně náročný. Závody se 

jezdí na 125ccm
3
 a 250ccm

3
 dvoudobých nebo 250 ccm

3
, 450 ccm

3
 nebo na silnějších 

čtyřtaktních motocyklech. Závody Grand Prix se skládají asi z 2 hodin volného a 

kvalifikačního tréninku předchozí den závodu, následované volným tréninkem a dvěma 

jízdami v trvání 35 minut + 2 kola v den závodu. Motokros se jezdí po přírodním 

terénu, se skoky, dírami, roklemi a úseky s výjezdy a sjezdy, které nabízejí zatěžkávací 

zkoušku motocyklu a jezdce. Povrch tratě je obvykle tvrdá hlína nebo měkký písek. 

Délka motokrosové dráhy se pohybuje mezi 1500-3000 m. Nejvyšší rychlost dosahuje 

více než 100 km.h
-1

, ale průměrná rychlost nesmí přesáhnout 55 km.h
-1

 (Kottinen, 

2005).  

 Dnes převážně platí rozlišení na kategorie MX1, MX2 a MX3, na místo 

dřívějšího značení 125 cm
3
, 250 cm³ a 500 cm³. V kategorii MX1 je omezen objem 

motoru do 450 cm
3
 u čtyřdobého motoru a 250 cm

3
 u dvoudobého. V kategorie MX2 

platí omezení do 250 cm
3
 u čtyřdobého a 125 cm

3
 u dvoudobého. MX3 neboli kategorie 

s neomezenou kubaturou, je většinou do 650 cm
3
 (FMS AČR, 2013). 

 Juniorské závody jsou vypsány v kategoriích 50 cm
3
, 65 cm

3
, 80 cm

3
, MX2 

Junior čtyřtaktní motory a 125 Junior dvoutaktní motory (FMS AČR, 2013). 

3.1.2 Historie motokrosu 

Začátek je na silnici 

 Touha člověka po rychlém pohybu na zemi, ve vodě i na vzduchu sahá až 

k prvopočátkům vývoje lidstva. Dlouhá staletí byly dva osvědčené a nedostižné 

dopravní prostředky – plachetnice na vodě a kůň na zemi. Létání zůstávalo jen snem. 

Jakmile se ale dostává Ottův spalovací motor z počátečních obtíží, vznikají již 

automobily i motocykly. Prvním motocyklem je stroj Gottlieba Daimlera z roku 1885, 

vystavený dnes v muzeu dvoudobých motocyklů na hradě Augustuburg v Německu. 
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 První oficiální závod motocyklů byl uspořádán dne 21. května 1899 na silnici do 

vrchu Exelberg u Vídně. V roce 1902 zde vítězí V. Laurin na stroji Laurin a Klement. 

Další závody se však objevují jako houby po dešti. 21. 02. 1904 je v Praze ustaven 

„Český klub motocyklistů v království Českém“. V témže roce 08. 07. vzniká v Pacově 

Mezinárodní federace motocyklových klubů FICM – dnešní FIM. 

 

Jízda v terénu 

 V pionýrských dobách motocyklů byly silnice tak špatné, že všechny silniční 

závody, a zvláště potom ty na dlouhých tratích, bychom mohli považovat za terénní 

závody. Terénní závody – klasické motokrosy v dnešním moderním pojetí jsou velmi 

mladé. Vznikají vlastně až po druhé světové válce. Jejich určitým předchůdcem mohou 

být různé terénní jízdy, kde rozhodujícím měřítkem je čas a nikoli spolehlivost nebo styl 

projetí těžkých úseků. V roce 1908 byl uspořádán terénní závod u Londýna ve formě 

honu za liškou, kterého se zúčastnili motocyklisté a jezdci na koních. Po výsledku a 

srovnání – motocykl a kůň, se raději neptejme. 

 U nás byl první terénní závod uspořádán pod názvem „Jízda krajinou“ 29. dubna 

1928 u Prahy – Hlubočep.  

 Bezprostředně po 2. světové válce se však rodí opravdové terénní závody, neboť 

se ukázalo, že pro modernější motocykly má motokros vést skutečným terénem 

s travnatým, blátivým nebo pískovým povrchem, kde nejsou volné ani pevné kameny, a 

že pro jízdu jsou nevhodné silnice, kde se dosahuje vysoké rychlosti. Hlavní spor o 

délku jednoho okruhu mezi propagátory krátkých okruhů a příznivci dlouhých tratí 

skončil jednoznačně ve prospěch krátkých okruhů. 

 Nejrychleji se šířil nový druh tohoto sportu v Belgii a dále pak ve Velké Británii, 

Francii a Holandsku a teprve později v dalších zemích včetně Československa a 

Švédska. První poválečný motokros v modernějším pojetí se u nás jel teprve v roce 

1948, a to ještě značnou část trati tvořila vždy prašná silnice. O rok dříve byl již 

v Holandsku první ročník Motokrosu národů – vrcholný terénní závod družstev, který se 

podařilo uspořádat s desetiletým předstihem před mistrovstvím světa jednotlivců 

(Husák, 1980).  

  V letech 1951 až 1954 hledali organizátoři ve spolupráci s jezdci jednotné 

podmínky pro pořádání terénních závodů, aby mohlo být vybojováno zajímavé a přitom 

regulérní mistrovství Evropy. Jednota panovala ve vypsání objemových tříd a 
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v technických předpisech pro motocykly. Nejpopulárnější byla rozhodně třída do 500 

ccm. Nejvíce motocyklů schopných přestavby na terénní, a i speciální terénní, bylo 

v této třídě, a proto terénní závody se staly závody pětistovek a pouze jako doplněk se 

jezdily nižší objemové třídy. Délka tratě se ustálila již v těchto letech na i dnes platných 

hodnotách 1,5 – 3,5 km. Ohraničení trati bylo v západních zemích velmi zřetelné, avšak 

nebezpečné. Byly to pevné ploty nebo zaražené kůly, mezi kterými bylo napjato lano. 

Délka závodu byla určena stanoveným počtem kol. Ukázalo se, že není vhodné, aby 

celková doba jízdy byla delší než 45 min, neboť závod ztrácí na zajímavosti pro diváky 

a jezdci jsou příliš vyčerpání (Husák, 1971). 

 Počátky našeho motokrosu jsou spjaty výhradně s dvoudobými motocykly. 

Teprve v roce 1955 se objevily první čtyřdobé motocykly, o něž se zasloužil divišovský 

závod ESO. Rok 1962 znamenal obrat v poměru sil ve prospěch strakonických 

motocyklů ČZ. Tehdy zde byly vyrobeny první prototypy pro třídu dvěstěpadesátek, 

které byly v dalších letech postupně modernizovány. Sedm titulů mistra světa značky 

ČZ byl jasný doklad výtečné práce strakonických konstruktérů. Může nás tak trochu 

mrzet, že oněch sedm titulů získali zahraniční jezdci (1x Viktor Arbekov ze SSSR, 3x 

Němec Paul Fridrichs a fenomenální Belgičan Jöel Robert, který se stal později přímo 

motokrosovou legendou).  

 V motokrosu jako v každé lidské činnosti je mnoho povolaných, ale jen málo 

vyvolených. V jednom roce může být v jedné kubatuře jen jeden mistr světa. Nebylo by 

proto správné nevzpomenout některých jezdců, kteří psali světlé stránky naší historie. 

Vrcholné výkonnosti dosáhli: mistr Evropy Jaromír Čížek, dále Vlastimil Válek a Petr 

Dobrý. Historii vytvářeli i závodníci, kteří dosáhli mezinárodní proslulosti, přestože se 

do listiny šampionů nezapsali. Patřili k nim: Jaroslav Kmoch, František Rón, Miloslav 

Souček, Josef Hřebeček, Karel Pilař, Josef Chára, Zdeněk Strnad, Miroslav Halm, Jiří 

Stodůlka, Oldřich Hameršmíd, Otakar Toman a mnoho dalších. 

 S koncem šedesátých let se do motokrosového sportu vrhají se vší vehemencí 

japonské značky, které jsou nepřekonatelné i v dnešní době. S příslovečnou pečlivostí 

připravují stroje a za tučné honoráře skupují nejlepší evropské jezdce. Začátek 

sedmdesátých let je charakterizován v našem motokrosovém sportu nástupem mladých, 

nadějných závodníků, připravovaných v ASVS Dukla Praha. Nejblíže k úspěchu měl 

v roce 1974 Jaroslav Falta, který sváděl celou sezónu urputné boje s Gennadijem 

Mojsejevem, jedoucím na rakouském motocyklu KTM. O titul mistra světa přišel až 
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v závěrečném podniku MS ve Švýcarsku. Titul mistra světa Jaroslavu Faltovi unikl díky 

neserióznosti sportovního jednání celého týmu SSSR s jejich trenérem Sokolovem. I 

další jezdci armádního celku Dukly Praha: Churavý, Velký, Baborovský ovládali 

dokonale jezdecké umění a svou bojovností byli příkladem nastupující generaci 

motokrosařů. Od roku 1975 se MS rozrůstá o třídu 125 ccm, která se tak stává novou, 

perspektivní třídou hlavně pro mladé jezdce. Stává se úspěšnou i pro naše barvy, jelikož 

v konečném pořadí patří bronzová příčka Antonínu Baborovskému. Určitě největším 

úspěchem našeho motokrosu v celé jeho historii bylo vítězství v Motokrosu národů, 

který se uskutečnil 14. 09. 1975 u nás a pořádání bylo svěřeno AMK Sedlčany, který 

připravil dokonalou trať slibující regulérnost tohoto výjimečného motoristického 

podniku. V naší nominaci se objevili: A. Baborovský, J. Churavý, Z. Velký a M. 

Nováček. Po nádherném závodě se jim podařilo zvítězit před celou plejádou mistrů 

světa a tento den tak zapsat zlatým písmem do knihy „historie českého motokrosu“. 

 Rovněž v nadcházející sezóně jsme měli důvod k radosti, jelikož touto cestou 

třídě do 125 ccm vybojoval Jiří Churavý titul vicemistra světa a Zdeněk Velký byl ve 

stejné kubatuře celkově třetí. Bohužel koncem sedmdesátých let přichází hluboká 

stagnace tohoto motoristického odvětví u nás. Příčinou byl špatný přístup samotného 

výrobce motocyklů ČZ Strakonice a souhrn dalších okolností. Malou náplastí v těchto, 

pro motokros nepříznivých letech, bylo umístění Petra Kováře na 8. místě celkového 

pořadí MS třídy stopětadvacítek v roce 1987. 

(Churavý, 1996)     

3.1.3 Funkční a metabolická charakteristika sportovního výkonu 

 Ménétrey a Rostan (1992) ukazují podle vyšetření srdeční frekvence (SF) a 

koncentračních křivek krevního laktátu během série závodů, že je tento sport nejen 

vysoce stresující, ale vyžaduje ze stejného důvodu i značnou svalovou námahu, kterou 

je třeba vzít v úvahu. Svalová práce je smíšeného typu, a to jak aerobní a anaerobní. To 

závisí hlavně na technické dokonalosti jezdce. Svalová činnost během jízdy je 

především izometrická (Odaglia a Magnano, 1979).  

 Konečným zjištěním Collinse a Dohertyho (1993) byly trvale vysoké úrovně SF 

v závodech, které byly spojeny s překvapivě nízkými úrovněmi vnímané námahy 

(RPE). SF byla v důsledku toho na úrovni 90-100% maxima zaznamenaného v 

laboratoři, ale RPE, naměřené při krátkých přestávkách modelových závodů při odběru 
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vzorků krve, se pohybovalo v rozmezí bodů 5-6. To ukazuje na extrémně vysoké úrovně 

koncentrace, které motokros vyžaduje, a zdůrazňuje to význam zaměření pozornosti na 

boj proti únavě. 

 Konttinen et al. (2007) uvádí, ve své srovnávací studii, které se účastnilo 9 

finských jezdců skupiny A, že během jízd, byl průměr VO2 32 ± 4 ml. kg. min
-1

 

(rozmezí 21,2 až 41,9 ml. kg. min
-1

), zatímco průměrný maximální VO2 v průběhu testu 

na kole byl 45 ± 5 ml. kg. min
-1

. Příjem kyslíku dosáhl rovnovážného stavu během 

prvních 2 min. jízdy, zatímco poklesl při přibližování se směrem k cíli (P<0,001). 

Průměrná plicní ventilace se zvýšila na 118 ± 20 l. min
-1

, a dosáhla rovnovážného stavu 

během prvních 2 min a zůstávala konstantní až do konce. Průměrná dechová frekvence 

byla 55 dechů za minutu.  

 Průměrná absolutní koncentrace laktátu v krvi dosáhla 5,0 ± 2 mmol. l
-1

 1 min 

po jízdě, zatímco bylo dosaženo 13,4 ± 1,3 mmol. l
-1

 po maximálním testu na 

bicyklovém ergometru. Průměrná maximální srdeční frekvence v průběhu testu 

bicyklového ergometru byla 192 ± 6 tepů. min
-1

 a při jízdě 184 ± 17 tepů. min
-1

. Tak, 

průměrná relativní srdeční frekvence v průběhu jízdy byla 95% ± 7% maxima, přestože 

jeden účastník měl jasně nižší srdeční frekvenci než ostatní. 

 Neustále pokračuje debata o fyziologických versus psychologických 

požadavcích, spojených s různými typy vysokorychlostních motorových sportů (Jacobs 

& Olvey, 2000 in Konttinen et al. 2007). Zjištění této studie naznačuje, že fyziologická 

námaha při motokrosu je obrovská. Průměrná spotřeba kyslíku byla 71% ± 12% 

maximálních hodnot, ventilace 73% ± 15%, a srdeční frekvence 95% ± 7%. V důsledku 

delší jízdy bylo pozorováno snížení účinnosti maximálního stisku o 16%, což naznačuje 

svalovou únavu. 

 Jízda nejrychlejších jezdců byla ekonomičtější s ohledem na VO2max při jejich 

vlastní maximální rychlosti. To by mohlo být způsobeno lepšími jezdeckými dovednosti 

nebo minimalizací zbytečných výdajů energie, které jsou spolu úzce spjaty. To 

naznačuje, že oba VO2max  a VO2 během jízdy mohou být omezujícími faktory 

výkonnosti šampionů. Jezdecká výkonnost proto může být rozvinuta zvýšením VO2max 

a / nebo více ekonomickým řízením. Na druhé straně, dobrá odolnost svalů, včetně 

neuromuskulární funkce a svalového metabolismu by rovněž mohla zvýšit jezdecký 

výkon pomocí rostoucí úspornosti. 
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 Navzdory tomu, že fyziologický stres je v průběhu jízdy motokrosu velmi 

vysoký, tato studie také ukázala určité známky psycho-emocionální stresu (Odaglia & 

Magnano, 1979, von Lehmann et al. 1982 in Konttinen et al. 2007). Na začátku, když 

neexistoval žádný významný fyziologický stres, průměrná tepová frekvence byla 123 ± 

16 tepů. min
-1

, zatímco plicní veličiny se mírně měnily od klidových hodnot. Nicméně, 

velká vnitřní individuální variabilita srdeční frekvence značí individuální rozdíly u 

psychických reakcí během takové náročné akce. Von Lehmann et al. (1982) in 

Konttinen et al. 2007 došli ke stejnému závěru při vykazování průměrné srdeční 

frekvence 128 ± 19 tepů. min
-1

 na začátku. 

 I když překvapivě byly zaznamenávány vysoké srdeční frekvence během jízd, 

respirační reakce a koncentrace laktátu v krvi značily, že motokros vyžaduje především 

aerobní energetický metabolismus. Rozdíl mezi VO2 a srdeční frekvencí by mohl být 

vlivem přerušované izometrické svalové činnosti (Diotto - Gerrard & Gerrard, 1999; 

Sheel, Seddon, Knight, McKenzie & Warburton, 2003; Von Lehmann a kol., 1982 in 

Konttinen et al. 2007) a / nebo vysokého vzrušení (Collins a kol., 1993; Odaglia & 

Magnano, 1979; Von Lehmann et al., 1982 in Konttinen et al. 2007), během jízd při 

vysoké rychlosti na nerovném a nekonzistentním terénu. Kromě toho, jezdec musí 

rychle reagovat na náhlé změny. Bylo prokázáno, že při izometrické svalové aktivitě, 

relativní srdeční frekvence stoupá více než VO2 při dynamických zatíženích 

(Louhevaara, ,Smolander, & Aminoff, 2000 in Konttinen et al. 2007). Mohlo by to být 

také tím, že nošení ochranného oděvu zvyšuje tělesnou teplotu a tím zvyšuje i tepovou 

frekvenci. Odpařování potu redukuje helma, kolenní ortézy / chrániče, boty, ledvinový 

pás, a chránič hrudníku (Konttinen et al. 2007). 

 Také závodní automobilový sport je reprezentativní koncentrační sportovní 

aktivitou, kde převládá psycho-emocionální stres s nižší intenzitou, ale delší dobou 

trvání. Skupina 20 automobilových závodníků byla vyšetřena během automobilových 

závodů (Formule Ford a Renault-5-Cup) a na progresivní cyklistické ergometrii v 

laboratoři. Srdeční frekvence v průběhu automobilového závodu dosáhla průměrné 

úrovně 174,3 ± 14,1 tepů. minuta
-1

 (průměr ± SD), to odpovídá 90% maximální srdeční 

frekvence dosažené na konci vyčerpávající ergometrie (n = 12). Katecholaminy 

vylučované močí (noradrenalin, adrenalin) činili průměrně 252,3 ± 77,9 ng. min
-1

 v 

průběhu závodu a 121,9 ± 37,3 ng. min
-1

 během vyčerpávající ergometrie (n = 10). 

Většina ostatních metabolických parametrů stanovených v krvi (laktátu, glukózy, FFA = 
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volných mastných kyselin, plazmatických proteinů, insulinu, HGH = růstového 

hormonu), ukázala také "podstatné rozdíly mezi závody a cyklistickou ergometrií (n = 

20). Proto je možné rozlišovat mezi psychickým a fyzickým vypětím a kvantifikovat 

jejich konkrétní úroveň. Zejména hodnoty krevního laktátu lze považovat za 

metabolický ukazatel fyzické a psycho-emocionální zátěže (Schwaberger, 1987). 

3.1.4 Morfologicko-funkční charakteristika sportovce  

 Předpokládá se, že jezdec sedí na motocyklu a motor dělá veškerou práci. 

Nicméně, jezdec musí řídit motocykl, který má hmotnost 85-110 kg na nerovném terénu 

a musí kontrolovat rychlost (Kottinen et al. 2007).  

 Jezdec musí rychle a energeticky reagovat na náhlé pohyby motocyklu, které 

vyžadují zručnost, vytrvalost a sílu. Saltin (1975, 61 in Konttinen et al. 2005) uvádí, že 

fyzická náročnost a doba trvání motokrosového závodu je podobná cross-country 

lyžování na nejvyšší úrovni (Konttinen, 2005). 

 Motokrosoví jezdci potřebují vysokou úroveň kardiovaskulární zdatnosti, neboť 

potřebují být schopni ovládat 90 kg (nebo těžší) motocykl a navíc musí udržet 

maximální rychlosti během závodu. Jezdci se také vypořádají se setrvačnými a 

gravitačními silami, takže rovnováha a síla jsou důležitými požadavky pro tento sport, 

hned vedle rychlosti reakce. Silový trénink je důležitou součástí přípravy, zahrnující sílu 

tělesného jádra a všech dalších svalových skupin pro sílu na motocyklu. Jezdecká 

výzbroj je nepoddajná, těžká, nepohodlná a velmi horká. Jezdci mají dvě vrstvy na 

nohách s velkými kolenními ortézami a těžkými boty. Horní část těla je kryta jedním 

lehkým svrškem, pod kterým je chránič hrudi, dále má jezdec rukavice, helmu, brýle a 

chránič krční páteře (Sports Dietitians Australia). 

 Jezdci pouštního rally a endura mají podobné antropometrické a fyziologické 

vlastnosti. Přestože jezdci pouštního rally mají tendenci být obézní, oba mají maximální 

aerobní výkon podobný normálním zdravým jedincům. Motokrosaři mají na druhé 

straně více svalové hmoty, vyšší pevnost a větší aerobní výkon, fyzikální vlastnosti 

které zvyšují jejich schopnost efektivně maximalizovat mechanické a technické 

schopnosti moderních motocyklů. Jelikož tyto motocyklové sporty vyžadují aktivní 

zapojení celého pohybového aparátu s aerobním metabolismem udržovaným na úrovni 

mírně nad anaerobním prahem. Stanovené rozdíly ve fyzických a morfologických 

parametrech jezdců se stávají důležitými, v procesu usnadnění konstrukce dobře 
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strukturovaných specifických vzdělávacích programů zaměřených na zlepšování 

schopnosti jezdce, odolávat nárokům kladeným na jezdce při soutěži (Gobbi et al. 

2005). 

 Kanadští off-road rekreační jezdci (n = 141) obou pohlaví ve věku 16 a více let, 

kteří pocházeli z místních národní off-road jezdeckých organizací. Antropometrie, 

fitness a zdravotní opatření off-road motocyklových jezdců a jezdců terénních vozidel, 

byly porovnány s populačními, zdravotními normami a směrnicemi fyzické aktivity. 

Off-road jezdci měli nadprůměrnou aerobní zdatnost (79. percentil), jezdci terénních 

vozidel nižší než průměrnou (40. percentil). Všichni jezdci mají zdravý krevní lipidový 

profil a nízký výskyt metabolického syndromu (12,9%) ve srovnání s příslušníky běžné 

populace. Off-road jezdci měli zdravější složení těla a fitness, než všichni jezdci 

terénních vozidel. Nicméně, tělesné složení off-road jezdců nebylo zdravější, než u 

běžné populace a u jezdců terénních vozidel bylo horší, než u běžné populace. Off-road 

jezdci měli zdravější antropometrie a fitness, než jezdci terénních vozidel, a tím méně 

zdravotních rizikových faktorů pro budoucí onemocnění, které prokazují, že 

fyziologické profily off-road jezdců jsou závislé na typu vozidla (Burr, Jamnik, 

Gledhill, 2010).  

3.1.5 Incidence zranění v motokrosu 

 Nehody při motokrosu jsou nejčastěji spojeny se zraněním končetin a 

uzavřených poranění hlavy. I když je celková úmrtnost nízká, morbidita je vysoká, s 

velkým podílem pacientů vyžadujících chirurgický zákrok (Gorski, et al. 2003). 

  Dle Tomidy et al. (2009), který zkoumal 117 elitních japonských 

motocyklových jezdců, patří mezi nejčastější zranění zlomeniny (45), po nichž 

následovalo zranění šlach (8), dislokace (5) a poranění měkkých tkání (2). Úmrtnost 

byla nulová. Mezi rizikem úrazu, věkem, zkušenostmi a body jezdce v soutěži nebyla 

nalezena žádná významná korelace. 

 Larson, et al. (2009) uvádí ve své studii provedené v letech 2000 až 2007 u 299 

dětí ve věku 17 let a mladších, že téměř polovina pacientů vyžadovala hospitalizaci a 

téměř 1/3 vyžadovala operaci. Drtivá většina chirurgických zákroků byla ortopedických. 

Navzdory hojnému využívání přileb a ochranných pomůcek, vážná zranění stále 

přetrvávají, včetně zlomenin femuru, hemiparézy / poranění míchy a poranění hlavy. K 

většině úrazů došlo při organizovaném závodu nebo tréninku. Rodiny by měly být 
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poučeny o používání bezpečnostního vybavení a o závažnosti zranění při 

motokrosových aktivitách. 

 S dětským motokrosem významně souvisí poranění hrudníku. Chirurgický 

zákrok je zapotřebí u 27% pacientů. Na jednotku intenzivní péče jsou přijímáni 

především pacienti s poraněním hrudníku a břicha. Nejběžnější zranění, jsou plicní 

kontuze, pneumotorax, tržné rány sleziny a jater (Kennedy et al. 2012) 

 Při jízdách v motokrosu musí jiné prsty než ty, které ovládají spojku a přední 

brzdovou páku, držet řídítka pevně po celou dobu. V tomto případě byla pozorována 

únava flexorů prstů a zápěstí o 16% maximální síly. Tuto skutečnost lze přičíst na vrub 

omezenému průtoku krve vyplývajícího z této nepřetržité svalové aktivace, která 

omezuje dodávku kyslíku do svalů a žilního oběhu (Konttinen et al. 2007). 

 V důsledku statického držení řidítek motocyklu, se mohou někteří motocykloví 

jezdci potýkat se ztuhlostí a bolestí v předloktí, které jim znemožňuje podat, co nejlepší 

výkon v soutěži. Trpí tím elitní i hobby jezdci, tedy bez rozdílu výkonnosti. 

 Tento problém s předloktím – chronický kompartment syndrom je vzácný. 

Nicméně, je třeba ho zvážit v případě bolestivého předloktí při motocyklových 

závodech. Měření tlaku ve všech kompartmentech v průběhu cvičení, která simulují 

závodní činnost, vede k potvrzení diagnózy. Vyšetření na elektromyografii může být 

užitečné k odhalení komprese nervu spojené se syndromem v kompartmentu. 

Fasciotomie postižených kompartmentů umožňuje úlevu od příznaků a navrácení se do 

předchozí aktivity, a to ve všech případech (Goubier, Saillant 2003). 

3.1.6 Vliv tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku na sportovní výkon 

 Působení tělesné zátěže na lidský organismus je ze somatometrického hlediska 

posuzováno hlavně změnami frakcionace tělesné hmotnosti – především úbytku tukové 

a nárůstu svalové frakce, případně kosterní složky. Úroveň jednotlivých frakcí celkové 

tělesné hmotnosti rovněž vypovídá o aktuálním zdravotním stavu a výživě. Informaci o 

proporcionalitě lidského těla, konstituci a tělesném složení považujeme za jednu 

z komponent zdravotně orientované zdatnosti. Stavba těla, tělesné složení a tělesné 

rozměry jsou podstatnými faktory motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti. 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 
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3.2 Tělesné složení 

3.2.1 Modely tělesného složení  

Anatomický model 

 Vychází ze zastoupení jednotlivých prvků v organismu. 98% tělesné hmotnosti 

je kryto šesti prvky: O, C, H, N, Ca, P, zbývající 2% představuje dalších 44 prvků. 

Analýzy byly prováděny chemickou cestou na mrtvolách. K rekonstrukci atomárního 

složení prvků se používá neutronové aktivační analýzy.  

 

Molekulární model 

 11 hlavních prvků tvoří molekuly, které představují více než 100 000 

chemických sloučenin tvořících lidské tělo. Hlavní sledované komponenty jsou: 

Hmotnost těla = lipidy + voda + proteiny + minerály + glykogen 

Celkovou tělesnou vodu lze měřit pomocí izotopových dilučních metod a minerály 

skeletu dual-fotonovou absorpciometrií. 

 

Buněčný model 

 Je založen na spojení jednotlivých molekulárních komponent buňky. V této 

souvislosti vystupuje do popředí pojem: 

Extracelulární tekutina (ECT) = plasma + intersticiální tekutina 

(94% tvoří voda, zbytek a další organické a neorganické komponenty) 

Hmotnost těla = buňky tukové tkáně + BM + ECT + ECPL 

(BM = buněčná hmota (svalové + pojivé + epiteliální + nervové buňky), ECT = plasma 

+ intersticiální tekutina, ECPL = organické + anorganické pevné látky) 

Extracelulární a plasmatickou tekutinu lze měřit izotopovými dilučními metodami, 

neutronovou aktivační analýzou (např. K nebo N). 

 

Tkáňově systémový model 

 Vychází z organizace molekul do tkání – kostní, svalové a tukové. Většina 

informací vychází ze studií na mrtvolách. 
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Hmotnost těla = muskuloskeletální + kožní + nervový + respirační + oběhový + 

zažívací + vyměšovací + reprodukční + endokrinní systém 

Používanými metodami pro manifestaci tohoto modelu jsou magnetická rezonance, 

tomografie, vylučování kreatininu za 24 hod., neutronová aktivační analýza (K, Ca). 

 

Celotělový model – antropometrická měření 

 Jak lidé, tak někteří primáti mají na atomové, molekulární, buněčné a tkáňové 

úrovni podobné tělesné složení. Navíc, biologické, genetické a patologické procesy mají 

dopad nejen na čtyři zmiňované úrovně, ale i na lidské tělo, jako celek. Úroveň celého 

tělesného složení se týká tělesné velikosti, tvaru, vnějších a fyzikálních vlastností. Na 

úrovni celého těla existuje 10 doporučovaných rozměrů: 

1) tělesná výška – hlavní ukazatel celkového rozměru těla a kosterních délek 

2) délky segmentů – nejběžnější jsou délky dolních končetin, stehna, lýtka, délka 

rameno – loket, délka lokte a zápěstí 

3) šířky segmentů – nejrozšířenější jsou šířka zápěstí, lokte, kotníku, kolene a bilaterální 

šířky kyčle 

4) tělesné obvody – jsou užitečnými indikátory hustoty těla, FFM, tukové tkáně, 

hmotnosti celkového tělesného proteinu a zásob energie. Nejpoužívanější jsou obvody 

paže, pasu (břicha) a stehna 

5) tloušťky kožních řas – kožní řasy představují dvojitou vrstvu tkáně tukové a kůže, ve 

specifických anatomických místech. Triceps, subscapula, lýtko (střední) a břicho jsou 

běžně používaná místa 

6) povrch těla – tato vnější charakteristika se nejčastěji používá pro odhad bazálního 

metabolismu a FFM 

7) objem těla – celkový objem těla je důležitým ukazatelem rozměru těla a je použit pro 

výpočet hustoty těla 

8) BWT – jeden z nejjednodušších a nejdůležitějších morfologických ukazatelů. BWT 

se používá pro screening rychlosti růstu, obezity a podvýživy. BWT rovnice, která 

definuje úroveň celého těla: 

BWT = součet hmotnosti hlavy, krku, trupu, horních a dolních končetin 
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9) Body mass index (BMI) – kombinace tělesné hmotnosti a tělesné výška vytváří 

indexy, které korelují s celkovým tělesným tukem. Nejznámějším je index BMI (tělesná 

hmotnost/tělesná výška
2
, v kg/m

2
), který se často používá ve studiích zaměřených na 

obezitu, jako míra stanovení tučnosti. Složitější a populačně-specifické indexy, jako je 

např. Fels index (tělesná hmotnost
1.2

/tělesná výška
3.3

), často lépe korelují s množstvím 

celkového tělesného tuku 

10) Tělesná hustota – hustota lidského těla odvozená od tělesné hmotnosti a objemu, je 

široce nepřímo využívána k odhadnutí celkového tělesného tuku a FFM  

(Wang, Pierson, Heymsfield, 1992) 

 Dle Riegerové, Přidalové a Ulbrichové (2006), je v klinické a antropologické 

praxi využíván podle možností a použití různých přístrojů a technik dvou-, tří-, případně 

čtyř-komponentový model. 

Ellis (2000) rozlišuje modely tělesného složení následovně: 

 Význam každé metody je diskutován na integrovaném pěti úrovňovém multi-

komponentovém modelu. K dispozici je množství antropometrických údajů lidského 

těla, včetně měření tloušťky kožních řas na mnoha místech, obvodů a délek na různých 

částech těla či oblastí a řada váhově výškových indexů. Tyto modely založené na 

antropometrii, byly vyvinuty pro predikování tělesného složení všech věkových skupin. 

 

Dvou-komponentový model 

 Některé z prvních informací o složení lidského těla byly založeny na 

chemických analýzách specifických orgánů a občas celého těla. Základní 2-C model 

(obr. 1) těla je rozdělen do dvou částí. Jedna se skládá z tělesného tuku a všechny 

ostatní tkáně spolu koncentrované do části druhé, známé jako FFM. Tento 2-C se 

používá k výzkumu tělesné kompozice již více jak 50 let a stále hraje důležitou roli 

zejména při hodnocení novější technologie zaměřené na posouzení tělesného tuku. 

Nejběžnější metodou je hydrodenzitometrie (podvodní vážení). Primárně se 2-C model 

vyvinul na vysokých školách se zaměřením na fitness. Často se týkal měření lidské 

kinetiky, cvičení a sportovního výkonu. Ve stejné době vznikly další dvě metody na 

nukleární bázi, a to měření izotopu draslíku 40K a ředění radioaktivní vodou, z nichž 

každá vyžaduje složitější technologie než podvodní vážení. 

 



24 

 

Tří-komponentový model 

 Ve snaze snížit omezení, které se vyskytovalo ve 2-C modelu, vedlo logicky 

k rozšíření na tři složky (3-C model). Tento přístup vyžadoval podvodní vážení a 

zahrnutí měření celkové tělesné vody, obvykle izotopovou diluční metodou. V 3-C 

modelu je FFM rozdělena do dvou částí: její obsah vody a zbývající pevné látky 

(převážně bílkoviny a minerály). Pro tento 3-C model se používá hustota vody, tuku a 

pevných látek. Výsledky poskytují zlepšení oproti 2-C pro zdravé dospělé a starší děti. 

Konečný odhad tělesného tuku je nepřesný u pacientů s výrazně tenčím zastoupením 

tělesných bílkovin a/nebo kostní minerální hmotou. 

 

Čtyř-komponentový model 

 Rozšíříme-li základní model 2-C na čtyři komponenty, tak je třeba přesně změřit 

bílkoviny a minerály a k tomu navíc celkovou tělesnou vodu. V tomto modelu se tedy 

dělí FFM na buněčnou hmotu (BCM), extracelulární tekutinu (ECW) a extracelulární 

pevné látky (ECS). Čtvrtou komponentou je tělesný tuk. Pro posouzení míry hmotnosti 

jednotlivých tělesných kompartmentů, se používá neutronová aktivační analýza 

tělesných proteinů a DEXA (duální rentgenová absorpciometrie). (Ellis, 2000) 

 

Obr. 1: Základní 2-C model a pěti úrovňový multi komponentový model tělesného 

složení, modifikovaný Wangem et al. (Ellis, 2000) 
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3.2.2 Komponenty tělesného složení 

 Problematika tělesného složení bývá v běžné praxi zužována především na 

otázku množství tělesného tuku, se kterou se mnoho sportovců potýká (třebaže 

v průměru mají sportovci méně tělesného tuku, než běžná populace), (Vilikus a kol. 

2012). Pro hodnocení vývojových trendů tělesného složení jsou důležité změny poměrů 

mezi jednotlivými komponentami. Tělesné složení je výrazně ovlivněno prostředím a 

vnějšími faktory. Nevhodné stravovací návyky a nedostatečný příjem plnohodnotných 

proteinů ve stravě limituje rozvoj svalové tkáně nebo může negativně ovlivnit stávající 

svalovou hmotu (Pařízková, 1977). 

 

Tělesný tuk (BFM) 

 Vycházíme-li z dvoukomponentového modelu, je lidské tělo rozděleno na 

tukovou hmotu (FM) a tukuprostou hmotu (FFM). Tuková hmota je chápána jako 

chemická látka, tzn., že se jedná o všechny lipidy lidského těla, přičemž je pak nutno 

odlišit tukové buňky či tukovou tkáň jako takovou. Tuk je z chemického hlediska tvořen 

triacylglyceroly a mnoha dalšími sloučeninami (Havlíčková et al., 2006). Je snadno 

ovlivnitelný výživovými aspekty a pohybovou aktivitou, je však významným faktorem 

vzniku a průběhu řady onemocnění. Pro organismus jedince je rizikové jak vysoké, tak 

příliš nízké množství podkožního tuku, které s sebou nese zdravotní riziko v podobě 

různých dysfunkcí (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

Celkový tělesný tuk je možné rozdělit na dvě hlavní složky: 

1) tuk esenciální (základní, strukturální): je nezbytný pro správnou funkci a stavbu 

nervové soustavy a některých tělesných orgánů a procesů. Má důležitou roli v látkové 

přeměně, slouží také jako tlumič otřesů a ochrana životně důležitých orgánů (játra, 

ledviny apod.). Částečně se redukuje až při významném zhubnutí, kdy již byl vyčerpán 

zásobní tuk. Množství základního tuku se pohybuje mezi 3% - 5% pro muže a 12% pro 

ženy (Havlíčková et al., 2006). 

2) tuk depotní (zásobní): ukládá se především v podkoží nebo viscerálně (vzájemný 

poměr je dán individuální variabilitou jedince). Podkožní tuk je vhodný jako zásobárna 

energie především pro vysoký energetický obsah- v 1 g tuku je 38kJ, dále má též funkci 

tepelnou jako izolace proti chladu. 
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Procento tělesného tuku osciluje od 5 do 12% u mužů a 10-20% u žen a je závislé na 

sportu. Pro normální populaci optimální procento tělesného tuku stoupá s věkem 

(Havlíčková et al., 2006). 

 

Tukuprostá hmota (FFM) 

 Tukuprostá hmota je tvořena netukovými komponentami jako jsou svaly, kůže, 

kosti a orgány. Lze ji stanovit oddělením tukové hmoty (FM) od celkové tělesné hmoty. 

FFM se dá vyjádřit takto: 

FFM = tělesná hmotnost – FM (Fat Mass) 

FFM = BCM (Body Cell Mass) + ECF (Extracellular Fluids, extracelulární tekutiny) + 

ECS (Extracellular Solids, extracelulární pevné látky) 

FFM = ECM + BCM  

(Bunc, 2005) 

 FFM je komponentou heterogenní. Vzájemný poměr jejích složek (kostra, 

svalstvo, ostatní tkáně) je variabilní v závislosti na věku, pohybové aktivitě a dalších 

exo- i endogenních faktorech. Uvádí se, že FFM tvoří z 60% svalstvo, z 25% opěrné a 

pojivé tkáně a 15% tvoří hmotnost vnitřních orgánů. V lidském těle nacházíme tři typy 

svalové tkáně: kosterní svaly (příčně pruhované, 30% u ženy, 40% u muže), srdeční 

sval a hladké svalstvo (10%). Tyto poměry se však v průběhu ontogeneze mění 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Ukázalo se, že velikost a podíl této 

tukuprosté hmoty má na rozdíl od celkové hmotnosti, výšky a jiných morfologických 

ukazatelů úzký vztah k různým funkčním veličinám jako jsou např. spotřeba O2 v klidu 

a při práci, minutový objem srdeční, objem cirkulující krve, respirační objem apod. 

(Pařízková, 1977). 

 

Buněčná hmota (BCM) 

 Jedná se o část tukuprosté hmoty – metabolicky aktivní aerobní buňky (buňky 

schopné využívat kyslík), které oxidují glukózu a jsou bohaté na kalcium. Jsou součástí 

svalů, vnitřních orgánů a CNS. Jedná se o buňky kostní tkáně, kosterní a srdeční 

svaloviny a buňky vnitřních orgánů. Dále sem patří buňky krve a mízního řečiště. 

BCM je základním měřítkem energetické spotřeby a kontrolou celkové kalorické 

spotřeby v organismu. V případě indikace diety pro redukci hmotnosti by úbytek BCM 
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neměl být vyšší než 20 %. Redukce BCM je v lidském organismu mnohem pomaleji 

kompenzována než např. redukce množství tukové hmoty (Wang et al., 1992). 

Vysoké hodnoty odpovídají atletickým somatotypům, dobré úrovni tělesné zdatnosti 

nebo hromadění intracelulární tekutiny různého původu. Naopak nízké hodnoty BCM 

nejčastěji souvisejí s malým podílem svalové tkáně např. u astenických somatotypů, se 

svalovou atrofií způsobenou inaktivitou, s malnutricí, kachexií nebo přechodnou ztrátou 

objemu intracelulární tekutiny (Wang et al., 1992). 

 

Extracelulární hmota (ECM) 

 Jde o část tukuprosté hmoty (FFM) mimo buňky, která se skládá z extracelulární 

tekutiny a extracelulárních pevných látek. Extracelulární pevné látky zahrnují pojivovou 

tkáň (kosti, chrupavky, šlachy). Jde o metabolicky neaktivní část lidského těla, která se 

skládá z organických a anorganických komponent (Wang et al., 1992). 

 

Celková tělesná voda (TBW) 

 Význam tělních tekutin je rozhodující pro udržení homeostázy (stálosti vnitřního 

prostředí). Podíl vody na tělesné hmotnosti u dospělého muže vážícího 70 kg je 60%, tj. 

42 litrů. Nazývá se celkovou tělesnou vodou (TBW), která se dále rozděluje na: 

 tekutinu v buňkách, tj. intracelulární (ICW), která zaujímá 40% tělesné 

hmotnosti (28 litrů) 

 tekutinu mimo buňky, tj. extracelulární (ECW) s 20% tělesné hmotnosti (14 

litrů). 

 Extracelulární tekutina se dále rozděluje na krevní plazmu – tekutinu 

intravaskulární (5% tělesné hmotnosti, tj. 3,5 litru) a na tekutinu extravaskulární – 

tkáňový mok (15% tělesné hmotnosti, tj. 10,5 litru). Kromě uvedených tekutin existuje 

ještě tzv. transcelulární tekutina, do níž řadíme např. moč, žaludeční a střevní šťávu, 

sliny, mozkomíšní mok aj. (Mourek, 2005). 

 ECW obsahuje značné množství iontů sodných, chloridových, menší množství 

iontů vápenatých a hydrogenuhličitanových, dále živiny jako glukózu, mastné kyseliny, 

ale i plyny – kyslík a oxid uhličitý. ICW má složení odlišné. Obsahuje velké množství 

iontů K
+
, menší množství iontů Mg

2+
 a iontů fosforečnanových (Novotný, Hruška, 

2010). 
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 Ženy mají většinou podíl vody na tělesné hmotnosti o něco menší (asi o 10%) 

než muži, vzhledem k tomu, že mají větší podíl tuku, který je hydrofobní. Rozdíly 

vykazují rovněž novorozenci a kojenci, jejichž podíl vody na tělesné hmotnosti je až 

77% (Mourek, 2005). 

3.2.3 Možnosti hodnocení tělesného složení  

 Metody pro zjišťování tělesného složení můžeme rozdělit dle Havlíčkové et al. 

(2006) do tří skupin: 

1) Přímé metody 

Přímé měření množství tělesného tuku je u živých osob nerealizovatelné. Dalo by se 

provést pouze pitvou. 

2) Nepřímé standardní laboratorní (referenční) metody 

Laboratorní metodiky jednou nepřímé, měří jinou veličinu než tělesný tuk, např. 

tělesnou denzitu, celkovou tělesnou vodu (TBW) apod., s použitím jednoho či více 

kvalitních předpokladů (o vztahu mezi měřenou veličinou a množstvím tuku) 

vypočteme výslednou hodnotu. 

 

Celková hustota těla (denzitometrie) 

 Odhad tělesného složení měřením celkové tělesné denzity je běžně používanou 

metodou u zdravých jedinců. Tato metoda předpokládá, že tělo je složeno ze dvou 

odlišných složek (tukové a tukuprosté) a že je možné určit každou z těchto složek 

z měření celkové tělesné hustoty. Matematické odvození tohoto vztahu bylo shrnuto ve 

studii (Brozek, Keys, 1953; Brozek, Grande, Anderson, Keys, 1963), (Lukaski, 1987). 

Dle Havlíčkové et al. (2006) vychází vyhodnocení složení těla touto metodou z 

předpokladu, že denzita aktivní hmoty je 1,1 a depotního tuku 0,9. Její princip vychází 

ze tří základních předpokladů: 

1. separátní denzity obou komponent jsou aditivní a jsou relativně konstantní u všech 

jedinců 

2. úroveň hydratace FFM (tukuprosté hmoty) je relativně konstantní 

3. poměr kostních minerálů ve vztahu ke svalovým proteinům je rovněž konstantní 

veličinou. 
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 Hlavní nedostatek této techniky spočívá v přepočtu tělesné denzity na podíl 

tukové tkáně. Tuková tkáň má na různých místech těla poměrně konzistentní hodnoty, 

problém je tudíž spíše v denzitně tukuprosté hmoty. Z celkové tělesné denzity je 

prostřednictvím různých rovnic stanoven odhad tělesného tuku (Riegerová, Přidalová, 

Ulbrichová, 2006). 

 

DEXA 

 Duální fotonová absorpciometrie byla původně vyvinuta pro přesné měření 

celkových kostních minerálů. Metoda je založena na energetické závislosti útlumu 

koeficientu pro absorpci fotonů kostního (základního) minerálu, který obsahuje vysoké 

atomové číslo vápníku a měkkou tkáň, která většinou obsahuje nízké atomové číslo 

vodíku, kyslíku a uhlíku. Přesnost metody DEXA v její primární roli měření kostních 

minerálů je CV 1%. (Kehayias, Dawson-Hughes, Heymsfield, 1993). 

 DEXA tedy poskytuje celotělové a místní odhady tří hlavních složek: kostních 

minerálů, tukuprosté hmoty a tukové hmoty. Technika měření je neinvazivní a lze ji 

použít u všech věkových kategorií. Expozice záření při skenování celého těla se 

pohybuje od 0,04 do 0,86 mrem. Výhody DEXA jsou přesnost, reprodukovatelnost, 

hodnocení komponent tělesného složení a nutričního stavu u chorobných stavů a 

růstových poruch. Nevýhodou je malé množství záření a horní hmotnostní limit 

skenovacího lůžka, které nemůže pojmout velmi velké osoby (Lee, Gallagher, 2008) 

3) Nepřímé terénní metody 

 Terénní metodiky jsou dvakrát nepřímé, protože používají rovnice pocházející z 

některé laboratorní metodiky. Vzhledem ke své nižší časové a finanční náročnosti se 

běžně používají v klinické praxi, sportovním lékařství a k hodnocení zdravotního stavu. 

Mezi tyto metodiky patří např. antropometrie - měření kožních řas (kaliperace), 

bioelektrická impedance a elektrická vodivost. 

 

Antropometrie 

 Antropometrické metody jsou založeny na obvodovém měření a délce segmentů 

lidského těla, tloušťce kožních řas, tělesné výšce, váze a jejich vztahů a ostatních 

výpočtů, v praxi užívaných indikátorů – BMI, Rohrerův index, Kaupův index, Brocův 

index, Erismanův index, F-index a jiných. Výsledkem je následné zhodnocení 
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zdravotního rizika (poměr pasu a boků), odhad skladby lidského těla (tělesný tuk, 

tukuprostá hmota), a to buď celého těla, nebo pouze specifického segmentu. Předpoklad 

je ve vztahu mezi obvodovým měřením tělesného tuku a svalové hmoty. Rozměr kostry 

je v přímém vztahu se svalovou hmotou. Naopak vztah mezi výškou a váhou nemá 

přímý vztah na tukové proporce (vysoký muž může mít také nadměrnou proporci 

tělesného tuku), (Malá et al. 2014).  

 

Kaliperace 

 Předchůdcem kaliperace se zdá být Matiegkova metoda odhadu tělesného tuku, 

svalové hmoty, kostí a ostatního z antropometrických dat. Metoda kaliperace je jednou 

z nejčastěji využívaných metod založených na měření obvodu. Důvodem jsou její nízké 

náklady, využití v terénu, transparentnost a klade nízké nároky na účastníky měření. 

Nevýhodou je výsledná variabilita záležící na examinátorovi na typu použití kaliperu. 

Tato metoda je založena na principu množství podkožního tuku, který je úměrný 

celkovému množství tělesného tuku. Dle Pařízkové (1998) je asi 50 % celkového 

tělesného tuku uloženo v podkoží, proto je možné na základě změření podkožního tuku 

extrapolovat hodnotu celkového tělesného tuku. Nejběžněji užívaný odhad pro skladbu 

lidského těla v naší praxi je odhad z deseti kožních řas, jejichž body jsou striktně 

stanoveny na obličeji, krku, hrudníku, paži, zádech, břichu, stehnu, lýtku a bokách 

(Malá et al. 2014). 

 

Somatotypie 

 Somatotypie je metoda stanovení složení lidského těla. Jednotlivé morfologické 

znaky mající vztah ke tvaru a složení těla mohou být vyjádřeny číselnými hodnotami. 

Somatotyp má empiricky definované tři složky (obr. 2). Somatotyp umožňuje přesnější 

hodnocení tělesného složení a morfologicko – funkčních dispozic než procento 

tělesného tuku a tukuprosté hmoty. Vrcholový kulturista, špičkový vytrvalostní běžec a 

vynikající baletka mohou mít stejné procento tělesné tuku, ale stavba a tělesné složení, a 

tedy i jejich pohybové dispozice, budou zcela odlišné. Somatotyp je do značné míry dán 

vrozenými dispozicemi (dle Štěpničky, 1983 je dán geneticky asi ze 70%) a není možné 

jej zcela měnit, ale výkonnostní a zejména pak vrcholový sport je natolik intenzivní a 

objemná zátěž, že jej může významně posunout potřebným směrem (Vilikus et al. 
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2012). Morfologické předpoklady jsou svým způsobem faktorem, který ovlivňuje 

úspěšnost v daném druhu tělesných cvičení a sportu (Hájek, 2012). 

 

Obr. 2: Schéma tří základních somatotypů: A – endomorf, B – izomorf, C – ektomorf 

(Vilikus et al. 2012) 

 

Somatotyp má empiricky definované 3 složky: 

1. endomorfie vyjadřuje především relativní podíl tělesného tuku na tělesném složení 

bez ohledu na jeho distribuci; k jejímu stanovení se používá součtu tří kožních řas 

(triceps, suprailiaca, subscapularis). 

2. mezomorfie vyjadřuje relativní muskuloskeletální rozvoj těla, robusticitu svalů a 

kostí; k jejímu stanovení se používá vzájemného vztahu mezi tělesnou výškou na jedné 

straně – šířkou epikondylů humeru a femuru, objemu paže a objemu lýtka na straně 

druhé. 

3. ektomorfie vyjadřuje relativní výšku a štíhlost těla, gracilitu končetin; ke stanovení 

ektomorfie se používá poměru výšky a 3. odmocniny tělesné hmotnosti. 

 Tyto znaky vyjadřujeme nejčastěji trojčíslím somatotypu, které znamená 

kvantitativní zastoupení jednotlivých komponent (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004) 

 

Metodika stanovení somatotypu 

 Metod ke stanovení tělesného typu je mnoho např. škola italská, francouzská, 

ruská a německá, reprezentovaná vedle Conrada především Kretschmerem. V současné 

době je nejrozšířenější metoda podle Sheldona (obr. 3) vysvětlující (jako první) vznik 

somatotypu jako výsledek vývoje orgánů z jednotlivých zárodečných listů. Tak jsou 
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jednotlivé komponenty charakterizující somatotyp (u každého člověka v jiném 

vzájemném poměru) označovány jako endomorfní, mezomorfní a ektomorfní. Stupeň 

zastoupení jednotlivých komponent označil Sheldon stupněm 1 – 7, tj. od zcela 

nevýrazného zastoupení až k maximálnímu (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004). 

Velmi rozšířená je také devítistupňová škála somatotypických komponent používaná 

Heathovou a Carterem (Carter, Heath, 1971). 

 

Obr. 3: Sheldonův typologický trojúhelník (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004) 

 

 Obecně se jako dobrý somatický předpoklad k motorickým výkonům jeví 

somatotyp ektomorfních mezomorfů s převažující mezomorfní komponentou a 

minimální endomorfií. Endomorfní mezomorfové vynikají obvykle v silových 

výkonech, vysoký stupeň mezomorfie není naopak podmínkou pro výkony rychlostní a 

vytrvalostní. Stavba těla, morfologická podoba jedince, patří k somatickým faktorům 

výkonnosti v řadě specializací, např. jako vrcholových gymnastů, vzpěračů, hráčů 

odbíjené a lyžařů (obr. 4). Somatotyp automaticky neznamená úspěšnost sportovce, 

nicméně se zdá, že bez odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec zařadit 

mezi výkonnostně nejlepší (Dovalil et al. 2007).  

 Například Ironman sportovci, kteří nemají ideální somatotyp 1.7 - 4.9 - 2.8, by 

mohli zlepšit svůj výkon tím, že svůj somatotyp změní. Endomorfní komponenta zde 

byla nejvýraznějším prediktorem. Snížení endomorfie o jednu směrodatnou odchylku, 
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stejně tak jako zvýšení ektomorfie o jednu směrodatnou odchylku vedlo k významnému 

a podstatnému zlepšení výkonnosti (KANDEL, BAEYENS, CLARYS, 2014). 

 

Obr. 4: Somatotypy českých vrcholových gymnastů, vzpěračů, hráčů odbíjené a lyžařů-

běžců (Štěpnička, 1972) 

 

 

 

Bioelektrická impedance 

 Metody bioelektrické impedance (BIA) jsou moderními neinvazivními, rychlými 

a relativně levnými metodami pro určení tělesného složení jak v laboratoři, tak v 

terénních podmínkách (Skorocká, Kinkorová, Bunc). 

 Multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA) je založena na šíření střídavého 

proudu nízké intenzity biologickými strukturami při využití většího poctu frekvencí od 

0 do cca 100 kHz. Princip metodiky je založen na odlišných elektrických vlastnostech 

tkání, tuku a hlavně tělesné vody. Spočívá v tom, že tukuprostá hmota, obsahující 

vysoký podíl vody a elektrolytu je dobrým vodičem proudu, zatímco tuková tkán se 

chová jako izolátor a špatný vodič (Stablová, Skorocká, Bunc). 
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Charakteristika přístroje In Body 3.0 

 Analyzér In Body 3.0 měří při použití frekvencí 5, 50, 250 a 500 kHz 

segmentálně. Měření se provádí pomocí osmibodových tetrapolalárních dotekových 

bodů (obr. 5). Vstupními údaji testované osoby jsou výška, vek a pohlaví (Stablová, 

Skorocká, Bunc). 

 

Obr. 5: dotekové místa přístroje InBody 3.0 (Stablová, Skorocká, Bunc). 

 

 Na základě regresních rovnic jsou pak z hodnot impedance vypočteny hodnoty 

celkové tělesné vody (TBW), procento tělesného tuku (FM), hodnoty aktivní tělesné 

hmoty (ATH), buněčné hmoty (BCM) atd. Proud o nízké frekvenci cca. 1 a 5 kHz 

neproniká do intracelulárního prostoru, lze jím tak měřit hodnoty pouze extracelulární 

tekutiny (ECW) a naopak proud o vysoké frekvenci cca 50 až 100 kHz proniká přes 

buněčnou membránu do buňky a lze jím tak merit hodnoty celkové tělesné vody 

(TBW). BIA je velice citlivá na stav hydratace organismu a je schopna zachytit příjem 

nebo ztrátu tekutiny v objemu nižším než 0, 5 litru (Stablová, Skorocká, Bunc). 

 Přístroj InBody 3.0 umožňuje mimo TBW, ICW, ECW,FFM a BCM určit 

segmentální rozložení tělesné tekutiny v horních končetinách, dolních končetinách a 

trupu. Pomocí těchto parametrů lze diagnostikovat asymetrické složení těla, případné 

svalové dysbalance nebo zranění v daných částech těla (Stablová, Skorocká, Bunc). 

 

Zdroje chyb 

 Zdroje chyb bioimpedanční metody vycházejí jednak z nepřesností zaviněných 

obsluhou (tzv. biologická chyba) a jednak z vlastností samotného měřicího přístroje a 

měřených subjektů (technická chyba). 
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 Chyba způsobená obsluhou zařízení je u BIA relativně nízká a je prakticky 

spojena s umístěním a typem použitých elektrod. Pohybuje se na úrovni cca 3 % z 

naměřené hodnoty. 

 Chyby vlastní metody lze rozdělit na chyby spojené s použitím predikčních 

rovnic, které závisejí na vhodnosti použité predikční rovnice, a na nepřesnosti spojené s 

vlastním měřením, které lze shrnout následovně: 

- chyba vlastního měřícího zařízení (± 1,5 %) 

- přechodový odpor mezi elektrodou a kůží (lze zanedbat, ± 0,5 %) 

- strana těla (rozdíly mezi pravou a levou stranou těla ± 1-2 %, z důvodů standardizace 

se BIA měří vždy na pravé straně) 

- stav hydratace organismu (± 2-4 %) 

- svod mezi měřeným subjektem a zemí (± 1-2 %) 

- měřící frekvence (± 1-2 %) 

- aproximace lidského těla válcem nebo více válci (± 1-3 %) 

 Přestože celková chyba je součtem jednotlivých dílčích chyb, lze v reálných 

podmínkách za kontrolovaného stavu hydratace a při použití vhodných predikčních 

rovnic počítat s chybou okolo 5 – 7 % z naměřené hodnoty, což je v pásmu 

tolerovatelných chyb při měření biologických veličin. 

 Při konkrétním měření je třeba také počítat s denní biologickou variabilitou, 

která se pohybuje na úrovni cca 2 % z naměřené hodnoty (Lohman, 1992). 

 

3.3 Role výživy v motokrosu  

 Výživa sportovce představuje komplexní oblast, kde se výrazně uplatňují 

individuální návyky a zvyklosti, rodinné, kulturní a etnické zvyklosti i řada různých 

sociálně psychologických i ekonomických vlivů (Jansa, Dovalil et al. 2009).  

 Abychom správně porozuměli tomu, co vlastně jíst při našem sportu, musíme si 

uvědomit, jaké nároky jsou na něj kladeny z hlediska energetického zabezpečení. 

Z hlediska charakteru zátěže je motokros silově – vytrvalostní sport s výrazně 

převládající vytrvalostní složkou. Nejsme přeci sprinteři či kulturisté, kteří potřebují 

spojitě energii jen na několik sekund až minut činnosti. My musíme vydržet „fungovat“ 

někdy až přes půl hodiny na maximální možné obrátky. Tím jsou na náš organismus 
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kladeny vysoké nároky z hlediska energie – tj. spotřeby živin a kyslíku, které jsou 

dopravovány do pracujících svalů. Jelikož je pohybový projev při motokrosu 

komplexní, uplatňují se při něm velké svalové skupiny – svaly paží, šíjové, zádové, 

břišní a v neposlední řadě svaly dolních končetin, které nás neustále zvedají ze sedla 

motocyklu a udržují při jízdě ve „stupačkách“ (Mach, 2014). 

 Stěžejním zdrojem energie pro sportovce silových i vytrvalostních sportů, na 

rozdíl od bílkovin a tuků, jsou sacharidy, které jsou pohotově uloženy ve svalech jako 

zdroj energie. Primárním zdrojem energie pro všechny buňky lidského těla je glukóza. 

Hormon inzulín napomáhá přeměně glukózy v tukovou tkáň a ukládání glukózy 

v játrech ve formě glykogenu (asi 50 – 150 g), který se používá k udržení stálé hladiny 

glykémie. Další zásoby sacharidů ve formě glykogenu se tvoří ve svalech (Mandelová, 

Hrnčiříková, 2007). 

 Při cvičení v nízké intenzitě, např. při chůzi, spalují svaly především tuky. 

Během cvičení ve střední intenzitě, jako např. jogging přispívají zásoby tuku 

k celkovému hrazení energie z 50 – 60%. Při náročném intenzivním cvičení, jako je 

sprint nebo běžecký závod, je nejvýznamnějším zdrojem energie glykogen (Clark, 

2009).  

 U nesportovců činí zásoba svalového glykogenu přibližně 250 – 300 g, zatímco 

u velmi dobře trénovaných vytrvalců je to 400 – 700 g (Vilikus et al. 2012). 

 Zásoby sacharidů jsou tedy omezené. Vyčerpání jaterního glykogenu může 

způsobit mdloby, nevolnost, závratě a celkovou slabost. Vyčerpání svalového 

glykogenu způsobuje náhlou ztrátu svalové síly. Pokles svalového glykogenu na jednu 

třetinu původního množství, již výrazně ovlivňuje kvalitu sportovního výkonu 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

3.3.1. Obecná výživová doporučení 

 Basketbal, pozemní hokej, krasobruslení, lední hokej, lakros, ragby, fotbal a 

tenis jsou považovány za silově-vytrvalostní sporty. Jakkoli jsou tyto sporty různorodé, 

sportovci, kteří je provozují, musejí rozvíjet jak sílu a rychlost, tak zároveň vytrvalost, 

aby v soutěži obstáli. Na specifičtější úrovni pak zdokonalení schopností jako je 

pohyblivost, hbitost, rychlost, explozivní síla, přesnost, výdrž, bystrost a pronikavý 

úsudek a v určitých případech i ladnost a grácie, bude znamenat rozdíl mezi 

znamenitým a dokonalým výkonem a průměrností. Rozvíjení a jemné vylaďování 
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Vašich schopností během tréninku vyžaduje správný zdroj energie ve správný čas 

(Skolnik, Chernus, 2011). 

 Sharkey (1986 in Shephard, Astrand, 2008) klasifikoval lední hokej jako hru 

s převahou aerobního krytí energie (40% anaerobně a 60% aerobně), seskupenou se 

sporty smíšených požadavků, jako jsou jízda na kajaku, lakros, motokros a horolezectví. 

 Podle tohoto tvrzení usuzujeme, že motokros je sportem silově-vytrvalostním. 

Pro stanovení potřeby makroživin a pitného režimu, budeme vycházet z obecných 

doporučení pro silové a vytrvalostní sporty. 

3.3.1.1. Energetická bilance  

 Energetickou bilanci lze vyjádřit jako kvantitativní vztah mezi příjmem a 

výdejem energie: 

Energetický příjem = energetický výdej ± rezervy 

 V ideálním případě je bilance vyrovnaná, pokud příjem dlouhodobě převyšuje 

výdej, tvoří se energetické rezervy ve formě zásobního tuku. Naopak když je příjem 

nižší než výdej, jsou energetické potřeby kryty z rezerv, jedná se o negativní 

energetickou bilanci. Pro sportovce, ale i běžnou populaci je důležitá frekvence jídel, 

žádoucí je minimálně 5x denně. Díky pravidelnému přísunu energie bude organismus 

fungovat efektivněji a nebude zbytečně ukládat zásoby. Orientačně lze uvést, že denní 

energetický výdej u dospělých žen dosahuje cca 1900 – 2100 kcal a u mužů kolem 2600 

– 2900 kcal. Těžká zátěž může zvýšit energetický výdej o 20 – 35%. Např. energetický 

výdej v maratonu se udává okolo 2500 – 3000 kcal, spíše nižší u rekreačních běžců (740 

kcal/h) a vyšší u špičkových vytrvalců (1500 kcal/h), (Jansa, Dovalil et al. 2009). 

 Při veslování rychlostí 97 m/min u muže s tělesnou hmotností 66 kg dosahuje 

energetický výdej 672 kcal/hod a např. muž s tělesnou hmotností 83 kg vydá při chůzi 

v sypkém sněhu 1212 kcal/hod (Passmore, Durnin, 1955). 

 Saris (1989) uvádí u účastníků cyklistického závodu Tour de France průměrné 

hodnoty kolem 6000 kcal/den a v horských etapách až 7800 kcal/den. 

 Energetický výdej u motokrosaře o tělesné hmotnosti 70 kg při 35 až 40 

minutové jízdě odpovídá 450 – 550 kcal (≈ 11 ± 1 METs), (Konttinen, 2005). 

 Má-li být u intenzivně trénujících sportovců energetická bilance vyvážená, měl 

by energetický příjem v aerobních sportech dosahovat cca 29 – 47 kcal.kg
-1

.den
-1

 u žen 

a 45 – 86 kcal.kg
-1

.den
-1

 u mužů a v anaerobních sportech poněkud méně, přibližně 25 – 
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26 kcal.kg
-1

.den
-1

 u žen a 24 – 57 kcal.kg
-1

.den
-1

 u mužů. Pokud sportovkyně či 

sportovec trénují cca 90 min denně a více, měl by energetický příjem dosahovat asi 45 

kcal.kg
-1

.den
-1

 u žen a 50 kcal.kg
-1

.den
-1

 u mužů (Jansa, Dovalil et al. 2009) 

3.3.1.2 Silové sporty 

Potřeba makroživin 

 Všechny tři makroživiny – bílkoviny, sacharidy a tuky hrají klíčovou roli ve 

výkonnosti silových sportovců. Většina silových sportovců by měla dostat 12 – 15% 

svých kalorií z bílkovin, 55 – 60% svých kalorií ze sacharidů a 30% svých kalorií 

z tuků, s méně než 10% z nasycených tuků (Stoppani, Scheett, Mcguigan, 2008). 

 U kondičních či výkonnostních sportovců by měla stačit běžná strava zajišťující 

přísun cca 1,2 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti denně. U vrcholových silových 

sportovců se podle Dutsch Nutrition Board (in Vilikus, 2012) za horní hranici považuje 

dávka 1,8 – 2,0 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti denně (Vilikus, 2012). 

 

Pitný režim 

 Ztráty potu se u silových sportovců pohybují někde mezi 0,5 – 2 l za hodinu. 

Ztráty potu tohoto rozsahu budou tedy vyžadovat doplnění 0,5 – 2 l tekutin za hodinu 

k udržení optimální rovnováhy tekutin v těle a/nebo jako prevenci zabránit související 

ztrátě tělesné hmotnosti a následné dehydratace. Proto by měli začít svůj trénink v plně 

hydratovaném stavu. Toho lze dosáhnout, příjmem alespoň 1 l tekutin den před 

tréninkem nebo alternativně příjmem 400 – 600 ml tekutin 60 min před zahájením 

tréninku a doporučeným příjmem, který odpovídá 150 – 225 ml tekutin každých 15 – 20 

min (při vysoké míře pocení a v horku se doporučuje 225 – 300 ml každých 15 – 20 

min). Při zátěži trvající déle jak 90 min je vhodné konzumovat nápoje obsahující 

sacharidy, které budou sloužit jako zdroj energie (Stoppani, Scheett, Mcguigan, 2008). 

3.3.1.3 Vytrvalostní sporty 

Potřeba makroživin 

 Pro projektivní účinek výživy na zdraví, svalovou hmotu a maximalizaci 

vytrvalostního výkonu sportovců, je třeba zkonzumovat dostatek kalorií za den na 

pokrytí energie vynaložené v průběhu tréninku. Vzhledem k množství a intenzitě 
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tréninků v průběhu roku, je třeba upravit příjem potravy tak, aby odpovídal kalorickému 

výdeji sportovců. Vzhledem k tomu, že jsou sacharidy limitujícím zdrojem „paliva“ při 

tréninku, a to i u vytrvalostních sportovců, je potřeba vždy konzumovat dostatek 

potravin bohatých na sacharidy, které podporují úroveň jejich aktivity. Například, 

příjem 5 – 7 g.kg
-1

 by měl dostačovat pro den s tréninkem o nízké intenzitě. Dále pak 7 

g.kg
-1

 sacharidů pro trénink trvající 1 hodinu za den, 8 g.kg
-1

 pro trénink 2 hodiny za 

den, 10 g.kg
-1

 pro trénink 3 – 4 hodiny za den a 10 – 12 g.kg
-1

 pro trénink trvající 4 – 6 

hodin denně nebo více (Eberle, 2008). 

 Při zvýšené potřebě energie, typické pro cyklistiku, je třeba ve stravě zachovat 

poměr mezi živinami ve prospěch sacharidů, z nichž se energie uvolňuje nejlépe, a to 

poměrem 70 – 75 % celkově přijaté energie a ostatních živin v poměru 10 – 12 % 

bílkovin a 15 – 20 % tuků a tudíž vyhledávat (alespoň ve dnech tréninků či závodů) 

velmi koncentrované zdroje energie, které neobsahují mnoho vody a vlákniny (zelenina 

a ovoce), např. celozrnné výrobky a jiné cereálie (Mach, 2007). 

 Při tréninku trvajícím dlouhou dobu bylo prokázáno, že dodávka bílkovin činí 

5% z energetické potřeby jedince v klidu a při zátěži. Tento energetický příspěvek 

z bílkovin se může potencionálně v konečných fázích delšího tréninku ještě zvýšit, a to 

až na 10%. Potřeba bílkovin se u vytrvalostních sportovců značně liší, přičemž nejvyšší 

je u elitních sportovců (1,6 g.kg
-1

), kdežto u dobře trénovaných vytrvalostních 

sportovců (trénujících 4 – 5 dní déle jak 60 minut) se zdá být přírůstek velmi 

zanedbatelný (1,1 g.kg
-1

.den
-1

, 25%). Obecné doporučení většiny odborníků na výživu a 

trénink pro denní příjem bílkovin je 1,2 – 1,4 g.kg
-1

. 

 Jako optimální se také jeví nízkotučná dieta s příjmem < 20% tuků z celkového 

energetického příjmu (Eberle, 2008). 

 

Pitný režim 

 Vytrvalostní sportovci, zejména ti, kteří mají trénink vícekrát během 24 hodin, 

mají zvýšené riziko dehydratace, především ztrát tekutin pocením v důsledku 

dlouhodobého a/nebo intenzivního tréninku (zejména při tréninku v extrémních 

podmínkách v horkém počasí, extrémní vlhkosti nebo nadmořské výšce). Sportovci by 

měli vědět, že i minimální dehydratace (1 – 2 % úbytek tělesné hmotnosti) může bránit 

jejich výkonu snížením objemu krve (snížená schopnost udržení bezpečné vnitřní 

teploty) a snížením množství okysličené krve čerpané k pracujícím svalům. Vytrvalostní 
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sportovec, by se měl zvážit před a po tréninku, aby byl schopen určit množství tekutin 

ztracených pocením. Za každou „ztracenou“ unci po tréninku, potřebuje vypít 20 uncí 

(2,5 šálku) tekutiny během několika příštích hodin. Sportovci by měli být poučeni, aby 

pili nejvíce při tréninku, podle žízně ne více než 400 – 800 ml za hodinu. V boji proti 

chronické dehydrataci, je potřeba u sportovců vytvořit konzistentní zvyk hydratace. 

Toho je optimálně dosaženo rehydratací po předchozím tréninku, popíjením malého 

množství tekutin v průběhu dne, maximalizujeme hydrataci příjmem 16 uncí tekutin 2 

hodiny před tréninkem (Eberle, 2008). 

3.3.1.4 Vitaminy a minerály ve výživě sportovce 

 Tělesná zátěž zvyšuje potřebu některých vitaminů a minerálů, které je ale 

zpravidla možno snadno přijmout v dobře vyvážené a pestré dietě. Sportovec by neměl 

trpět deficitem minerálů a vitaminů, ale neodůvodněně zvýšený či nadměrný příjem 

neznamená žádný přínos, spíše riziko. Dosud nebylo prokázáno, že by zvýšená 

suplementace vitamínů a minerálů zvyšovala výkonnost, přesto ale většina sportujících 

větší či menší suplementaci vitamínů a minerálů pravidelně používá. 

 U sportovců bývá často zaznamenán nedostatečný příjem některých minerálů, 

zejména hořčíku, mědi, vápníku, zinku a železa nebo některých vitamínů, např. ze 

skupiny B či D, časté a významné bývají zejména deficity vápníku (celkový příjem 

bývá nižší, navíc možnost vstřebávání např. zhoršuje konzumace alkoholu, kofeinu či 

současný příjem hořčíku). Časté jsou i deficity železa, které představuje významnou 

součást hemoglobinu a myoglobinu a podmiňuje výkonnost zejména ve sportech 

aerobního typu. Na jedné straně u vytrvalců mohou být vyšší ztráty železa, na druhé 

straně i nízký příjem, např. celkový energetický příjem nebo nízký příjem „červeného“ 

masa, které obsahuje využitelné železo. 

 Navýšit se doporučuje také příjem tzv. antioxidantů (vit. C, E a selen) stravou, 

které chrání buňky před volnými radikály a oxidačním stresem a omezují tím peroxidaci 

tuků a následné poškození svalů. Extrémně vysoké dávky antioxidantů jsou rovněž 

škodlivé (Jansa, Dovalil et al. 2009).    

3.3.1.5 Vybraná doporučení pro obyvatele ČR 

 Příjem nasycených mastných kyselin by měl být nižší než 10 % (20 g), polyenových 

7 - 10 % z celkového energetického příjmu. Poměr mastných kyselin řady n-6:n-3 
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maximálně 5:1. Příjem trans-nenasycených mastných kyselin by měl být co nejnižší 

a neměl by překročit 1 % (cca 2,5 g/den) z celkového energetického příjmu.  

 Snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za den (s optimem 100 mg na 1000 kcal, 

včetně dětské populace).  

 Snížení spotřeby přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 10 % z celkové 

energetické dávky (tzn. u dospělých lehce pracujících cca 60 g na den), při zvýšení 

podílu polysacharidů. U nekojených dětí má významnou roli příjem oligosacharidů s 

prebiotickým účinkem k podpoře rozvoje adekvátní střevní mikroflóry.  

 Snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5 - 6 g za den a preferenci používání soli 

obohacené jodem. U starších lidí kde je častěji sledovaná hypertenze a další 

onemocnění, snížení příjmu soli pod 5 g na den. V kojeneckém věku stravu zásadně 

nesolíme, v pozdějším dětském věku užíváme sůl úměrně potřebám dítěte.  

 Zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg denně, u dětí v rámci 

odpovídajících doporučení. 

 Zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den u dospělých, u dětí od druhého roku života 5 

g + počet gramů odpovídajících věku (rokům) dítěte.  

 Zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitaminové povahy a 

dalších přírodních nutrientů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a 

další ochranné procesy v organizmu (zejména Zn, Se, Ca, J, karotenů, vitaminu E, 

ochranných látek obsažených v zelenině aj.), (Dostálová, Dlouhý, Tláskal, 2012). 

 

Ovoce a zelenina 

 Zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce včetně ořechů (vzhledem k vysokému obsahu 

tuku musí být příjem ořechů v souladu s příjmem ostatních zdrojů tuku, aby nedošlo k 

překročení celkového příjmu tuku) se zřetelem k přívodu ochranných látek, 

významných v prevenci nádorových i kardiovaskulárních onemocnění, ale též ve vztahu 

ke snižování přívodu energie a zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Denní příjem 

zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž 

poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1 (Dostálová, Dlouhý, Tláskal, 2012). 
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Alkohol 

 Alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu 

nepřekročil u mužů 20 g (přibližně 250 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 60 ml lihoviny), u 

žen 10 g (přibližně 125 ml vína nebo 0,3 l piva nebo 40 ml lihoviny), (Dostálová, 

Dlouhý, Tláskal, 2012). 

 Nejdříve 1 hodinu po zátěži lze povolit jedno nízko stupňové pivo, které může 

vzhledem k obsahu vitamínů a minerální látek přispět k rehydrataci organismu. Ne však 

dříve, neboť se může dostavit pocit „těžkých nohou“ a to jistě není znamení správně 

nastartované regenerace (Máslo, 2014) 

3.3.2 Praktická výživová doporučení pro motokros 

3.3.2.1 Snídaně 

 Den motokrosaře by měl začínat snídaní bohatou na komplexní sacharidy 

(sacharidy s nízkým glykemickým indexem), aby došlo k jejich předzásobení, protože z 

nich pak bude čerpána energie v průběhu závodního či tréninkového dne. Jako příklad si 

můžeme uvést 1 sklenici ovocného džusu s vlákninou, zelený čaj, misku cereálií (např. 

ovesných vloček) s jogurtem zakápnutých javorovým sirupem nebo celozrnný rohlík s 

džemem a sklenicí mléka (Mach, 2014).   

 

Další potraviny vhodné ke snídani: 

o celozrnné pečivo, ovesné vločky, palačinky, neslazený rýžový nákyp s ovocem, 

banány, neslazené jogurty) 

o naopak méně vhodné je jsou sladkosti, sušenky, slazené cereálie (z důvodu 

velmi pravděpodobné hypoglykémie během dopoledne)  

(Mach, 2014)    

3.3.2.2 Strava před výkonem (před jízdou) 

 V našem jídelníčku by měly převažovat především komplexní sacharidy - cukry, 

které jsou klíčovým zdrojem energie ve fázi zátěže i regenerace. Jsou to především 

škroby z obilovin (celozrnný chléb, celozrnná rýže, celozrnné těstoviny), zelenina vč. 

luštěnin a ovoce.   
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 Jednoduchým cukrům (různým sladkostem) se raději vyhýbejte. Působí totiž 

rozkolísání hladiny krevního cukru, jehož důsledkem jsou prodlevy v zásobování svalů 

energií. Nejsou tedy příliš vhodné před jízdou.  

 Vyvarujte se před jízdou konzumaci většího množství tuků a bílkovin kolem 20 

g ve stravě, neboť se tráví podstatně déle než strava bohatá na sacharidy. Komplexní 

sacharidová nálož v době polední pauzy by měla být asi 3 – 5 g na kg tělesné hmotnosti 

(Vilikus et al. 2012). Čili pro sportovce vážícího 75 kg je to 225 – 375 g sacharidů. Na 

strávení by nám měly postačit cca 2 hodiny, což je délka přestávky mezi jednotlivými 

jízdami. 

 Jezte převážně nízkotučnou stravu s nízkým obsahem nasycených tuků 

(nízkotučné mléčné výrobky – mléko, jogurty, sýry). Tuk by nás jen zatěžoval (u 

cyklistů je podíl tuku na celkové tělesné hmotnosti menší než 10 %, u motokrosařů dle 

Hellera, 1996 kolem 10%), protože se tukový metabolismus při naší zátěži plně 

nerozvine (jedeme při vysoké tepové frekvenci, kdy se spalují především cukry a je zde 

výrazná koncentrace kyseliny mléčné – laktátu ve svalech), (Mach, 2014). 

 

Pro inspiraci uvádíme dva příklady pokrmů před tréninkem: 

o zeleninový vývar s kousky kuřecího masa a rýžový nákyp se švestkami  

o nebo jakékoliv těstoviny s kečupem a kousky krůtí šunky (nebo jen s tvarohem). 

(Vilikus et al. 2012) 

 Pozor na stravu s vysokým obsahem vlákniny* (zelenina, cereálie) před 

závodem. Tato strava může působit zažívací obtíže (prochází déle trávicí soustavou a 

může nadýmat, působit tlak). Trávicí obtíže může způsobit i vysoká intenzita zátěže, 

dehydratace, sycené nápoje, nadýmavé látky např. v luštěninách, česneku a cibuli a v 

neposlední řadě také kynuté knedlíky, smažené pokrmy nebo těžké omáčky. Pozor také 

na příliš husté nápoje s ovocným cukrem – fruktózou (např. ovocné džusy), neboť jsou 

příliš koncentrované a působí hypertonicky (zahušťují krev a znesnadňují tak přísunu 

živin k pracujícím svalům). 

* s vlákninou v podstatě mívají problémy ti, kteří si na ni ještě nezvykli, protože ji 

konzumují jen v malé míře ze zeleniny, celozrnného pečiva atd. V této skupině však 

převažují hlavně ti, které nadýmá leccos. Kdo jí komplexně, tedy i s vlákninou, od 

dětství, obvykle ji opravdu dobře snáší (Mach, 2014). 
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3.3.2.3 Strava po výkonu (mezi jízdami a po posledním závodu) 

 V první řadě je třeba doplňovat tekutiny. V prvních 30 minutách po jízdě (po 

posledním závodu nejpozději do 90 min.) doplníme sacharidy s vysokým glykemickým 

indexem GI (GI udává, jak rychle z nich získáme energii), např. pudink se sušeným 

ovocem, cereálie typu corn-flakes, palačinky aj. Zvýšíme tím hladinu inzulínu v krvi 

(hormonu odpovědného za transport paliva – glukózy do našich buněk) a tím utlumíme 

přirozené odbourávací (katabolické) procesy ve svalech. V první půlhodině se obnoví až 

85 % svalového glykogenu, pak křivka jeho obnovy prudce klesá a za hodinu se doplní 

už jen 20% (Máslo, 2014). 

 Asi 60 min i méně před další jízdou sáhneme ještě po polysacharidové svačince 

s nízkým glykemickým indexem ve formě nějaké energetické tyčinky či sportovního 

gelu (Mach, 2014). 

 Každý vyčerpávající silově vytrvalostní výkon je provázen katabolickými 

reakcemi a rozpadem bílkovin. Aby motokrosař vykompenzoval tyto děje a neztrácel 

svalovou hmotu, měl by při první večeři doplnit bílkoviny v množství cca 0,5 g na 1 kg 

tělesné hmotnosti společně se sacharidy (Vilikus et al. 2012). 

 Příklad bílkovinné večeře pro sportovce 70 kg: dušené kuře s rýží; 150 g rybího 

filé s bramborovou kaší; hustý drůbeží vývar s masem se zeleninou a těstovinami; 150 g 

pstruha na másle s vařeným bramborem a dušenou zeleninou; 250 g boršče s Lučinou; 

200 g rýžového nákypu s tvarohem a meruňkami; 200 g žemlovky s tvarohem a jablky; 

selská omeleta s hráškem (Vilikus et al. 2012). 

 Pokud se chystáte na závody i další den, měli byste zařadit ještě druhou večeři, 

která by měla být polysacharidová, např. krupicová kaše s kakaem; ovesná kaše s 

kompotovaným ovocem; žemlovka s jablky; tvarohový puding s piškoty; müsli s 

ovocem zalité trochou mléka, palačinky apod. Pokud neabsolvujete druhý den podobný 

výkon, tak není druhá večeře nutná (Vilikus et al. 2012)  

3.3.2.4 Výběr stravy na závodištích  

 Na tuto otázku existuje pouze jediná odpověď. V současné době se nenabízí na 

závodištích mnoho pokrmů respektujících zákonitosti výživy sportovců, které by 

zajistily potřebné předpoklady pro dosažení co možná nejlepšího výkonu v soutěži. Na 

hobby závodech, krajských přeborech a bohužel většinou i v nejvyšších republikových 

soutěžích, je mnohdy na výběr pouze z tučných a těžce stravitelných jídel, typu klobásy, 
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párky, guláše, langoše aj. Z toho vyplývá, že nám nezbývá nic jiného, než se spoléhat 

sami na sebe. Pokud nedisponujeme obytným vozem s vybavenou kuchyní a kuchařem, 

který nám pokrm připraví, nezbývá nic jiného, než si pokrm připravit doma. 

 

3.4 Doplňky sportovní výživy ve stravě mládeže 

 Mládeži lze doporučit jen ty doplňky stravy (dále jen DS), jejichž úkolem je 

pomoci naplnit nutriční potřeby sportovců, doplnit energii, vitaminy a minerály, 

optimalizovat hydrataci. Doporučeny naopak nejsou výrobky s nadstandardně vysokou 

koncentrací určité fyziologicky účinné látky a/nebo látky deklarující zvýšení 

okamžitého výkonu. 89 % sportovců zařazených do pilotní studie využívá ve své výživě 

DS. Kromě doplňků vhodných pro jejich věkovou kategorii však užívají i takové, které 

z důvodů nejasného dlouhodobého vlivu na vyvíjející se organismus odborníci 

nedoporučují. Většina oslovených neumí objektivně vyhodnotit, jestli a jak jim DS 

pomáhá zlepšit sportovní výkon (Vlastníková, Kubrycht, Fialová, 2009). 

 Sportovní doplňky by neměly být využívány bez rozmyslu a vždy by měly být 

pouhým doplňkem racionální výživy. Nabídka DS je obrovská a jejich kvalita je různá. 

U některých preparátů nebyla jejich účinnost prokázána, jiné jsou pro mladý 

organismus nevhodné kvůli možným nežádoucím účinkům v dlouhodobém horizontu, 

další jsou naopak cennými pomocníky (Vlastníková, Kubrycht, Fialová, 2009). 

3.4.1 Doplňky sportovní výživy vhodné pro mládež 

 Dle Fořta (2002) je nejdůležitějším obdobím pro použití doplňku období 

urychleného růstu. Doplňková výživa pravidelně sportujících dětí by měla obsahovat: 

 

Vitamin B 

 Občasná aplikace by prospěla především dětem trpícím dočasným 

nechutenstvím, provázejícím únavu a přetrénování, a těm, které nestačí nabrat dostatek 

svalové hmoty v průběhu růstu (především v silových sportech). V lékárnách je tento 

vitamin dostupný v tabletách, dokonce ve správné kombinaci s kyselinou listovou.  
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Gainer obsahující asi 30 % bílkovin (regenerační nápoj) 

 Je vhodný pro sportující děti jakékoliv specializace, samozřejmě ve větším 

objemu pro silové sporty. Jeho pravidelným použitím doženete nedostatek energie a 

můžete ho použít také při dlouhém cestování nebo jako částečnou náhradu stravy. 

Ideální je jako druhá večeře.  

 

Multivitaminy s minerály 

 Jsou tím nejdůležitějším základním podpůrným a preventivním prostředkem. 

Nedostatek je vitaminů B6, B2, kyseliny listové, zinku, hořčíku, selenu, manganu, jódu 

a vitaminu E. Podávejte je v základním množství téměř nepřetržité nebo přinejmenším v 

obdobích největšího zatížení. Vyhledávejte pokud možno komplexní produkty, nejlepší 

jsou kombinace s minerálními látkami (vyhněte se novým druhům, obsahujícím 

přídavky některých stimulujících látek, určených pro seniory). Většina kvalitních 

produktů pochází ze zahraničí. Výrobek, který vám nabídne distributor přímého prodeje 

(MLM systém), použijte až po konzultaci se spolupracujícím odborníkem a po ujištění, 

že výrobek má atest ministerstva zdravotnictví a prokazatelně neobsahuje nepovolené 

látky. 

 

Kompletní směsi aminokyselin 

 Speciální směsi aminokyselin jsou určeny dospělým sportovcům, čím dál více se 

ale přesvědčuji, že by mnohdy udělaly dobrou službu i dětem ve věku okolo 12 a více 

let. Není čeho se bát v případě, že dávky budou přibližně třetinové než ty, které jsou 

určeny dospělému sportovci. Důrazné se přimlouvám za pravidelné použití větvených 

aminokyselin a karnitinu. 

 

Proteinové koncentráty 

 Jsou sice určeny dospělým, především těm, kteří se specializují na silové sporty, 

ale dětem je možné je podat ve výjimečných případech v relativně malých dávkách tak, 

aby jedna porce vzniklého koktejlu obsahovala maximálně 15 g bílkovin. Dejte pozor 

na výrobky z dovozu, z nichž mnohé obsahují řadu anabolizujících (byť povolených) 

látek. Nekupujte výrobky, které nemají atest nebo jsou podezřele levné, třeba proto, že 

jim končí doba spotřeby. 
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Produkty podporující imunitu 

 Můžete používat výrobky na bázi směsi bylin především jako prevenci. Dobrá je 

například tinktura z echinacey. Výborné reference má imuregen. V těžších případech 

nárazové použijte kolostrum. Je to doping, proto se poraďte se zkušeným imunologem a 

nepodávejte ho dětem před významnými soutěžemi. Nemějte však nejmenší obavy, že 

by tento produkt dítěti poškodil zdraví! Naopak. 

 

Speciální směsi antioxidantů 

 Jsou to látky mimořádně důležité a ve stravě naprosto nedostatkové. Zvyšují 

imunitu a brání opotřebení, podporují průběh regenerace. Mezi antioxidanty patří např. 

vitamín A, E a C. Z minerálních látek to je např. selen, mangan nebo zinek. 

 

Omega-3 EPA 

 V podstatě rybí tuk, ovšem bez nadměrného obsahu vitaminu D (dříve se právě 

tento vitamin podával rozpuštěný v rybím oleji). Jde o směs esenciálních mastných 

kyselin, popsaných na jiném místě. U dětí jsou dokonce důležitější než u dospělých. 

Brání vzniku chronických zánětů, urychlují regeneraci. Doporučuji používat alespoň v 

obdobích největší zátěže. 

 

Hydrolyzáty chrupavek 

 Díky pokročilým technologiím a stoupajícím znalostem mohu doporučit 

pravidelné preventivní použití tekutých hydrolyzátů chrupavek. Výhodou je, jsou-li 

obohaceny glukosaminem a chondroitin sulfátem. 

 

3.5 Shrnutí teoretických poznatků  

 Motokros je jedním z nejpopulárnějších vysokorychlostních závodních činností 

prováděných na  off- road (terénních) uzavřených přírodních okruzích s vysokými a 

dlouhými skoky (Ascensão et al. 2008). Ménétrey a Rostan (1992) ukazují podle 

vyšetření srdeční frekvence (SF) a koncentračních křivek laktátu na značnou, vysoce 

stresující námahu. Svalová práce je smíšeného typu, a to jak aerobní a anaerobní. 

Konečným zjištěním Collinse a Dohertyho (1993) byly trvale vysoké úrovně SF v 
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závodech, které byly spojeny s překvapivě nízkými úrovněmi vnímané námahy (RPE). 

To poukazuje na extrémně vysokou úroveň koncentrace a na určité známky psycho-

emocionálního stresu při motokrosových závodech, v důsledku něhož se SF pohybuje 

na úrovni 90 – 100% maxima zaznamenaného v laboratoři. 

 Z hlediska charakteru zátěže je motokros silově – vytrvalostní sport s výrazně 

převládající vytrvalostní složkou. Motokrosař musí „fungovat“ na motocyklu přes půl 

hodiny na maximální možné obrátky, tím jsou na jeho organismus kladeny vysoké 

nároky z hlediska energie – tj. spotřeby živin a kyslíku (Mach, 2014). Stěžejním 

zdrojem energie pro sportovce silových i vytrvalostních sportů, na rozdíl od bílkovin a 

tuků, jsou sacharidy, které jsou pohotově uloženy ve svalech jako zdroj energie. Dle 

zásad sportovní výživy je pro silové sportovce doporučován příjem 12 – 15 % kalorií z 

proteinu, 55 – 60 % ze sacharidů a 30 % kalorií z tuků (Stoppani et al. 2008). Při 

zvýšené potřebě energie, typické pro cyklistiku jakožto vytrvalostní sport, je třeba ve 

stravě zachovat poměr mezi živinami ve prospěch sacharidů, z nichž se energie 

uvolňuje nejlépe, a to poměrem 70 – 75 % celkově přijaté energie a ostatních živin v 

poměru 10 – 12 % bílkovin a 15 – 20 % tuků (Mach, 2007). 

 Stavba těla, tělesné složení a tělesné rozměry jsou podstatnými faktory 

motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti. V klinické a antropologické praxi je k 

hodnocení tělesného složení využíván dvou-, tří-, případně čtyř-komponentový model 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). V praxi existuje celá řada metod pro určení 

složení těla, a to jak laboratorních tak i metod terénních. Moderními, neinvazivními, 

rychlými a relativně levnými metodami pro určení tělesného složení jak v laboratoři, tak 

v terénních podmínkách jsou metody bioelektrické impedance (Skorocká, Kinkorová, 

Bunc). 

 Morfologické předpoklady jsou svým způsobem faktorem, který ovlivňuje 

úspěšnost v daném druhu tělesných cvičení a sportu (Hájek, 2012). Somatotyp 

umožňuje přesnější hodnocení tělesného složení a morfologicko – funkčních dispozic 

než procento tělesného tuku a tukuprosté hmoty (Vilikus et al. 2012). Obecně se jako 

dobrý somatický předpoklad k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních 

mezomorfů s převažující mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Somatotyp 

automaticky neznamená úspěšnost sportovce, nicméně se zdá, že bez odpovídající 

stavby těla se nemůže příslušný jedinec zařadit mezi výkonnostně nejlepší (Dovalil et 

al. 2007). 
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4. CÍL PRÁCE 

4.1 Cíle práce  

1. Získání profilu tělesného složení a stanovení somatotypu u České juniorské 

reprezentace v motokrosu a enduru.  

2. Analýza nutričních zvyklostí a režimu v závodním období u České juniorské 

reprezentace v motokrosu dle obecných výživových doporučení a doporučení pro 

silové a vytrvalostní sportovce. 

 

4.2 Dílčí cíle práce 

1.  Komparace somatotypu s vybranými sporty podobného charakteru zátěže. 

2.  Korelace komponent somatotypu s výsledky v soutěžích. 

 

4.3 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že u motokrosařů a jezdců endura bude příjem a výdej energie 

v rovnovážném stavu nebo v pozitivní energetické bilanci. 

H2: Z hlediska tělesného typu bude u motokrosařů a jezdců endura převládat 

mezomorfní komponenta s množstvím tělesného tuku nepřesahujícím 10%. 

H3: Předpokládáme, že vzhledem k silově vytrvalostnímu charakteru výkonu 

v motokrosu, budou v jídelníčku zastoupeny sacharidy v množství mezi doporučenými 

hodnotami pro silové (55 – 60 %) a vytrvalostní (70 – 75 %) sportovce, tedy ve 

vyšším poměru ve srovnání s bílkovinami a tuky. 

 

Odůvodnění hypotéz: 

H1: Člověk neustále potřebuje energii, přijatou ve formě stravy, k životně důležitým 

pochodům. Ideální situace nastává tehdy, jeli energetický příjem v souladu 

s energetickým výdejem. Pokud převyšuje energetický příjem, dochází zákonitě 

k pozitivní energetické bilanci, která vede ke zvyšování tělesné hmotnosti a ukládání 

energie do tukových zásob. Na druhé straně může energetický výdej převyšovat příjem, 

např. v důsledku vysokého výdeje energie na fyzickou zátěž či v důsledku hladovění. 
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Pak dochází k poklesu tělesné hmotnosti a z dlouhodobého hlediska k poškození zdraví 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

 Nároky na růst jsou významným faktorem energetické spotřeby u mladých 

sportovců, kteří ještě nedosáhli úplné dospělosti. V případech, kdy sportovec ještě roste, 

musí být příjem energie vyšší, než její výdej (Maughan, Burke, 2006). 

 

H2:  Různé somatotypy mají různé morfologické předpoklady k pohybové činnosti, 

rozdílně reagují na fyzickou zátěž a také výsledek téže zátěže se u rozdílných 

somatotypů projeví různě. Podle morfologického stavu jedince můžeme do určité míry 

predikovat jeho tělesnou výkonnost. Samozřejmě ne každý, kdo má vhodný somatotyp, 

může být v určitém sportu úspěšný, k tomu musí přistoupit další neurofyziologické a 

psychosociální předpoklady (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006).  

 Carter (1970) uvádí, že sportovci v daném sportu mají podobné somatotypy, že 

somatotypy různých sportů se vzájemně liší a že některé somatotypy se u sportovců 

nevyskytují. SÁNCHEZ-MUÑOZ (2011) se dobral u elitních mladých jezdců silničních 

motocyklů k somatotypu 2,5 – 4,4 – 3,7.  

 Siriškiho (2011) stanovil profily tělesného typu u závodníků Freestyle MTB 

(FMTB) 2,4 – 5,3 – 2,5 a Fourcrossu (4X) 2,1 – 5,6 – 2,9. Pro motokros a enduro 

doposud somatotyp nebyl určen. 

 Heller (1996) uvádí u motokrosařů množství tělesného tuku 10 %. 

 

H3: Dle zásad sportovní výživy je pro silové sportovce doporučován příjem 12 – 15 % 

kalorií z proteinu, 55 – 60 % ze sacharidů a 30 % kalorií z tuků (Stoppani et al. 2008).  

 Adekvátní procentuální příjem makroživin u vytrvalostních sportovců je 7 – 12 

g/kg za den ze sacharidů, 1,2 – 1,4 g/kg proteinů na den (u elitních atletů 1,6 g/kg na 

den) a příjem tuků < 20 % z celkového množství přijatých kalorií za den (Eberle, 2008).  

 Při zvýšené potřebě energie, typické pro cyklistiku, je třeba ve stravě zachovat 

poměr mezi živinami ve prospěch sacharidů, z nichž se energie uvolňuje nejlépe, a to 

poměrem 70 – 75 % celkově přijaté energie a ostatních živin v poměru 10 – 12 % 

bílkovin a 15 – 20 % tuků (Mach, 2007). 

 Podle charakteru výkonu v motokrosu a enduru usuzujeme, že příjem 

makroživin, by se měl nacházet někde mezi doporučovanými hodnotami pro silové a 

vytrvalostní sportovce.  
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4.4 Úkoly práce 

1. Rozbor literatury k dané problematice 

2. Výběr metody pro stanovení tělesného složení, zpracování záznamů 

zkonzumovaného jídla, opatření pomůcek pro antropometrii  

3. Výběr vzorku probandů, jejich seznámení s výzkumem, získání souhlasu a zajištění 

standardizovaných podmínek 

4. Získání vstupních parametrů - osobní údaje, tělesné složení, antropometrické údaje, 

analýza nutričních zvyklostí 

5. Analýza a zpracování dat 

6. Závěrečné výstupy a doporučení 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST  

5.1 Metodika výzkumu 

Tato závěrečná práce má empiricko-teoretické zaměření. 

5.1.1 Popis sledovaného souboru 

 Vstupní data pro vyhodnocení jídelníčků (tab. 1), byla získána od probandů 

prostřednictvím záznamu zkonzumovaného jídla - NUTRIS
®
, který byl poté zaslán 

elektronickou poštou k vyhodnocení. Probandi vyplnili záznamy v domácím prostředí, a 

to během 14 dnů od předání. Probandi byli předem seznámeni s cílem a průběhem 

testování a svůj souhlas vyjádřili podpisem informovaného souhlasu (viz. Souhlas 

etické komise FTVS UK). 

 

Tab. 1: Popisná charakteristika souboru – analýza nutričních zvyklostí 

Proband Věk (let) 
Tělesná     

výška (cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

1 16 185 67,9 

2 15 169,5 65,5 

3 15 184 73,7 

4 14 148 45,2 

5 16 178 73,4 

6 14 159 45,7 

7 13 149,5 38,7 

8 13 141 34,0 

9 11 144 36,0 

10 10 136 33,4 

11 13 152 42,0 

12 13 133 31,2 

13 10 142 34,4 

14 10 135 34,0 

15 13 156,5 41,5 

Průměr ± SD 13,1 ± 1,98 154,2 ± 16,95 46,4 ± 15 

 

 

 Vstupní data tělesného složení a antropometrie jezdců motokrosu (tab. 2) a 

endura (tab. 3), byla shromážděna od všech probandů v průběhu jednoho týdne. 

Testování probíhalo v prostorách tělocvičen ve Strakonicích, Praze a Jablonci nad 
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Nisou, vždy před začátkem tréninkových jednotek (kondiční soustředění SCM). 

Probandi byli předem seznámeni s cílem a průběhem testování a svůj souhlas vyjádřili 

podpisem informovaného souhlasu (viz. Souhlas etické komise FTVS UK). 

 

Tab. 2: Popisná charakteristika souboru motokros – tělesné složení a somatotyp 

Proband Věk (let) 
Tělesná     

výška (cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

1 9 134,5 32,4 

2 10 142 34,4 

3 10 134,8 33,8 

4 11 142 34,4 

5 10 136 33,4 

6 11 148 40,3 

7 13 160 49,8 

8 13 159 45,7 

9 14 163,5 51,6 

10 13 148 45,2 

11 12 133 31,2 

12 14 150 46,5 

13 15 174 64,8 

14 11 144,3 36 

15 15 169,5 65,5 

16 12 156,5 41,5 

17 13 151,5 42 

18 14 184 73,7 

19 16 178 73,4 

20 16 185 67,9 

21 18 179 73 

22 20 179 61,5 

23 20 182 75,3 

Průměr ± SD 13,5 ± 3 158 ± 17,3 50,1 ± 15,3 

 

Tab. 3: Popisná charakteristika souboru enduro – tělesné složení a somatotyp 

Proband Věk (let) 
Tělesná     

výška (cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

1 19 186,5 76,4 

2 17 179 81,1 

3 21 189 87,9 

4 19 185,5 72,6 
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5 19 171 68,6 

6 19 181 73,3 

7 17 169 61,4 

Průměr ± SD 18,7 ± 1,3 180,1 ± 7,1 74,5 ± 7,9 

 

5.1.2 Organizace sběru dat 

 Analýza stravovacích návyků se uskutečnila pomocí záznamu veškerého 

zkonzumovaného jídla vč. pitného režimu. Stravovací návyky byly zjišťovány 

v průběhu přípravného období, a to ve třech všedních dnech (bez přípravy na 

motocyklu) a jednom závodním (soutěžním) dni, který byl zaznamenán retrospektivně, 

jelikož strava jezdců je v den závodu ve větší míře monotónní. Měření tělesného složení 

mělo jednu část – vstupní. Tato část proběhla v přípravném období a zahrnovala měření 

tělesného složení pomocí přístroje InBody 230 a antropometrická měření k určení 

tělesného somatotypu. Zjišťování parametrů tělesného složení probíhalo za standardních 

podmínek. 

5.1.3 Měřící techniky a metody sběru dat 

 V terénních podmínkách jsme provedli měření tělesného složení pomocí 

přístroje InBody 230, který využívá princip bioelektrické impedanční analýzy (BIA). 

Měření tělesného složení jsme doplnili o antropometrické měření k určení somatotypu. 

Záznamy monitorující stravovací návyky jsou přílohovým materiálem k softwaru 

NUTRIS
®

, které probandi obdrželi v tištěné formě, a do kterých zaznamenávali po dobu 

3 všedních dní a 1 závodního (soutěžního) dne veškerou přijímanou stravu. 

 

5.1.3.2 Antropometrie 

Měřené antropometrické parametry: 

- tělesná výška (cm) 

- je vertikální vzdálenost nejvyššího bodu na temeni hlavy od podložky 

- měřili jsme v předepsaném vzpřímeném postoji s patami u sebe, bez obuvi, u 

stěny pomocí antropometru s přesností na 1mm 

- paty, hýždě a lopatky se dotýkají stěny, hlava v tzv. orientační rovině 

(vodorovná rovina mezi okraji obou zvukovodů a dolním okrajem očnice) 
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- tělesná hmotnost (kg) 

- měřena na InBody 230 s přesností na 0,1 kg 

- jedinci měřeni ve spodním prádle 

 

- šířkové rozměry (cm) 

- stanoveny pomocí torakometru s přesností na 0,5 cm 

- měřeny na pravé straně těla 

Šířka dolní epifýzy humeru - vzdálenost epicondylu medialis a lateralis humeru 

- proband má paži v úhlu 90° 

Šířka dolní epifýzy femuru - vzdálenost epicondylu medialis a lateralis femuru 

 

- obvodové rozměry (cm) 

- stanoveny pomocí neelastického pásma širokého 0,7 cm s přesností na 0,1 cm 

- měřeny na pravé straně těla 

Obvod paže - měřeno v polovině nadloktí 

- paže je uvolněná a podél těla 

Obvod lýtka - měřeno v místě největšího vyklenutí lýtkového svalu 

 

- tloušťka kožních řas (mm) 

- k měření tloušťky kožních řas byl použit Harpenden kaliper (tlak na kožní řasu 

je 10,0 g/mm2), na základě naměřených hodnot se došlo k výpočtu endomorfní 

komponenty somatotypu podle Heath – Carter 

- měřeno s přesností na 0,5 mm 

- měřena pravá strana těla 

- dotykové plošky kaliperu přikládány asi 1 cm od prstů svírajících kožní řasu 

Místa měření kožních řas: 

1. biceps - v polovině délky paže nad dvojhlavým svalem pažním (m. biceps 

brachii) 

2. triceps - v polovině délky paže nad trojhlavým svalem pažním (m. triceps 

brachii) 

3. záda – subscapulární - pod dolním úhlem lopatky 

4. bok – suprailiakální – pod hřebenem kosti kyčelní 
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5. lýtko – v místě největšího vyklenutí trojhlavého lýtkového svalu 

 

5.1.3.3 Bioelektrická impedance 

 Analyzér tělesné kompozice InBody 230 poskytuje vysoký korelační koeficient 

(r = 0,94 – 0,99) ve srovnání s duální rentgenovou absorpciometrií (DEXA). Studie se 

zúčastnilo 145 mužů a žen (ve věku 44,6 ± 20 let, BMI 24,5 ± 3,8 kg.m
-2

). Měřen byl 

obsah tuku, % tělesného tuku, celková FFM, FFM trupu a končetin), (Karelis et al. 

2013). 

 InBody 230 je moderní přístroj pro zdravotní péči, který využívá nejnovější 

technologii DSM – BIA, která vytvořila nový standard. Tato technologie poskytuje 

přesné výsledky ve složení těla (množství svalů, tuků a vody), diagnóze obezity (index 

BMI, % tuku, WHR – poměr boků a pasu), rozložení tuků a svalů na těle vč. končetin a 

doporučené hodnoty pro porovnání se skutečnými hodnotami. Metoda segmentálního 

měření od Biospace je světově patentovanou technologií. Měření je naprosto přesné 

díky vytvoření impedančních hodnot pro jednotlivé části těla. Díky přímému 

segmentálnímu měření a systému 8-bodových elektrod nejsou ve výpočtu třeba žádné 

empirické faktory. Vysoká přesnost je garantována díky přesnému měření trupu. 

Výsledná data závisí jen na měření, ne na věku a pohlaví. Tyto údaje se uvádí pouze pro 

výpočet doporučených hodnot. Stále stejná kontaktní místa na těle zaručují přesné 

měření a vysokou citlivost. Minimalizace chyb je tedy zaručena díky stálému umístění 

elektrod na dlaních a chodidlech (Biospace: katalog InBody 230) 

 

5.1.3.4 Kendallův korelační koeficient 

 Pomocí korelačních koeficientů hodnotíme vzájemný vztah dvou atributů, 

příznaků mezi sebou ze stejné množiny. Jinými slovy, jestli jsou na sobě závislé či 

nikoliv. Kendallův korelační koeficient (KTRCC – Kendall tau rank correlation 

coefficient) nabývá hodnot od -1 do 1. -1 značí zcela nepřímou závislost a 1 zcela 

přímou závislost. 

Vzorec je tedy: KTRCC =  , kde C je počet shodných párů a D je počet 

neshodných párů (Rozenberg, 2012). 
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5.1.4 Analýza dat  

 Pro popis souboru (kvantitativních dat) jsme použili základní statistické 

charakteristiky – míra polohy (aritmetický průměr) a míra variability (směrodatná 

odchylka). 

Záznamy zkonzumovaného jídla byly vyhodnoceny pomocí softwaru NUTRIS
®
, vč. 

zastoupení jednotlivých složek stravy a celkového energetického příjmu. Energetický 

výdej byl hodnocen individuálně dle denních aktivit jednotlivých probandů a náročnosti 

jejich tréninkových plánů vytvořených trenérem SCM ve sledovaném období. K jeho 

stanovení byl použit Výpočet kalorické potřeby dle Skolnik, Chernus (2011). 

 Analýza tělesného složení byla vyhodnocena pomocí softwaru Lookin Body 

Basic a Lookin Body 3.0, který je součástí analyzátoru tělesného složení InBody 230 a 

výsledná data byla zpracována do tabulek v programu MS Excel 2007. 

 Pro popis souboru (kvantitativních dat) byly použity základní statistické 

charakteristiky – míra polohy (aritmetický průměr), míra variability (směrodatná 

odchylka).  

 Somatotyp byl stanoven na základě naměřených parametrů pomocí softwaru 

Somatotype verze 1.2.5, dostupného na FTVS UK, do dokumentu ve formátu PDF. 

Korelace komponent somatotypu a výsledků v soutěžích byla provedena pomocí 

Kendallova korelačního koeficientu a následně vyhodnocena ve freeware statistickém 

programu OpenStat, který dokáže zpracovat získaná data, ohodnocená pomocí metod 

feature ranking nebo feature selection a porovnat je pomocí Kendallova korelačního 

koeficientu. 
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6. VÝSLEDKY 

6.1 Charakteristika souboru – analýza nutričních zvyklostí 

 

Tab. 4: Charakteristika souboru – jídelníčky 10 až 13 let (3 denní všední) 

  

muži (n=9) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 11,78 ± 1,4 10 13 

tělesná výška (cm) 143,22 ± 7,63 133 156,5 

tělesná hmotnost (kg) 36,13 ± 3,55 31,2 42 

BMI (kg/m
2
) 17,59 ± 0,56 16,94 18,66 

Příjem bílkovin (g) 80,56 ± 27,44 39 139 

Bílkoviny % CEP 18 ± 3,13 13 23 

Bílkoviny (g/kg tělesné hmotnosti) 2,29 ± 0,87 1,1 4,2 

Příjem sacharidů (g) 214,78 ± 50,66 163 318 

Sacharidy % CEP 49,56 ± 5,06 43 60 

Příjem tuků (g) 64,11 ± 21,06 35 109 

Tuky % CEP 32,44 ± 4,35 26 40 

Energetický příjem (kcal) 1757,89 ± 460,7 1193 2591 

Pitný režim (l) 1,22 ± 0,37 0,6 1,6 

Ovoce (porce) 1 ± 0,52 0,33 2 

Zelenina (porce) 1 ± 0,92 0 3 

 

Tab. 5: Charakteristika souboru – jídelníčky 10 až 13 let (závodní den) 

  

muži (n=9) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 11,78 ± 1,4 10 13 

tělesná výška (cm) 143,22 ± 7,63 133 156,5 

tělesná hmotnost (kg) 36,13 ± 3,55 31,2 42 

BMI (kg/m
2
) 17,59 ± 0,56 16,94 18,66 

Příjem bílkovin (g) 59,22 ± 32,17 0 112 

Bílkoviny % CEP 16,11 ± 6,72 0 24 

Bílkoviny (g/kg tělesné hmotnosti) 1,67 ± 0,97 0 3,3 

Příjem sacharidů (g) 174 ± 81,44 0 280 

Sacharidy % CEP 49,22 ± 18,32 0 66 

Příjem tuků (g) 39,33 ± 23,67 0 86 

Tuky % CEP 23,56 ± 9,55 0 35 
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Energetický příjem (kcal) 1288,22 ± 644,46 0 2237 

Pitný režim (l) 1,36 ± 0,5 0,6 2,4 

Ovoce (porce) 1,22 ± 0,92 0 3 

Zelenina (porce) 0,33 ± 0,67 0 2 

 

Zhodnocení výsledků: 

 U testovaného souboru (tab. 4, 5, n = 9, průměrné hodnoty: věk 11,8 ± 1,4 let, 

tělesná výška 143,2 ± 7,6 cm, tělesná hmotnost 36,1 ± 3,6 kg) byl odhadnut energetický 

výdej v přípravném období na 1 813 kcal/den, v den závodu činil 1 940 kcal. Průměrný 

denní energetický příjem byl v přípravném období 1757,9 ± 460,7 kcal a ve dni závodu 

1288,2 ± 644,5 kcal, tzn., že byl v průměru o 652 kcal deficitní. 

 Průměrné zastoupení bílkovin v přípravném období bylo 18 ± 3,1 % (2,3 ± 0,9 

g.kg
-1

) ve dni závodu 16,1 ± 6,7 % (1,7 ± 1 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení sacharidů ve 

stravě bylo v přípravném období 49,6 ± 5,1 % (5,9 ± 1,4 g.kg
-1

), ve dni závodu tvořilo 

49,2 ± 18,3 % z CEP (4,8 ± 2,3 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení tuků bylo v přípravném 

období 32,4 ± 4,4 %, v den závodu byl příjem tuků nižší o 8,8 %, tedy 23,6 ± 9,6 %. 

 Rozdíly mezi minimální (hodnota 0) a maximální hodnotou u testovaného 

souboru závodního dne jsou způsobeny skutečností, že jeden proband nekonzumoval 

během závodního dne žádné potraviny, pouze tekutiny. 

 

Tab. 6: Charakteristika souboru – jídelníčky 14 až 16 let (3 denní všední) 

  

muži (n=6) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 15 ± 0,82 14 16 

tělesná výška (cm) 170,58 ± 13,47 148 185 

tělesná hmotnost (kg) 61,9 ± 11,98 45,2 73,7 

BMI (kg/m
2
) 20,93 ± 1,66 18,08 23,17 

Příjem bílkovin (g) 96,83 ± 14,12 85 127 

Bílkoviny % CEP 16 ± 1,91 13 19 

Bílkoviny (g/kg tělesné hmotnosti) 1,6 ± 0,3 1,3 1,9 

Příjem sacharidů (g) 289 ± 57,74 207 361 

Sacharidy % CEP 47,67 ± 7,27 36 57 

Příjem tuků (g) 87,67 ± 13,26 73 112 

Tuky % CEP 32,67 ± 3,5 29 38 

Energetický příjem (kcal) 2406,5 ± 239,38 2129 2705 
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Pitný režim (l) 1,57 ± 1,09 0,4 3,4 

Ovoce (porce) 1,17 ± 1,05 0 3,33 

Zelenina (porce) 0,44 ± 0,25 0,33 1 

 

Tab. 7: Charakteristika souboru – jídelníčky 14 až 16 let (závodní den) 

  

muži (n=6) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 15 ± 0,82 14 16 

tělesná výška (cm) 170,58 ± 13,47 148 185 

tělesná hmotnost (kg) 61,9 ± 11,98 45,2 73,7 

BMI (kg/m
2
) 20,93 ± 1,66 18,08 23,17 

Příjem bílkovin (g) 94,33 ± 28,39 57 135 

Bílkoviny % CEP 18,83 ± 5,08 11 28 

Bílkoviny (g/kg tělesné hmotnosti) 1,55 ± 0,57 1,1 2,7 

Příjem sacharidů (g) 264 ± 86,71 165 381 

Sacharidy % CEP 50 ± 5,51 44 58 

Příjem tuků (g) 70,5 ± 13,59 58 92 

Tuky % CEP 31,5 ± 4,79 23 36 

Energetický příjem (kcal) 2067,17 ± 478,76 1471 2703 

Pitný režim (l) 2,07 ± 0,89 0,9 3,2 

Ovoce (porce) 1,83 ± 1,21 0 3 

Zelenina (porce) 0,17 ± 0,37 0 1 

 

Zhodnocení výsledků: 

 U testovaného souboru (tab. 6, 7, n = 6, průměrné hodnoty: věk 15 ± 0,8 let, 

tělesná výška 170,6 ± 13,5 cm, tělesná hmotnost 61,9 ± 12 kg) byl odhadnut energetický 

výdej v přípravném období na 2 758 kcal/den, v den závodu činil 3 039 kcal. Průměrný 

denní energetický příjem byl v přípravném období 2406,5 ± 239,4 kcal a ve dni závodu 

2067,2 ± 478,8 kcal. Jídelníček byl v obou obdobích deficitní, a to v průměru o 351,5 

kcal v přípravném období a 971,8 kcal ve dni závodu. 

 Průměrné zastoupení bílkovin v přípravném období bylo 16 ± 1,9 % (1,6 ± 0,3 

g.kg
-1

) ve dni závodu 18,8 ± 5,1 % (1,6 ± 0,6 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení sacharidů ve 

stravě bylo v přípravném období 47,7 ± 7,3 % (4,7 ± 0,9 g.kg
-1

), ve dni závodu tvořilo 

50 ± 5,5 % z CEP (4,3 ± 1,4 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení tuků bylo v přípravném 

období 32,7 ± 3,5 %, v den závodu byl příjem tuků úhrnem stejný, tedy 31,5 ± 4,8 %.  
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6.2 Charakteristika souboru – tělesné složení  

 

Tab. 8: Charakteristika souboru tělesné složení - mladší školní věk 9 - 10 let 

  

muži (n=5) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 9,6 ± 0,49 9 10 

tělesná výška (cm) 137,86 ± 3,42 134,5 142 

tělesná hmotnost (kg) 33,68 ± 0,74 32,4 34,4 

BMI (kg/m
2
) 17,76 ± 0,59 17,1 18,6 

Tuk (kg) 4,42 ± 0,47 3,8 5,2 

Tuk (%) 13,16 ± 1,44 11,1 15,4 

Čistá hmotnost těla (v kg, bez tuku) 29,26 ± 0,92 28,2 30,6 

Množství kosterní svaloviny (kg) 15,48 ± 0,56 14,8 16,4 

Proteiny (kg) 5,82 ± 0,21 5,6 6,2 

Poměr pasu a boků 0,76 ± 0,01 0,75 0,78 

Celková voda v těle (l) 21,56 ± 0,67 20,8 22,5 

Celková voda v těle (%) 64 ± 1,01 62,4 65,4 

Intracelulární voda (l) 13,42 ± 0,43 12,9 14,1 

Extracelulární voda (l) 8,14 ± 0,26 7,9 8,5 

Mineralizace (kg, v kostře a mimo kostru) 1,97 ± 0,22 1,8 2,4 

Bazální metabolismus (kcal) 1001,6 ± 20,2 979 1031 

Viscerální tuk (cm
2
) 15,3 ± 4,39 9,5 20,5 

Fitness score 79,4 ± 1,96 77 81 

 

 V testovaném souboru (tab. 8, n = 5, průměrný věk 9,6 ± 0,5 let) byla průměrná 

tělesná výška 137,9 ± 3,4 cm, průměrná tělesná hmotnost 33,7 ± 0,7 kg a průměrná 

hodnota BMI 17,8 ± 0,6 kg.m
-2

. Průměrná hodnota čisté hmotnosti těla byla naměřena v 

množství 29,3 ± 0,9 kg, z toho 15,5 ± 0,6 kg kosterní svaloviny a množství tukové 

hmoty 4,4 ± 0,5 kg (13,2 ± 1,4 %). Dále byla zjištěna hodnota celkové tělesné vody 21,6 

± 0,7 l (64 ± 1 %), z čehož je 13,42 ± 0,4 l intracelulární vody (62,2 % TBW) a 8,1 ± 

0,3 l extracelulární vody (37,8 % TBW). Množství viscerálního tuku 15,3 ± 4,4 cm
2
 se 

pohybovalo v mezních hodnotách. 
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Tab. 9: Charakteristika souboru tělesné složení – starší školní věk 11 - 15 let 

  

muži (n=13) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 13,55 ± 1,26 11,3 15,3 

tělesná výška (cm) 157,02 ± 13,03 133 184 

tělesná hmotnost (kg) 48,75 ± 11,89 31,2 73,7 

BMI (kg/m
2
) 19,43 ± 1,81 16,9 22,8 

Tuk (kg) 6,82 ± 2,21 3,2 13 

Tuk (%) 14,65 ± 5,46 7,7 28,8 

Čistá hmotnost těla (v kg, bez tuku) 41,94 ± 11,94 26,1 67,7 

Množství kosterní svaloviny (kg) 23,11 ± 7,34 13,6 39 

Proteiny (kg) 8,33 ± 2,39 5,2 13,5 

Poměr pasu a boků 0,79 ± 0,03 0,75 0,85 

Celková voda v těle (l) 30,83 ± 8,78 19,2 49,7 

Celková voda v těle (%) 62,78 ± 4,06 52,2 68 

Intracelulární voda (l) 19,25 ± 5,63 11,9 31,4 

Extracelulární voda (l) 11,58 ± 3,15 7,3 18,3 

Mineralizace (kg, v kostře a mimo kostru) 2,82 ± 0,73 1,7 4,46 

Bazální metabolismus (kcal) 1275,62 ± 258,26 933 1832 

Viscerální tuk (cm
2
) 36,02 ± 14,05 17,5 70,5 

Fitness score 76,69 ± 4,51 69 86 

 

 V testovaném souboru (tab. 9, n = 13, průměrný věk 13,6 ± 1,3 let) byla 

průměrná tělesná výška 157 ± 13 cm, průměrná tělesná hmotnost 48,8 ± 11,9 kg a 

průměrná hodnota BMI 19,4 ± 1,8 kg.m
-2

. Průměrná hodnota čisté hmotnosti těla byla 

naměřena v množství 41,9 ± 11,9 kg, z toho 23,1 ± 7,3 kg kosterní svaloviny a množství 

tukové hmoty 6,8 ± 2,2 kg (14,7 ± 5,5 %). Dále byla zjištěna hodnota celkové tělesné 

vody 30,8 ± 8,8 (62,8 ± 4 %), z čehož je 19,3 ± 5,6 l intracelulární vody (62,4 % TBW) 

a 11,6 ± 3,2 l extracelulární vody (37,6 % TBW). Množství viscerálního tuku 36 ± 14,1 

cm
2
 se pohybovalo v mezních hodnotách. 

 

Tab. 10: Charakteristika souboru tělesné složení – 16 až 20 let MX 

  

muži (n=5) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 18,34 ± 1,88 16,3 20,5 

tělesná výška (cm) 181,5 ± 3,5 178 185 
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tělesná hmotnost (kg) 70,65 ± 2,75 67,9 73,4 

BMI (kg/m
2
) 21,5 ± 1,7 19,8 23,2 

Tuk (kg) 6,06 ± 1,55 4,2 8,1 

Tuk (%) 8,6 ± 1,85 6,2 10,8 

Čistá hmotnost těla (v kg, bez tuku) 64,16 ± 4,23 56,3 68,3 

Množství kosterní svaloviny (kg) 36,46 ± 2,49 31,9 39,4 

Proteiny (kg) 12,8 ± 0,86 11,2 13,7 

Poměr pasu a boků 0,83 ± 0,02 0,8 0,85 

Celková voda v těle (l) 46,82 ± 2,97 41,3 50 

Celková voda v těle (%) 66,72 ± 1,62 64,4 68,6 

Intracelulární voda (l) 29,64 ± 1,98 26 31,8 

Extracelulární voda (l) 17,3 ± 1,08 15,3 18,3 

Mineralizace (kg, v kostře a mimo kostru) 4,37 ± 0,29 3,82 4,62 

Bazální metabolismus (kcal) 1750,2 ± 88,06 1586 1844 

Viscerální tuk (cm
2
) 32,06 ± 15,16 17,5 60,6 

Fitness score 80 ± 7,07 71 88 

 

 V testovaném souboru (tab. 10, n = 5, průměrný věk 18,3 ± 1,9 let) byla 

průměrná tělesná výška 181,5 ± 3,5cm, průměrná tělesná hmotnost 70,7 ± 2,8 kg a 

průměrná hodnota BMI 21,5 ± 1,7 kg.m
-2

. Průměrná hodnota čisté hmotnosti těla byla 

naměřena v množství 64,2 ± 4,2 kg, z toho 36,5 ± 2,5 kg kosterní svaloviny a množství 

tukové hmoty 6 ± 1,6 kg (8,6 ± 1,9 %). Dále byla zjištěna hodnota celkové tělesné vody 

46,8 ± 3 (66,7 ± 1,6 %), z čehož je 29,6 ± 2 l intracelulární vody (63,3 % TBW) a 17,3 

± 1,1 l extracelulární vody (36,7 % TBW). Množství viscerálního tuku 32 ± 15,2 cm
2
 se 

pohybovalo v mezních hodnotách. 

 

Tab. 11: Charakteristika souboru tělesné složení – 17 až 21 let ENDURO 

  

muži (n=6) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 17,9 ± 0,92 17,9 21 

tělesná výška (cm) 182 ± 5,95 171 189 

tělesná hmotnost (kg) 76,65 ± 6,31 68,6 87,9 

BMI (kg/m
2
) 23,15 ± 1,47 21,1 25,3 

Tuk (kg) 7,55 ± 1,77 5 9,4 

Tuk (%) 9,87 ± 2,41 6,8 13,6 

Čistá hmotnost těla (v kg, bez tuku) 69,1 ± 6,21 59,2 78,7 

Množství kosterní svaloviny (kg) 39,7 ± 3,69 33,8 45,3 
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Proteiny (kg) 13,78 ± 1,22 11,9 15,7 

Poměr pasu a boků 0,86 ± 0,03 0,81 0,89 

Celková voda v těle (l) 50,62 ± 4,51 43,4 57,6 

Celková voda v těle (%) 66,02 ± 1,73 63,3 68,2 

Intracelulární voda (l) 31,98 ± 2,85 27,4 36,3 

Extracelulární voda (l) 18,63 ± 1,67 16 21,3 

Mineralizace (kg, v kostře a mimo kostru) 4,69 ± 0,48 3,9 5,37 

Bazální metabolismus (kcal) 1862,83 ± 134,02 1650 2070 

Viscerální tuk (cm
2
) 46,08 ± 20,75 13,3 74,1 

Fitness score 86,67 ± 4,53 80 93 

 

 V testovaném souboru (tab. 11, n = 6, průměrný věk 17,9 ± 0,9 let) byla 

průměrná tělesná výška 182 ± 6 cm, průměrná tělesná hmotnost 76,7 ± 6,3 kg a 

průměrná hodnota BMI 23,2 ± 1,5 kg.m
-2

. Průměrná hodnota čisté hmotnosti těla byla 

naměřena v množství 69,1 ± 6,2 kg, z toho 39,7 ± 3,7 kg kosterní svaloviny a množství 

tukové hmoty 7,6 ± 1,8 kg (9,9 ± 2,4 %). Dále byla zjištěna hodnota celkové tělesné 

vody 50,6 ± 4,5 (66 ± 1,7 %), z čehož je 32 ± 2,9 l intracelulární vody (63,2 % TBW) a 

18,6 ± 1,7 l extracelulární vody (36,8 % TBW). Množství viscerálního tuku 46,1 ± 20,8 

cm
2
 se pohybovalo v mezních hodnotách. 

 

6.3 Charakteristika souboru – somatotyp 

 

Tab. 12: Charakteristika souboru somatotyp – mladší školní věk 6 až 10 let 

  

muži (n=5) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 9,6 ± 0,49 9 10 

tělesná výška (cm) 137,86 ± 3,42 134,5 142 

tělesná hmotnost (kg) 33,68 ± 0,74 32,4 34,4 

BMI (kg/m
2
) 17,76 ± 0,59 17,1 18,6 

obvodové míry (cm) 
paže  22,7 ± 0,81 21,5 24 

lýtko 28,7 ± 0,44 27,9 29 

šířkové rozměry (mm) 
epifýza humeru 5,7 ± 0,14 5,5 5,9 

epifýza femuru 8,44 ± 0,19 8,3 8,8 

kožní řasy (mm) 

triceps 6,46 ± 1,2 4,3 7,8 

subscapula 4,5 ± 0.25 4,2 4,8 

suprailiaka 5,32 ± 0,88 4,2 6,9 
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lýtko 6,42 ± 0,9 5,2 7,8 

komponenty somatotypu 

endomorfní 1,92 ± 0,29 1,6 2,3 

mezomorfní 5,06 ± 0,33 4,8 5,7 

ektomorfní 2,66 ± 0,62 1,9 3,4 

somatotyp ektomorfní mezomorf 

 

Z naměřených antropometrických údajů (tab. 12) jsme vypočítali průměrný somatotyp 

(obr. 6) 1,9 : 5 : 2,7, což odpovídá ektomorfnímu mezomorfu. 

 

Tab. 13: Charakteristika souboru somatotyp – starší školní věk 11 až 15 let 

  

muži (n=13) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 13,55 ± 1,26 11,3 15,3 

tělesná výška (cm) 157,02 ± 13,03 133 184 

tělesná hmotnost (kg) 48,75 ± 11,89 31,2 73,7 

BMI (kg/m
2
) 19,43 ± 1,81 16,9 22,8 

obvodové míry (cm) 
paže  26,33 ± 2,94 22,8 32 

lýtko 31,95 ± 3 27,5 38 

šířkové rozměry (mm) 
epifýza humeru 6,28 ± 0,5 5,2 7,1 

epifýza femuru 9,32 ± 0,59 8,4 10,4 

kožní řasy (mm) 

triceps 9,09 ± 3,27 4,8 18,2 

subscapula 6,28 ± 1,45 4 9,8 

suprailiaka 7,4 ± 2,36 4,6 11,8 

lýtko 8,58 ± 3,15 4,6 16,2 

komponenty somatotypu 

endomorfní 2,45 ± 0,81 1,5 4,6 

mezomorfní 4,69 ± 0,64 3,8 6,1 

ektomorfní 3,07 ± 0,76 1,8 4,4 

somatotyp ektomorfní mezomorf 

 

Z naměřených antropometrických údajů (tab. 13) jsme vypočítali průměrný somatotyp 

(obr. 6) 2,5 : 4,7 : 3, což odpovídá ektomorfnímu mezomorfu. 

 

Tab. 14: Charakteristika souboru somatotyp – 16 až 20 let MX 

  

muži (n=5) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 18,34 ± 1,88 16,3 20,5 

tělesná výška (cm) 181,5 ± 3,5 178 185 
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tělesná hmotnost (kg) 70,65 ± 2,75 67,9 73,4 

BMI (kg/m
2
) 21,5 ± 1,7 19,8 23,2 

obvodové míry (cm) 
paže  33,69 ± 1,48 32 36 

lýtko 36,97 ± 1,45 35 39,5 

šířkové rozměry (mm) 
epifýza humeru 6,9 ± 0,27 6,6 7,3 

epifýza femuru 9,7 ± 0,34 9,3 10,4 

kožní řasy (mm) 

triceps 7,16 ± 1,29 5,1 9,1 

subscapula 8,11 ± 1,24 6,1 9,9 

suprailiaka 9,37 ± 1,23 6,7 11,1 

lýtko 7,4 ± 2,28 4 11 

komponenty somatotypu 

endomorfní 1,66 ± 0,27 1,3 2 

mezomorfní 3,96 ± 0,98 2,4 5,1 

ektomorfní 3,54 ± 0,89 2,5 4,6 

somatotyp ektomorfní mezomorf 

 

Z naměřených antropometrických údajů (tab. 14) jsme vypočítali průměrný somatotyp 

(obr. 6) 1,7 : 4 : 3,5, což odpovídá ektomorfnímu mezomorfu. 

 

Obr. 6: Průměrný somatotyp souboru MX 

 

 
 

Tab. 15: Charakteristika souboru somatotyp – 17 až 21 let ENDURO 

  

muži (n=7) 

průměr ± SD 
min. 

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (let) 18,84 ± 1,14 17 21 
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tělesná výška (cm) 180,14 ± 7,14 169 189 

tělesná hmotnost (kg) 74,47 ± 7,91 61,4 87,9 

BMI (kg/m
2
) 22,91 ± 1,48 21,1 25,3 

obvodové míry (cm) 
paže  33,69 ± 1,48 32 36 

lýtko 36,97 ± 1,45 35 39,5 

šířkové rozměry (mm) 
epifýza humeru 6,9 ± 0,27 6,6 7,3 

epifýza femuru 9,7 ± 0,34 9,3 10,4 

kožní řasy (mm) 

triceps 7,16 ± 1,29 5,1 9,1 

subscapula 8,11 ± 1,24 6,1 9,9 

suprailiaka 9,37 ± 1,23 6,7 11,1 

lýtko 7,4 ± 2,28 4 11 

komponenty somatotypu 

endomorfní 2,3 ± 0,32 1,9 2,8 

mezomorfní 4,69 ± 0,59 4 5,5 

ektomorfní 2,81 ± 0,77 1,7 4 

somatotyp ektomorfní mezomorf 

 

Z naměřených antropometrických údajů (tab. 15) jsme vypočítali průměrný somatotyp 

(obr. 7) 2,3 : 4,7 : 2,8, což odpovídá ektomorfnímu mezomorfu. 

 

Obr. 7: Průměrný somatotyp souboru ENDURO 
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7. DISKUSE  

 Saltin (1975, 61) in Konttinen (2007) uvádí, že fyzická náročnost a doba trvání 

motokrosového závodu je podobná cross-country lyžování na nejvyšší úrovni. Dle 

Hellera (1996) vyžadují terénní soutěže a terénní závody motocyklů především vysokou 

úroveň rychlostně silové vytrvalosti. Energetický výdej je ve srovnání se závody 

silničních a terénních motocyklů a automobilových závodů nejvyšší u terénních závodů 

(pokud nejde o rallye soutěže). Např. pro jednu motokrosovou jízdu trvající 45 min ve 

třídě 250 ccm činí hodnota energetického výdeje 421 kcal.  

 Rovněž Konttinen (2005) uvádí energetickou náročnost pro motokrosaře o 

tělesné hmotnosti 70 kg za 35 – 40 min jízdu 450 – 550 kcal, což odpovídá 11 ± 1 MET 

(0,193 kcal/kg.min
-1

). Energetický příjem u probandů ve věku 10 až 13 let 

nekorespondoval s energetickým výdejem převážně v závodním dni, kde byl vytvořen 

deficit o 652 kcal. U druhé testované skupiny ve věku 14 až 16 let byl rozdíl 

v energetické bilanci ještě markantnější, a to 351,5 kcal v přípravném období a 971,8 

kcal v závodním dni. Faktem je, že nelze opakovaně podávat „mistrovské“ výkony a jíst 

jako úředník od počítače. Negativní energetická bilance má za důsledek zpomalení 

metabolismu, převažující katabolismus, zvýšenou únavu, chronickou únavu, sníženou 

imunitu a zhoršenou psychickou pohodu. 

 Nejen optimální tělesná hmotnost, ale i tělesné složení dané podílem 

jednotlivých komponent, je určeno individuálně a je ovlivněno věkem, pohlavím, 

tělesnou aktivitou či sportem, somatotypem, dědičností a individuální variabilitou 

(Dlouhá, 1999). 

 Je typické, že vrcholoví sportovci a fyzicky aktivní jedinci mají jiný vzájemný 

poměr tukové a tukuprosté hmoty než jedinci se sedavým způsobem života. Stupeň 

změn ve složení těla je mimo jiné závislý na charakteru pohybové aktivity, a to 

především typu – silový či vytrvalostní, na frekvenci, intenzitě a trvání tréninku. Údaje 

v literatuře jasně ukazují, že FFM je v lepším vztahu s úspěšností ve sportu (maximální 

aerobní výkon, čas běhu apod.) než procento tělesného tuku (Heyward, 1996; Dlouhá, 

1999). 
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7.1 Stravovací návyky v motokrosu  

 U testovaného souboru dětí ve věku 10 – 13 let (tab. 4, 5), věnujících se 

motokrosu na nejvyšší republikové úrovni, byl v přípravném období průměrný celkový 

denní energetický výdej odhadnut na 1 813 kcal/den, v den závodu 1 940 kcal. 

Průměrný denní energetický příjem byl v přípravném období 1757,9 ± 460,7 kcal a ve 

dni závodu 1288,2 ± 644,5 kcal.  

 U testovaného souboru dětí ve věku 14 – 16 let (tab. 6, 7) činil energetický výdej 

v přípravném období 2 758 kcal/den, v den závodu 3 039 kcal. Průměrný denní 

energetický příjem byl v přípravném období 2406,5 ± 239,4 kcal a ve dni závodu 

2067,2 ± 478,8 kcal.  

 U obou testovaných souborů byl u většiny probandů zjištěn deficitní energetický 

příjem, což poukazuje na negativní energetickou bilanci. Probandi by tedy měli navýšit 

svůj energetický příjem, neboť negativní energetická bilance má zejména 

z dlouhodobějšího hlediska vliv na zpomalení metabolismu, převládající katabolické 

reakce, zvýšenou únavu, chronickou únavu, sníženou imunitu nebo zhoršení psychické 

únavy (Máslo, 2014). 

 Děti ve věku 10 – 13 let konzumovali průměrně 1 ± 0,5 ks ovoce a 1 ± 0,9 ks 

zeleniny denně. V den závodu byl příjem ovoce 1,2 ± 0,9 ks a zeleniny 0,3 ± 0,7 ks. U 

souboru 14 – 16 let byl průměrný příjem ovoce 1,2 ± 1,1 a zeleniny 0,4 ± 0,3. V den 

závodu činil příjem ovoce 1,8 ± 1,2 a zeleniny 0,2 ± 0,4 ks. Děti ve školním a 

adolescenčním věku, by měly denně dostávat 3 – 5 porcí zeleniny a ovoce denně (cca 

600 g v poměru 2:1), aby byl zajištěn dostatečný přísun vitamínů a minerálních látek 

(Dostálová, Dlouhý, Tláskal, 2012).  

 Příjem tekutin u souboru 10 – 13 let činil v přípravném období průměrně 1,2 ± 

0,4 l denně, v den závodu 1,4 ± 0,5 l. Testovaný soubor ve věku 14 – 16 let přijímal 

tekutiny v průměrném množství 1,6 ± 1,1 l v přípravném období a v den závodu 2,1 ± 

0,9 l. Každý člověk by měl denně vypít alespoň dva litry tekutin (u malých dětí úměrně 

méně). V létě a při vyšší fyzické námaze, např. při sportu, více. Z nápojů můžeme 

doporučit všechny druhy čajů, minerálky, ovocné šťávy. Nedoporučujeme nápoje příliš 

slazené a s oxidem uhličitým. Děti si ale většinou o pití samy neřeknou, musíme jim je 

nabízet (Berková, 2002). 



70 

 

7.1.1 Zastoupení jednotlivých složek stravy v celkovém denním energetickém 

 příjmu 

 U testovaného souboru dětí ve věku 10 – 13 let (tab. 4, 5) bylo průměrné 

zastoupení bílkovin v přípravném období 18 ± 3,1 % (2,3 ± 0,9 g.kg
-1

), ve dni závodu 

16,1 ± 6,7 % (1,7 ± 1 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení sacharidů ve stravě bylo 

v přípravném období 49,6 ± 5,1 %, ve dni závodu tvořilo 49,2 ± 18,3 %. Průměrné 

zastoupení tuků bylo v přípravném období 32,4 ± 4,4 %, v den závodu 23,6 ± 9,6 %. 

 Ve stravě testovaného souboru ve věku 14 – 16 let (tab. 6, 7), bylo průměrné 

zastoupení bílkovin v přípravném období 16 ± 1,9 % (1,6 ± 0,3 g.kg
-1

) ve dni závodu 

18,8 ± 5,1 % (1,6 ± 0,6 g.kg
-1

). Průměrné zastoupení sacharidů ve stravě bylo 

v přípravném období 47,7 ± 7,3 %, ve dni závodu tvořilo 50 ± 5,5 %. Průměrné 

zastoupení tuků bylo v přípravném období 32,7 ± 3,5 %, v den závodu 31,5 ± 4,8 %. 

 Dle zásad sportovní výživy je pro silové sportovce doporučován příjem 12 – 15 

% kalorií z bílkovin, 55 – 60 % ze sacharidů a 30 % kalorií z tuků (Stoppani et al. 

2008).  

 Při zvýšené potřebě energie, typické pro cyklistiku, která se řadí mezi 

vytrvalostní sporty, se doporučuje poměr 70 – 75 % celkově přijaté energie ze sacharidů 

a ostatních živin v poměru 10 – 12 % bílkovin a 15 – 20 % tuků (Mach, 2007). 

 Vzhledem k tomu, že motokros je sport s převahou aerobního krytí energie (40% 

anaerobně a 60% aerobně), Sharkey (1986 in Shephard, Astrand, 2008), lze 

předpokládat, že doporučení poměru živin bude mezi doporučenými hodnotami pro 

silové a vytrvalostní sportovce. Můžeme tedy vycházet z dedukcí následujícího poměru 

živin: 10 – 15 % bílkovin, 60 – 70 % sacharidů a 20 – 25 % tuků. 

 

7.2 Somatotyp a tělesné složení v motokrosu a enduru 

 Antropometrická charakteristika motokrosařů je dle Hellera (1996) následující: 

ideální tělesná hmotnost 75 kg, tělesná výška 176 cm a tělesný tuk 10% ve věku 20 – 30 

let. Agnevik a Saltin, 1967; Caldwell a Rauhala, 1982; Riman a Riman, 1984; 

Schwaberger, 1987 in Heller (1996) uvádějí ve svých studiích zaměřených na funkční 

parametry motokrosových a automobilových závodníků, že závodníci z Finska (n = 10, 

věk 20 – 28 let, tělesná výška 174 – 181 cm, tělesná hmotnost 67 – 77 kg) mají 12,5 % 

tělesného tuku a závodníci z bývalé ČSFR (n = 7, věk 23 let, tělesná výška 172 cm, 
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tělesná hmotnost 68 kg) 11,7% tělesného tuku. Gobbi et al. (2005) uvádí hodnoty 

tělesného tuku 13,3 ± 3,1 % (měřeno u souboru n = 7, věk 23 ± 4 let, tělesná výška 177 

± 9 cm, tělesná hmotnost 74,7 ± 8,1 kg), což koliduje s našimi naměřenými hodnotami u 

motokrosařů ve věku 9 – 10 let (13,2 % tělesného tuku) a věku 11 – 15 let (14,7 % 

tělesného tuku). U probandů ve věku 16 až 20 let motokros (8,6 % tělesného tuku) a 

věku 17 až 21 let enduro (9,9 % tělesného tuku) se blížíme více tvrzení Hellera (1996), 

že optimální je hodnota 10 % tělesného tuku. 

 Z naměřených antropometrických parametrů byl vypočítán průměrný somatotyp 

testovaného souboru motokrosařů (obr. 6) 2,3 : 4,6 : 3,1, což odpovídá ektomorfnímu 

mezomorfu. U zkoumaného souboru (n = 7, průměrný věk 18,7 ± 1,3 let, průměrná 

tělesná výška 180,1 ± 7,1 cm, průměrná tělesná hmotnost 74,5 ± 7,9 kg) juniorské 

reprezentace ČR v enduru jsme došli k výslednému somatotypu (obr. 7) 2,3 : 4,7 : 2,8., 

což odpovídá jako v případě motokrosařů profilu ektomorfního mezomorfa. Gobbi et al. 

(2005) uvádí, že jezdci pouštního rally a endura mají podobné antropometrické a 

fyziologické vlastnosti. V našem výzkumu jsme k tomuto zjištění dospěli mezi jezdci 

motokrosu a endura. Bohužel chybí podobné studie, které by monitorovaly 

antropometrické vlastnosti motokrosových a enduro závodníků, proto nemůžeme tyto 

parametry postavit do vzájemné konfrontace.  

 SÁNCHEZ-MUÑOZ (2011), který popisoval antropometrické a fyziologické 

vlastnosti u elitních mladých jezdců silničních motocyklů (n = 27, věk 15,6 ± 1,1 let, 

tělesná hmotnost 54,6 ± 6,9 kg, tělesná výška 166,9 ± 6,7 cm) se dobral k somatotypu 

2,5 – 4,4 – 3,7. Ten s naším testovaným souborem více méně koliduje, až na vyšší 

ektomorfní komponentu u jezdců silničních motocyklů.  

 Na základě naměřených parametrů jsme provedli korelaci (Kendallovo tau, 

jelikož jsme pracovali s neparametrickými daty ve smyslu pořadí jezdců – výkony 

v závodech) výsledku somatotypu a výkonu probandů v závodech. Korelací jsme 

zjišťovali míru vztahu mezi výkony v závodech a jednotlivými složkami somatotypu. 

Korelace mezi mezomorfií a výkony v závodech r = - 0,147, tzn., že rozvoj kostry a 

svalové hmoty nemá významný vztah k výkonu. Korelace mezi ektomorfií a výkony r = 

- 0,01, tzn., že gracilita kostry a délka končetin nemá významný vztah k výkonu 

v závodech. Korelace mezi endomorfií a výkony r = 0,519, tzn., že čím nižší byla 

hodnota podkožního tuku, tím lepší bylo umístění. Zde byl nalezen statisticky i věcně 

významný vztah. 
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 Somatotyp je podmíněn ze 70 % geneticky, lze ho tedy do jisté míry měnit. 

Nejvíce se dá ovlivnit endomorfní komponenta, ale i další dvě jsou ovlivnitelné. Jen 

vhodným pohybovým režimem lze změnit komponentu o 1,5 až 2 body. To jsou 

výrazné změny, které se projeví ve vzhledu i tělesné výkonnosti (Štěpnička, 1983).  

 Podle Dovalila a kol. (2009) se mezi dobrý somatický předpoklad ke sportovním 

a motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů spolu s převažující 

mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Endomorfní mezomorfové obvykle 

vynikají v silových sportech. Vysoký stupeň mezomorfie není naopak podmínkou pro 

výkony, které se týkají rychlosti a vytrvalosti.  

 Samozřejmě ne každý, kdo má vhodný somatotyp, může být v určitém sportu 

úspěšný, k tomu musí přistoupit další neurofyziologické a psychosociální předpoklady 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

 Dominantní mezomorfní komponenta hraje v motokrosu a enduru podstatnou 

roli, i když v naší studii nebyl zjištěn významný věcný ani statistický vztah mezi 

rozvojem kostry, svalové hmoty a umístěním v soutěži. Neboť dle Hellera (1996) 

kladou terénní soutěže zvýšené silové nároky na svaly předloktí, paží, pletence 

ramenního. Vyrovnávání terénních nerovností, skoky a jízda v zatáčkách kladou také 

vysoké nároky na sílu dolních končetin (zejména svalů stehna a lýtka) i sílu svalstva zad 

a bederní oblasti. Z tohoto tvrzení lze dedukovat, že pokud má jedinec nízkou 

muskuloskeletální komponentu somatotypu, je u něj vyšší předpoklad rizika zranění.  

Údaje v literatuře také jasně ukazují, že FFM je v lepším vztahu s úspěšností ve sportu 

(maximální aerobní výkon, čas běhu apod.) než procento tělesného tuku (Heyward, 

1996; Dlouhá, 1999).  

 Věcně i statisticky byl však pozorován vztah mezi endomorfní komponentou a 

úspěšností v soutěži. Takže motokrosaři i enduro jezdci by si měli udržovat přiměřené 

množství tělesného tuku, tak 10 % (Heller, 1996). V tomto ohledu můžeme také 

vycházet z dedukce, že čím vyšší zastoupení tělesné tuku bude jedinec mít, tím vyšší je 

zde předpoklad rizikovosti zranění.  

 Existují však jedinci, kteří se od našeho průměrného somatotypu odlišují, např. 

vyšší ektomorfní komponentou, která podle mého názoru není v tomto sportu příliš 

žádoucí (jezdec musí být na motocyklu ve stoje přikrčen atd.). I přes dědičné dispozice 

se dokážou tito jedinci umísťovat na předních pozicích národních a mezinárodních 

závodů. Tuto skutečnost lze vysvětlit vysokou mírou talentovanosti. 
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7.2.1 Komparace somatotypu s vybranými sporty podobného charakteru zátěže 

 Pro zajímavost uvádíme somatotypy sportovců z ostatních sportů podobného 

charakteru zátěže. Např. ledního hokeje, kde Sigmund a Dostálová (2004) uvádí ve své 

studii, že průměrný somatotyp sedmnáctiletých hokejistů činí 2,6 – 4,9 – 2,8. Hokejisté 

se tak řadí do kategorie vyrovnaných mezomorfů.  

 Dále uvádíme studii Siriškiho (2011), který stanovil profily tělesného typu u 

závodníků Freestyle MTB (FMTB) a Fourcrossu (4X). Průměrný somatotyp souboru 

jezdců FMTB je 2,4 – 5,3 – 2,5, což tento soubor řadí do kategorie vyrovnaní 

mezomorfové. Průměrný somatotyp měřených jezdců 4X je 2,1 – 5,6 – 2,9, což 

odpovídá kategorii ektomorfní mezomorf. 

 Ve studii, které se účastnilo 34 subjektů, nebyly zaznamenány žádné významné 

rozdíly mezi triatlonisty, plavci, cyklisty a běžci v hodnocení endomorfní, mezomorfní 

a ektomorfní komponenty somatotypu. Plavci (2 - 3,9 - 2,7) a cyklisté (2 - 4 - 2,8), 

jakož i triatlonisté (2 - 3,8 - 2,8) spadají do ektomorfně - mezomorfního somatotypu, 

zatímco na druhé straně běžci (1,8 - 3 - 3,5), byli klasifikováni jako mezomorfní – 

ektomorfové (Zetisky, 2005). 

 Uvedené somatotypy se ve větší míře shodují s výsledky našeho testovaného 

souboru. Jsou zde menší odchylky v mezomorfní a ektomorfní komponentě, nicméně 

převážná část sportovců zde uvedených sportovních odvětví je ektomorfně 

mezomorfního somatotypu. 
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8. ZÁVĚRY  

 Hlavním cílem této práce bylo získání profilu tělesného složení a stanovení 

somatotypu u České juniorské reprezentace v motokrosu a enduru. Dále analýza 

nutričních zvyklostí a režimu v závodním období u České juniorské reprezentace v 

motokrosu dle obecných výživových doporučení a doporučení pro silové a vytrvalostní 

sportovce. Dílčím cílem práce byla komparace somatotypu s vybranými sporty 

podobného charakteru zátěže a korelace komponent somatotypu s výsledky v soutěžích. 

 Výsledky částečně potvrzují hypotézu H1 o vyrovnanosti energetického příjmu 

či pozitivní energetické bilanci s energetickým výdejem. U testovaného souboru n = 9, 

věk 10 – 13 let, bylo rovnovážného stavu nebo pozitivní energetické bilance dosaženo 

v přípravném období v 5 případech a ve dni závodu pouze ve 2 případech. U ostatních 

probandů byla zjištěna negativní energetická bilance, a to o více než 10 % 

z energetického výdeje. U testovaného souboru n = 6, věk 14 – 16 let, byl v přípravném 

období energetický výdej pokryt ve 3 případech a ve dni závodu ani v jednom případě. 

U ostatních probandů byla zjištěna negativní energetická bilance, a to o více než 10 % 

z energetického výdeje. 

 Výsledky z větší části potvrzují hypotézu H2 o převládající mezomofní 

komponentě s množstvím tělesného tuku 10 %. Z naměřených antropometrických údajů 

byl vypočítán u všech testovaných souborů jezdců motokrosu a endura, ektomorfně 

mezomorfní somatotyp. Převládající mezomorfní komponenta kolidovala např. 

s mladými jezdci silničních motocyklů nebo juniorskými hokejisty. Údaje v literatuře 

ukazují, že FFM je v lepším vztahu s úspěšností ve sportu než procento tělesného tuku, 

které se pohybuje u našeho testovaného souboru motokrosařů mezi hodnotami 8,6 až 

14,7 % a u jezdců endura tvoří 9,9 % z celkové tělesné hmotnosti. 

 Hypotéza H3 o zastoupení sacharidů ve stravě motokrosařů mezi hodnotami 55 

– 60 % pro silové a 70 – 75 % pro vytrvalostní sportovce se nepotvrdila. Průměrné 

zastoupení sacharidů ve stravě zkoumaného souboru n = 9, věk 10 – 13 let, bylo 

v přípravném období 49,6 ± 5,1 %, ve dni závodu tvořilo 49,2 ± 18,3 %. Průměrné 

zastoupení sacharidů ve stravě zkoumaného souboru n = 6, věk 14 – 16 let, bylo 

v přípravném období 47,7 ± 7,3 %, ve dni závodu tvořilo 50 ± 5,5 %. Příjem sacharidů 

obou zkoumaných souborů tedy nedosahoval ani spodní hranice doporučovaných 

hodnot pro silové sportovce. 



75 

 

9. LITERATURA 

 

1. ASCENSÃO, A., et al. Physiological, biochemical and functional changes induced 

by a simulated 30 min off-road competitive motocross heat. The Journal of sports 

medicine and physical fitness, 2008, 48.3: 311-319. 

2. BERKOVÁ, K. Obecné zásady výživy dětí a dorostu. Pediatrie pro praxi, 2002, 301-

302. 

3. BUNC, V.: Aerobic fitness, body composition and physical performance in the Czech 

children. Acta Universitatis Caroline Kinantropologica, vol. 41, 2 - 2005 

4. BURR, J., F., JAMNIK, V., GLEDHILL, N. A cross-sectional examination of the 

physical fitness and selected health attributes of recreational all-terrain vehicle 

riders and off-road motorcyclists. Journal of sports sciences, 2010, 28.13: 1423-

1433. 

5. CARTER, J. L. The somatotypes of athletes—a review. Human Biology, 1970, 535-

569. 

6. CARTER, J. L; HEATH, B. H. Somatotype methodology and kinesiology research. 

Kinesiology Review, 1971, 10.9: 10-19. 

7. CLARK, N. Sportovní výživa - nové, přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 

2009. ISBN 978-80-247-2783-7 

8. COLLINS, D., DOHERTY, M., TALBOT, S. Performance enhancement in 

motocross: A case study of the sport science team in action. Sport Psychologist, 

1993, 7: 290-290. 

9. DOSTÁLOVÁ, J., DLOUHÝ, P., TLÁSKAL, P. Výživová doporučení pro 

obyvatelstvo České republiky [online], 2012. [cit. 2015-03-20]. Dostupný z: 

http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-

doporuceni.html 

10. DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu. 2. vydání Praha: Olympia, 2007. 

ISBN 978-80-7033-928-2 

11. DLOUHÁ, R. Výživa a složení těla. In. Havlíčková, L. a kol.: Fyziologie tělesné 

zátěže I. Obecná část, Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999 

12. GOBBI, A. W., et al. Physiological characteristics of top level off-road 

motorcyclists. British journal of sports medicine, 2005, 39.12: 927-931. 



76 

 

13. GORSKI, Tito F., et al. Patterns of injury and outcomes associated with motocross 

accidents. In: Annual Scientific Meeting of the American College of Surgeons, 

Santa Barbara, California, USA, January 24-26, 2003. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2003. p. 895-898 

14. GOUBIER, J., SAILLANT, G. Chronic compartment syndrome of the forearm in 

competitive motor cyclists: A report of two cases. British Journal Sports Medicine. 

[online]. 2003, č. 37 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: 

http://bjsm.bmj.com/content/37/5/452.full. 

15. EBERLE, Suzanne Girard. Nutritional Needs of Endurance Athletes. In: Essentials 

of Sports Nutrition and Supplements. Humana Press, 2008. s. 329-348. 

16. ELLIS, Kenneth J. Human body composition: in vivo methods. Physiological 

reviews, 2000, 80.2: 649-680. 

17. FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR. Ročenka 2013. Praha 2013 

18. FOŘT, P. Sport a správná výživa. 1. vyd. Praha: Ikar, 2002. 352 s. ISBN 80-249-

0124-2, 2002. 

19. HÁJEK, J. Antropomotorika. 2. vydání, Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-

7290-598-0 

20. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I.(obecná část), Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2006, druhé vydání, 203s. ISBN 80-7184-875-1 

21. HELLER, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II., Speciální část – 3. díl. 1. vydání, 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-225-7 

22. HEYWARD, V., H., STOLARCZYK, L., M.: Applied body composition 

assessment. Human Kinetics, Champaign, 1996 

23. HUSÁK, P. Terénní motocykly. 1. vydání, Praha: SNTL, 1971 

24. HUSÁK, P. Velká kniha motokrosu. 1. vydání, Praha: Naše vojsko, 1980 

25. CHURAVÝ, J. Motokros – příručka motokrosového jezdce. 1. vydání, Praha: Česká 

motocyklová federace, 1996 

26. JANSA, P., et al. Sportovní příprava. Praha: Q–art, 2009. ISBN 978-80-903280-9-9 

27. Katalog InBody 230 [online]. [cit. 2015-01-25]. Péče o zdraví & péče o člověka: 

InBody 230. Dostupné z: http://www.biospace.cz/inbody-230-pb2.php 

28. KANDEL, Michel; BAEYENS, Jean Pierre; CLARYS, Peter. Somatotype, training 

and performance in Ironman athletes. European journal of sport science, 2014, 

14.4: 301-308. 



77 

 

29. KARELIS, A., D., et al. Validation of a portable bioelectrical impedance analyzer 

for the assessment of body composition. Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism, 2013, 38.999: 27-32. 

30. KEHAYIAS, Ronenn Roubenoff Joseph J.; DAWSON-HUGHES, Bess; 

HEYMSFIELD, Steven B. Use of dual-energy x-ray absorptiometry in body-

composition studies: not yet a “gold standard”. Am J Clin Nutr, 1993, 58: 589-9l. 

31. KENNEDY, Raelene D., et al. Childhood motocross truncal injuries: high-velocity, 

focal force to the chest and abdomen. BMJ open, 2012, 2.6 

32. KONTTINEN, Tomi. Cardio-respiratory and neuromuscular responses to 

motocross race. 2005. 

33. KONTTINEN, Tomi; HÄKKINEN, Keijo; KYRÖLÄINEN, Heikki. 

Cardiopulmonary loading in motocross riding. Journal of sports sciences, 2007, 

25.9: 995-999. 

34. LARSON, A. Noelle, et al. Motocross morbidity: economic cost and injury 

distribution in children. Journal of Pediatric Orthopaedics, 2009, 29.8: 847-850 

35. LEE, Seon Yeong; GALLAGHER, Dympna. Assessment methods in human body 

composition. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, 2008, 11.5: 

566. 

36. LOHMAN, T. G.: Advances in Body Composition Assessment. Human Kinetics, 

Champaign, 1992 

37. LUKASKI, Henry C. Methods for the assessment of human body composition: 

traditional and new. The American journal of clinical nutrition, 1987, 46.4: 537-

556. 

38. MACH, I. Ústní sdělení, 2014 

39. MACH, I. Výživa, suplementace a pitný režim v cyklistice. Svaz cyklistiky, 2007,  

 36 s. 

40. MALÁ, L., et al. Fitness asessment – body composition. 1st English ed. Prague: 

Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2560-7 

41. MANDELOVÁ, L., HRNČIŘÍKOVÁ, I. Základy výživy ve sportu. 1. vydání Brno: 

Masarykova Univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4281-0 

42. MÁSLO, A. Chyby vytrvalců: negativní energetická bilance. Prezentace v power 

pointu, 2014a 

43. MÁSLO, A. Ústní sdělení, 2014b 



78 

 

44. MAUGHAN, RONALD J.; BURKE, LOUISE M. Výživa ve sportu: příručka pro 

sportovní medicínu. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 80-7262-318-4. 

45. MÉNÉTREY, J.; ROSTAN, A. Study of the type of physical effort exerted by 

competition in Supercross. Schweizerische Zeitschrift fur Sportmedizin, 1992, 

40.4: 175-178 

46. MOUREK, J. Fyziologie – učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání 

Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1190-4 

47. NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. 4. upravené vydání Praha: Fortuna, 

2010. ISBN 978-80-7373-007-9 

48. ODAGLIA, G.; MAGNANO, G. Osservazioni e rilievi sull’impegno cardiaco nel 

motocross (Heart activity in motocross). Medicina Dello Sport, 1979, 32: 199-206. 

49. PAŘÍZKOVÁ, J. Body fat and physical fitness. Nijhoff, Hauge, 1977 

50. PASSMORE, R.; DURNIN, Jm VGA. Human energy expenditure. Physiological 

reviews, 1955, 35.4: 801-840. 

51. RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). 3. vydání 

Olomouc: Hanex, 2006. ISBN 80-85783-52-5 

52. ROKYTA, R. a kol., Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných 

a tělovýchovných oborech. Praha. ISV nakladatelství, 2000 

53. ROZENBERG, D. Úprava nástroje DMvisual. Praha, 2012. 54 s. Bakalářská práce 

na Fakultě elektrotechnické – České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí 

diplomové práce Aleš Pilný 

54. SÁNCHEZ-MUÑOZ, C., et al. Physical profile of elite young motorcyclists. 

International journal of sports medicine, 2011, 32.10: 788-793. 

55. SARIS, W. H. M., et al. Study on food intake and energy expenditure during 

extreme sustained exercise: the Tour de France. Int J Sports Med, 1989, 10.Suppl 

1: S26-S31. 

56. SHEPHARD, R., J., ASTRAND, P., O. (ed.). The Encyclopaedia of Sports 

Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Endurance in Sport. John 

Wiley & Sons, 2008. 

57. SCHWABERGER, G. Heart rate, metabolic and hormonal responses to maximal 

psycho-emotional and physical stress in motor car racing drivers. International 

archives of occupational and environmental health, 1987, 59.6: 579-604. 



79 

 

58. SIRIŠKI, D. Hodnocení tělesné stavby a vybraných motorických schopností 

sportovců extrémních cyklistických disciplín. Brno, 2011. 65 s. Diplomová práce na 

Masarykově Univerzitě. Vedoucí diplomové práce Josef Pavlík 

59. SKOLNIK, H., CHERNUS, A., Výživa pro maximální sportovní výkon, 1. vydání 

Praha: Grada Publishing 2011, ISBN 978-80-247-3847-5 

60. SKOROCKÁ, I., KINKOROVÁ I., BUNC, V. Měření tělesného složení přístrojem 

In Body 3.0. [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupný z: 

www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/.../P2-005%20-%20Skorocká2p-e.rtf 

61. Sports Dietitians Australia [online]. [cit. 2015-01-15]. Fact Sheet motocross. 

Dostupné z: http://www.sportsdietitians.com.au/resources/upload/MotoCross.pdf 

62. STABLOVÁ, A., SKOROCKÁ, I., BUNC, V.: Bioimpedanční metody používané v 

 Laboratoři sportovní motoriky. [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupný z: 

 http://is.muni.cz/el/1451/podzim2012/bp1022/BIA_-_clanek.txt 

63. STOPPANI, J., SCHEETT, T., P., MCGUIGAN, M., R. Nutritional Needs of 

Strenght/Power Athletes. In: Essentials of Sports Nutrition and Supplements. 

Humana Press, 2008. s. 349-370. 

64. ŠTĚPNIČKA, J. (1983). Návod na odhad přibližného somatotypu. Těl. Vých. 

Mlád., 49, 323–326. 

65. TOMIDA, Y., et al. Injuries in elite motorcycle racing in Japan. British journal of 

sports medicine, 2005, 39.8: 508-511 

66. VILIKUS, Z., a kol. Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vydání Praha: 

Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2064-0 

67. VILIKUS, Z., BRANDEJSKÝ, P., NOVOTNÝ, V. Tělovýchovné lékařství. 1. 

vydání Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0821-9 

68. VLASTNÍKOVÁ, V., KUBRYCHT, L., FIALOVÁ, D. Doplňky sportovní výživy ve 

stravě sportující mládeže. [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupný z: 

http://apps.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2009-3-05-full.pdf 

69. WANG, Zi-Mian; PIERSON, R. N.; HEYMSFIELD, Steven B. The five-level 

model: a new approach to organizing body-composition research. The American 

journal of clinical nutrition, 1992, 56.1: 19-28. 

70. ZETISKY, J., V. PHYSIOLOGICAL AND ANTHROPOMETRICAL 

COMPARISONS BETWEEN THE TRIATHLETE AND THE RUNNER, CYCLIST 

http://www.sportsdietitians.com.au/resources/upload/MotoCross.pdf


80 

 

AND SWIMMER. 2005. PhD Thesis. Faculty of Health Sciences, University of the 

Witwatersrand, Johannesburg. 

 

9.1 Seznam použitých zkratek 

2-C dvou-komponentový 

3-C tří-komponentový 

4-C  čtyř-komponentový 

BCM body cell mass 

BFM body fat mass 

BM svalové, pojivé, epiteliální, nervové buňky 

BWT tělesná hmotnost 

CEP celkový energetický příjem 

DEXA duální rentgenová absorpciometrie 

DS doplňky stravy 

ECT plasma + intersticiální tekutina 

ECPL organické a anorganické látky 

ECW extracelulární tekutina 

FFM tukuprostá hmota 

ICW intracelulární tekutina 

kg kilogram 

l litr 

min minuta 

ml mililitr 

MMČR mezinárodní mistrovství České republiky 

n počet osob v souboru 

RPE rating of perceived exertion 

SCM sportovní centrum mládeže 

SD směrodatná odchylka 

SF srdeční frekvence 

TBW celková tělesná voda 

VO2 max maximální spotřeba kyslíku 

WHR waist to hip ratio 
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Příloha 1: Souhlas etické komise FTVS UK 
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Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

 

Vážený testovaný, 

byl jsi osloven mnou, Bc. Josefem Mňukem (hlavním řešitelem), studentem 2. ročníku 

magisterského programu, obor TVS na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy, jako reprezentant ČR na základě výzkumného šetření v motokrosu a enduru. 

Cílem výzkumu je posouzení stravovacích návyků, analýza tělesného složení a 

antropometrické vyšetření u české juniorské reprezentace v motokrosu a enduru při 

Sportovním centru mládeže OFF ROAD KLUB JINÍN v AČR, Jinín 73, 386 01 

Strakonice, IČO: 70852456, na jehož pracovišti výzkum probíhá. Výzkum je součástí 

mé diplomové práce, jejímž školitelem je PhDr. Miroslav Petr, PhD. 

 

Metody a techniky 

Monitoring stravovacích návyků – testovaný zapisuje denní jídla do předem 

připraveného formuláře vč. všech náležitostí v něm uvedených, a to po dobu 3 všedních 

dnů a 1 závodního dne. Získaná data jsou dále zpracována v nutričním software a 

vyhodnocena. 

Analýza tělesného složení se provádí na lékařsky certifikovaném diagnostickém 

přístroji InBody 230. Vyšetření trvá cca 2 – 3 min vč. zadání vstupních parametrů 

(jméno, věk, datum narození, tělesná výška). Absolutní kontraindikací je 

implementovaný kardiostimulátor. 

Antropometrické vyšetření slouží ke stanovení somatotypu, nebo-li tělesného typu. 

Stanovuje se tělesná výška, hmotnost, množství podkožního tuku, šířky epikondylů a 

obvodové míry vybraných tělesných segmentů. Vyšetření trvá cca 5 min. 

 

Všechny použité metody a techniky jsou neinvazivní a bezbolestné! Vyšetření je 

jednorázové a provádí ho vyškolený pracovník. 

 

Tímto jako zákonní zástupci dítěte prohlašujeme, že jsme seznámeni s náročností a 

obsahem vyšetření (výzkumu) a zároveň souhlasíme s tím, aby získaná data (výsledky) 

byly použity v anonymizované podobě pro statistické, vědecké a vzdělávací účely. S 
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osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jako odměna se stanový roční online výživové poradenství a 1 kontrolní měření na 

InBody, jejíž nárokování nabývá dnem podpisu tohoto dokumentu. 

 

Testovaný 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

 

 

 

v    , dne 

 

    

         

           Podpis otce                      Podpis matky 
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Příloha 3: Záznam zkonzumovaného jídla 
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Příloha 4: Záznamový arch – stanovení somatotypu 
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Příloha 5: Záznamový arch – stanovení somatotypu (od 100 cm do 175 cm) 
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Příloha 6: Výsledkový formulář InBody 230 

 


