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1 Úvod 

Plavecký sportovní výkon vyžaduje, mimo jiné, kvalitní úroveň vytrvalosti a síly. Souběžně s 

přibývajícím věkem člověka postupně klesá úroveň jeho fyzických funkcí a kondičních 

schopností. Stárnutí je spojeno s chronologickým věkem, který je dán datem narození a 

biologickým věkem, který nemusí být u konkrétního jedince totožný. Známe osoby, které se 

cítí lépe a vypadají mladší, než udává jejich kalendářní věk. Bezesporu jim k tomu dopomáhá 

aktivní přístup k životu, který je ve středním a starším věku člověka velmi důležitý. 

Sportovní aktivita, trénink, soutěžení, kontakty se soupeři, to všechno se stává sociální oporou 

a přináší plaveckým veteránům pocit uspokojení. Když se naplní i jejich výkonnostní 

představy, potom může být jejich radost ještě vyšší. 

K výkonu v plavání je zapotřebí sílových schopností. Veškerá literatura, která uvádí poznatky 

o silových schopností osob středního a vyššího věku, se však vyjadřuje pouze o běžné 

populaci, nikoliv o pravidelně sportujících. 

Stárnutí je spojeno s postupným zvyšováním poměru tělesného tuku na úkor aktivní svalové 

hmoty. Některé odborné zdroje uvádějí, že do 50 roků se sníží průřez svalem asi o 10%, v 

šestém a sedmém decenniu klesá svalová síla vždy asi o 15% a v dalších dekádách o 30%. 

To je výsledkem úbytku počtu svalových vláken a je výraznější u žen než u mužů. Silový 

trénink však může tento úbytek nahradit. 

Plavci kategorie Masters mají jinou úroveň síly než plavci v optimálním věku pro vrchol 

sportovní kariéry, ale zároveň vykazují rozdíly proti nesportujícím osobám stejného věku. 

V plaveckém výkonu se projeví nedostatek síly a silové záběrové vytrvalosti zkracováním 

plaveckého kroku, nevyrovnaností pohybové frekvence a nárůstem času v jednotlivých 

úsecích (délkách bazénů). Tento průběhje velmi častým jevem v soutěžích Masters. 

Posilování a posílení pohybového organismu, by mělo přispět k lepším závodním výsledkům. 

Zvýraznění silové přípravy, v celkovém pojetí plaveckého tréninku, by mělo mít pozitivní 

vliv především na zvýšení propulzní složky pohybu plavce ve vodě. 

Rozvoj silových a silově vytrvalostních předpokladů na suchu i ve vodě je součástí tréninku 

plavců v optimálním věku, mělo by to tedy platit i pro plavce Masters. 
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2 Přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska 

2.1 Obecná charakteristika stárnutí a stáří 

Stárnutí je specifický, nevratný a neopakovatelný biologický proces, univerzální pro celou 

přírodu. Jeho průběhu říkáme život. Délka života je geneticky determinována a pro každý 

živočišný druh je specifická- od několika hodin do desítek let. Stejně tak je tomu i u člověka 

u něhož se předpokládá multifaktoriální typ dědičnosti (Topinková, Neuwirth, 1997). 

Dosud nejvyšší ověřená délka lidského životaje 120 let (Olshansky a kol., 1990; převzato ze 

Spirduso, 1995). Vědci odhadují maximální, potenciální délku lidského života na 115- 120 

let (Rothenberg a kol., 1991; převzato ze Spirduso, 1995). 

Maximální délky života není dosahováno z několika důvodů: 

1. Geny zodpovědné za genetický program a realizaci délky života, určující nástup 

stárnutí, jeho rychlost a projevy a nakonec smrt, nefungují samostatně. V současné 

době je diagnostikováno stále více onemocnění, více či méně geneticky podmíněných, 

která vedou k projevům předčasného stárnutí a nakonec k předčasné smrti jejich 

nositele (Topinková, Neuwirth, 1997). 

2. Maximální délky života může být dosaženo pouze v ideálním případě. Takové 

podmínky, které by splňovaly nároky pro každou individuální a jedinečnou genovou 

kombinaci, není možno vytvořit. Naopak bylo prokázáno, že faktory fyzikální (např. 

ionizující záření) nebo chemické (např. látky kontaminující půdu) mohou nepříznivě 

zasahovat do průběhu genetického programu jednotlivých vývojových období, včetně 

stárnutí a stáři. Ze zevních faktorů mohou na výskyt některých chorob a délku života 

nepříznivě působit i sociálně psychologické vlivy (Topinková, Neuwirth, 1997). 

Konečnou etapou procesu stárnutí nebo jinými slovy konečnou etapou geneticky vyměřeného 

trvání života je období, kterému říkáme STÁŘÍ. 

Stáří jako proces je ve své biologické podstatě stále stejné. Znamená involuční proces 

organismu, který probíhá rychleji či pozvolna, kontinuálně nebo častěji disociovaně, a to po 

celý život (Haškovcová, 1990). 

S definicí stáří jsou obtíže a po staletí se jej snaží definovat umělci a filozofové a v poslední 

době též přírodovědci (Topinková, Neuwirth, 1997). 
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Dnes se ve většině zemí přijímá 15 letá periodizace lidského věku, tak jak ji navrhla Světová 

zdravotnická organizace. 

Podle WHO (1995) se člení na následující období: 

60- 74let: rané stáří, 

75- 89 let: vlastní stáří, 

90 a více let: dlouhověkost. 

Existují však i jiná členění, např.: 

65- 74 let: mladí staří (young old), 

7 5 - 84 let: staří ( old-old), 

85 a více: velmi staří (very old). 

Podle ekonomického hlediska se věk dělí také na produktivní a poproduktivní. V současné 

době je populární označení stáří jako třetí věk, když prvním věkem je dětství a dospívání a 

druhým věkem dospělost (Topinková, Neuwirth, 1997). 

Kalendářní věk je sice důležitou charakteristikou člověka, ale nevypovídá mc o jeho 

funkčním věku. Kalendářní věk je dán datem narození. Výhodou je jeho jednoznačnost. 

Z kalendářního věku vycházejí různé konvence o stárnutí a stáří (Pacovský, 1994). 

Funkční věk je důležitým hodnotícím kriteriem geriatrické medicíny. Nehodnotí Jen 

biologický věk daného jedince, hodnotí jej ve všech psychosociálních souvislostech. Ke 

stanovení funkčního věku (nebo funkčního stavu) existuje v současné době velké množství 

testů, které jsou zaměřeny jak na jednotlivé oblasti, tak na funkční stav jako celek 

(Topinková, Neuwirth, 1997). 

V literatuře se setkáváme s pojmy primární a sekundární stárnutí. Procesy stárnutí jako 

obecné biologické změny spojené s přibývajícím věkem, které jsou ale nezávislé na nemoci, 

celkovém zdravotním stavu a vlivech zevního prostředí. Jedná se například o procesy jako je 

nástup puberty u dospívajících dětí nebo menopauzy u stárnoucích žen (Hershey, 1984; 

převzato ze Spirduso, 1995). 

Busse (1969) popisuje fyziologické procesy stárnutí spojené s věkem jako primární stárnutí a 

stárnutí, které je ovlivňováno okolními vlivy a zdravotním stavem jedince, jako sekundární 

stárnutí. Ačkoliv se primární a sekundární stárnutí jeví jako odlišné procesy, nemohou 

existovat nezávisle, ale vzájemně se výrazně ovlivňují. Různé nemoci a stresy působící na 
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organismus mohou výrazně urychlit fyziologické stárnutí a naopak, úroveň fyziologického 

stáří může značně ovlivnit jedincův zdravotní stav reakce na vlivy zevního prostředí 

(Spirduso, 1995). 

V dlouhodobém pojetí se kumulativní biologické změny projevují na všech orgánových 

soustavách a postupně dochází ke snížené schopnosti jedince optimálně fungovat v daném 

prostředí. Tato časově podmíněná "nedostatečnost" může být zčásti dána genetickými 

předpoklady, ale současně může být pod vlivem vnějších faktorů (Blair, 1991; Harris, 1989; 

Piscopo, 1985; převzato ze Spirduso, 1995). 

Teoreticky by mohl člověk žít nekonečně dlouho, za předpokladu, že by se současné vědě 

podařilo zastavit primární a sekundární procesy. Současné vědecké poznatky tomu však 

nenasvědčují a není pravděpodobné, že by v nejbližší době došlo k výraznému prodloužení 

celkové délky života (Harris, 1989; převzato ze Spirduso, 1995). 

A však je reálné, že prostřednictvím změn chování jedince a adekvátními vnějšími zásahy, lze 

zpomalit sekundární procesy stárnutí a zejména zkvalitnit život seniorů (Spirduso, 1995). 

2.2 Fyzické projevy stárnutí 

V následujících kapitolách se pokusíme stručně popsat některé změny a problémy spojené se 

stárnutím jednotlivých tělesných systémů. Týká se to především pohybového aparátu, 

kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, trávicího systému a výživy, 

endokrinologických změn, nervové soustavy, urologického systému, krvetvorného systému, 

smyslových orgánů a některých dermatologických změn. 

Pro geriatrickou oblast je charakteristické, že řada chorob probíhá ve stáří odlišně. Je to 

způsobeno jednak tím, že průběh chorobného stavu je modifikován fyziologickými změnami 

stárnutí, které postihují jednotlivé orgánové systémy, jednak ztrátou funkčních rezerv a 

kompenzačních mechanismů (Pacovský, 1994). 

Ke zvláštnostem klinického obrazu ve stáří patří (Topinková, Neuwirth, 1997): 

mikrosymptomatologie- chorobné příznaky jsou jen minimálně vyjádřené např. chybí 

horečka u akutní infekce, 
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mono či oligosymptomatologie- nemoc se neprojevuje obvyklou škálou příznaků, ale 

jen jedním nebo několika z nich, 

nespecifické příznaky - např. počínající městnavá slabost se projeví jen únavou a 

nechutenstvím, 

symptomatologie druhotného postižení - na chorobný stav zareaguJe jiný než 

postižený orgán, obvykle ten nejzranitelnější, 

zvýšená úmrtnost- i běžné interkurentní akutní choroby např. virózy jsou provázeny 

zvýšeným rizikem úmrtí. 

Téměř každý orgán lidského těla ztrácí během stárnutí svoji funkční rezervu. Snížení 

kompenzačních mechanismů tak činí starého člověka méně přizpůsobivým k měnícím se 

podmínkám vnitřního i zevního prostředí. Jeho organismus se stává méně odolným a 

náchylnějším k nemocem. 

2.3 Psychické změny ve stáří 

Reakce a adaptace na stáří je u každého člověka jiná. Problém většinou vznikne tehdy, když si 

senior poprvé uvědomí, že začíná stárnout. Většinou se tento problém objeví při odchodu do 

důchodu nebo při onemocnění, které zanechá nějaké postižení. 

Jedinci, kteří byli přizpůsobiví v mládí a museli řešit různé životní krizové situace, mají 

jednodušší adaptační proces na stáří. 

Fyziologické stárnutí probíhá zcela individuálně, nastupuje v nestejném věku, postupuje 

nestálou rychlostí a může být kompenzováno nestejnými prostředky s rozdílnou úspěšností. 

Zvlášť nápadné jsou rozdíly ve stárnutí schopností. Některé schopnosti více podléhají 

biologickému stárnutí, jiné jsou odolnější. Je ale mylné, při zjištění nedostatku v dílčí 

schopnosti (např. pamatovat si nové poznatky), usuzovat na všeobecné zhoršení paměti, nebo 

dokonce na celkové snížení inteligence (Říčan, 1990). 

Začínají se projevovat některé změny psychických kvalit regresivního charakteru. Jsou však 

považovány za součást tzv. stařecké normy. Je to především snížení výbavnosti a vštípivosti 

paměti (Pacovský, 1990). 
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Obecně se s přibývajícím věkem zhoršuje paměť. Je však nutné poznamenat, že se to týká jen 

určitého druhu paměti. 

Rozlišujeme pamět' epizodickou a sémantickou: 

epizodická paměť - týká se informací, které se pojí s určitým místem a časovým 

obdobím nebo je spojena s určitými fakty (např. kam jsem si odložil klíče apod.), 

stárnutí se zhoršuje, 

sémantická paměť- zahrnuje celoživotní zkušenosti a osvojené poznatky jako jsou 

slova a jejich významy, symboly apod. Slouží jako základ k dalšímu učení a 

přestavuje jistou výhodu pro dříve narozené proti mladším a tím i částečnou 

kompenzaci ostatních ztrát přicházejících se stářím (Baštecký a kol., 1994). 

Vlivem stárnutí dochází rovněž ke zpomalování psychické činnosti, komplikované a stresové 

situace jsou daleko pomaleji a hůře zvládány. Čím komplikovanější je podnětová situace, tím 

výrazněji se projevují rozdíly mezi staršími a mladšími co do rychlosti reakce. 

Je prokázáno, že největší podíl na snížení rychlosti reakce mají centrální procesy, spojené se 

zpracováním situace a s rozhodováním o způsobu reakce. Právě tento faktor je nejvíce 

odpovědný za úbytek reakce, kognitivní pokles, což způsobuje rozdíl mezi mladšími a 

staršími v řešení časově limitovaných úkolů. Proto starším lidem nevyhovuje činnost 

vyžadující rychlé rozhodování, činnost pod tlakem. Stoupajícím životním tempem nabývá 

snížená pohotovost významu a má často negativní důsledky pro duševní zdraví starých lidí 

(Baštecký a kol., 1994 ). 

Velmi výrazně se v psychice seniora odráží změny v motorice, úbytek síly, pružnosti svalů a 

flexibility, periferního vnímání a centrální kontroly. Tento motorický úbytek často nezřídka 

vyústí v pád, což má rovněž výrazný psychický dopad, který z hlediska udržení soběstačnosti 

a funkční zdatnosti může být stejně významné jako poranění. Bylo prokázáno, že až 20% 

starých osob, které upadly, omezuje svou fyzickou aktivitu na minimum ze strachu před 

dalším pádem. U jiných se projevuje ztráta sebedůvěry, depresivní symptomy a obavy 

z možného umístění do ústavu (Topinková, Neuwirth, 1997). 

Pro kvalitu psychiky ve stáří má zřejmě větší význam osobnost člověka a její úroveň než 

kalendářní věk. Rozhodující není, že je někdo starý, ale kdo stárne. Charakteristické 
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osobnostní rysy ovšem získávají nebo upadají ve své intenzitě. Říká se, že člověk karikuje 

svou vlastní povahu. V tomto období často převládá sklon k pohodlnosti a nechuť poznat něco 

nového. Mohou se objevovat sklony k rigidnímu chování. Stáří se v psychice člověka odráží 

zcela individuálně. Závisí to na mnoha faktorech jako je např. osobnost člověka, zkušenosti, 

celkový zdravotní stav nebo sociální podmínky. Psychiku stárnoucího člověka mohou 

negativně ovlivnit zejména poruchy smyslového vnímání a paměti, úbytek fyzických sil, 

onemocnění nebo snížení sociálních kontaktů například při odchodu do důchodu (Pacovský, 

1990). 

2.4 Sociální problematika ve stáří 

U starých osob je typické, že sociální důvody bývají primárním činitelem kaskády stavů, které 

pak mohou vyústit v nemoc (Haškovcová, 1990). 

Charakteristickým rysem sociálního stárnutí je postupné ubývání samostatnosti a narůstání 

závislostí (Pacovský, 1994). 

O soběstačnosti hovoříme v případě, že senior je schopen bez pomoci druhé osoby zvládnout 

všechny činnosti denního života ve svém prostředí. Není omezování svými možnostmi ani 

nároky okolí. O závislosti mluvíme v případě, že senior potřebuje k zachování základních 

potřeb někoho, kdo mu pomůže zajistit tyto potřeby, je tedy závislý na svém okolí a to jak 

úplně nebo alespoň částečně. Každá změna sociální situace se u starých lidí projevuje na 

jejich zdravotním stavu, což platí i v opačném případě. Vztah mezi zdravotním stavem a 

sociální situací je ve stáří tak těsný, že krátkodobé narušení vede k výraznému zhoršení 

vlastních životních postojů a tím celkového zdraví (Baštecký a kol., 1994). 

Čím je člověk starší, tím úžeji je propletena biologická stránka nemoci s jejími psychickými a 

společenskými aspekty (Gregor, 1990). 

Nemoc, byt' jen krátkodobá, je významnou sociální událostí a přináší postiženému a jeho 

rodině různé problémy související především se ztrátou soběstačnosti a nárůstem závislostí na 

okolí (Pacovský, 1994). 

Onemocnění pohybového aparátu patří mezi nejčastější choroby starých lidí. Jde o 

onemocnění, která přímo neohrožují život postižených, působí však značné subjektivní potíže 
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a zejména vedou k závislosti na okolním prostředí. Choroby pohybového ústrojí jsou dnes 

nejčastější příčinou omezení soběstačnosti osob vyššího věku (Šipr, 1997). 

Velkou roli v životě seniora, ale také každého z nás, hraje rodinné zázemí. Starý člověk 

většinou velmi citlivě vnímá jakýkoliv nesoulad v rodině. Může mít pocit, že rodina ztrácí 

svou funkci a na tomto poznání ztrácí svoji jistotu, že mu rodina bude schopna pomoci při 

jeho případném selhání. V současné době se svého stáří dožívá daleko větší část populace než 

kdykoli dříve v minulosti. Prodlužování života ve stáří není příliš podporováno veřejností, ani 

samotným zdravotnictvím. Veřejností proto, že na stáří bývá nesprávně pohlíženo jako na 

období nemohoucnosti, nemoci a utrpení. Zdravotnictvím obecně proto, že náklady na 

zdravotní i sociální služby pro staré jsou stále vyšší, a zdravotníky samotnými mnohdy pro 

neinformovanost a neznalost (Topinková, Neuwirth, 1997). 

2.5 Pohybové aktivity ve stáří 

Hlavními cíli preventivních strategií ve stáří jsou: 

udržet soběstačnost a schopnost žít samostatně, 

zabránit selhání rodinné péče o staré, 

omezit klesání kvality života. 

Pohybová aktivita ve stáří se stává stále více aktuální. Plní významnou úlohu v primární i 

sekundární prevenci, ale i v oddalování vzniku regresních procesů. Spolupodílí se na 

uplatnění humanistické zásady přidání života létům. Nezajistí sice imunitu proti smrti, ale 

prostřednictvím fyzické a psychické zdatnosti podstatně ulehčí celý proces stárnutí (Kučera, 

1996). 

Zatímco u dítěte a adolescenta se pohyb přímo podílí na utváření funkce a tvaru, u dospělého 

je důležitý pro udržování těchto funkcí i anatomie. Nadále se podílí na stálosti vnitřního 

prostředí, spolu zajišťuje normální činnost orgánů i organismu jako celku. Působí na udržení 

funkce hybné soustavy a oběhu, ale i dalších systémů. Vhodnou stimulací lze podstatně 

zpomalit proces porózy v kostech, udržet výkonnost svalových jednotek i mentální složky 

(Kučera, 1996). 
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Pravidelná pohybová aktivita přispívá k udržení kostní density, protože klid na lůžku, 

imobilizace a nedostatečná svalová aktivita má neblahý vliv na strukturu kostí (Schneider, 

McDonald, 1989; převzato ze Spirduso, 1995). 

Cvičení je také nezbytné především pro výstavbu a formování nové kostní tkáně, zatímco 

dostatečný příjem kalcia v potravě a estrogenová léčba u starších žen pouze zpomaluje kostní 

resorpci (Franck a kol., 1991, Heaney, 1986; převzato ze Spirduso, 1995). 

Svalové kontrakce a působení gravitace výrazně ovlivňují strukturu a integritu kosti. Mnoho 

studií v této oblasti prokázalo lepší stav kostní density u starších cvičících jedinců ve srovnání 

s necvičícími (Dalsky et al., 1988; Dilson a kol., 1989; Jacobson a kol., 1984; převzato ze 

Spirduso, 1995). 

Pozitivní efekt cvičení byl prokázán dokonce i u velmi starých žen (průměrný věk 84 let), 

které se zúčastnily cvičebního programu, který trval 3 roky (3x týdně, 30 minut). U těchto žen 

došlo ke zvýšení kostní density o 2,29%, zatímco v kontrolní skupině necvičících starých žen 

došlo za stejnou dobu ke snížení o 3,28% (Smith, 1982; převzato ze Spirduso, 1995). 

Pohyb také značně přispívá ke kloubní stabilitě a flexibilitě, zlepšuje pružnost šlach, ligament 

a zlepšuje rozsah pohybu v kloubech. Specifická protahovací cvičení jsou důležitá pro udržení 

plného rozsahu v kloubech jak u mladých, tak zejména u starších lidí. Strečink a další 

protahovací cvičení jsou hlavní součástí rehabilitačních postupů po úrazech, zranění či jiném 

onemocnění, které omezuje rozsah pohybu v kloubu (Spirduso, 1995). 

Např. výsledkem takto zaměřeného cvičebního programu bylo, že ve skupině starých mužů ve 

věku 63- 88 let se zvýšil rozsah pohybů v kloubech o stejné procento jako ve skupině mužů 

ve věku 15 - 19 let, i když je pochopitelné, že klouby starších jedinců zůstaly celkově o něco 

tužší než klouby mladších (Chapman a kol., 1972; převzato ze Spirduso 1995). 

Charakteristika cvičení ve stáří 

Pro optimální funkci oběhového ústrojí je z hlediska zdravotní tělesné výchovy doporučováno 

cvičení 3x týdně po dobu 1 hodiny nebo 5x týdně po dobu 30 minut mírné nebo střední 

intenzity (30 - 60% maxima, pokud lékař dovolí, je optimální zátěž organismu do 75% 

maxima po dobu 5 minut při každém cvičení) . Méně častý trénink je nedostačující (Kyralová, 

Matoušová, 1996). 
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U osob nad 75 let je cílem pravidelného kondičního cvičení udržení pohyblivosti v kloubech a 

celkové obratnosti, dostatečné svalové síly, koordinace a rovnováhy. Aerobní cvičení se 

doporučuje pouze u osob, které do tohoto věku aktivně sportovaly. Ve věkové skupině 65-

74 let je naopak aerobní cvičení doporučováno, ovšem s ohledem na předchozí trénovanost a 

přidružené choroby. Tepová frekvence během cvičení by neměla převýšit 65 - 80% 

maximální tepové frekvence(= 220- věk), optimálních výsledků se dosáhne při cvičení 3 -

4x týdně po dobu 30 minut (Topinková, Neuwirth, 1997). 

Sportem vyššího věku je tedy vytrvalost ve všech formách. Optimální jsou turistické pochody, 

pomalý běh (s přihlédnutím ke kontraindikacím podle choroby). Dále je vhodná turistika na 

lyžích, jízda na kole, veslování, plavání s vyloučením skoků, některé míčové hry 

s individuálním přístupem. Vhodný je také výběr odbíjené (s určitou úpravou pravidel na 

výskoky a smeče) a golfu. Tenis je pro starší méně vhodný pro charakter pohybu. 

(Kučera, 1996). 

2.6 Tělesné složení 

U starých lidí můžeme nacházet značné individuální rozdíly v tělesném složení. Je to dáno 

odlišností jednotlivých somatotypů, úrovní výživy, úrovní fyzické aktivity a vlastním 

procesem stárnutí. Nemalou měrou se na tělesném složení podílí i vliv genetických faktorů a 

průběh stárnutí také ovlivňují psychosociální faktory z okolí jedince. 

Celková tělesná voda, respektive její procentové zastoupení v organísmu, doznává během 

procesu stárnutí zásadních změn. Během procesu stárnutí dochází ke snížení objemu tělesné 

vody až na hodnotu 50% z celkové tělesné hmotnosti. V těchto případech je velké riziko 

dehydratace organismu, s důsledky ve změnách složení elektrolytů a plazmy. Dochází také ke 

snížení objemu krve a to má za následek nižší výkonnost kardiovaskulárního systému 

(Malina, Bouchard, 1991). 

Tělesný tuk plní v těle funkci podpůrnou (v centrálním nervovém systému) a zásobní. Pro obě 

pohlaví je rozdílné nejen celkové množství tuku v těle, ale i jeho distribuce. U mužů jsou 

hlavními depotními místy na těle oblasti hrudníku a břicha, u žen dochází k ukládání tuku do 

oblastí boků a stehen (Malina, Bouchard, 1991; Pařízková, 1977). 
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U obou pohlaví jsou pozorovatelné rozdíly v redistribuci obou druhů tělesného tuku. U mužů 

dochází k nárůstu množství podkožního tuku v centripetální oblasti mezi 30. a 50. rokem 

života v průměru o ll%, u žen je obdobný přírůstek v gluteofemorální oblasti průměrné 10% 

(Bouchard, 2000). 

Tukuprostá hmota začíná ubývat od období střední dospělosti u obou pohlaví a nejvíce tento 

úbytek postihuje svalovou tkáň (Shephard, 1993 ). 

Ve stáří můžeme pozorovat výše popsané změny. Asi nejtypičtějším projevem stárnutí je pro 

obě pohlaví charakteristická změna v poměru tělesného tuku a tukuprosté hmoty. Snižování 

objemu celkové tělesné vody a zvyšování obsahu tukové hmoty v organismu může mít za 

následek i zhoršení přizpůsobivosti organismu extrémním hodnotám teploty okolního 

prostředí (Spirduso, 1995). 

2. 7 Vliv stárnutí na tělesné složení 

Pokud je na tělesné složení pohlíženo jako na dvousložkový model (viz. výše), tvoří ho 

tuková hmota a tukuprostá hmota, která je z biochemického hlediska tvořena zejména 

proteiny, vodou a minerály (většina z nich je obsažena v kostech) (Blanchard a kol., 1990; 

převzato ze Spirduso, 1995). 

Tělesné složení, stejně jako ostatní změny spojené s přibývajícím věkem, Je výrazně 

ovlivněno prostředím a vnějšími faktory (Spirduso, 1995). 

Mezi další vlivy, jež značně ovlivňují tělesné složení patří výživa, celkový zdravotní stav, 

fyzická aktivita a celoživotní pohybová zkušenost. Nevhodné stravovací návyky a 

nedostatečný příjem hodnotných proteinů ve stravě limituje vývoj svalové tkáně nebo může 

negativně ovlivnit stávající svalovou hmotu. Nedostatek kalcia ve stravě má neblahý vliv 

zejména na strukturu a remodelaci kostí (Spirduso, 1995). 

Monitorování změn tělesného složení u starých lidí má význam pro kontrolu jejich 

zdravotního stavu, jelikož jeho změny se promítají do tělesné kompozice. Nejsou výjimečné 

případy lidí, kteří v pokročilém věku mají tendence méně jíst a snadno se stane, že jsou 

podvyživení. Proto pravidelné sledování BMI a tělesného složení může včas tento stav 

zachytit a zabránit jeho progresi. Sledování tělesného složení rovněž poskytuje cenné 
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informace o efektivnosti cvičení, redukci hmotnosti nebo naopak jejím přírůstku (Spirduso, 

1995). 

Lidé mohou mít stejnou hmotnost a výšku, přesto ale každý má jiné složení těla. Někdy má 

větší podíl svalové hmoty a tak značné procento jeho tělesné váhy tvoří metabolicky aktivní 

tkáň. Tělesné složení se mění v souvislosti se změnami výživy, vlivem fyzické aktivity a 

zejména vlivem stárnutí. 

2.7.1 Vliv stárnutí na hydrataci organismu 

Již v dobách starého Řecka se lidé zabývali výzkumy a teoriemi o tělesném složení a zejména 

tělesnou vodou a jejími změnami v průběhu stárnutí. První teorie o stárnutí vznikaly již v pol. 

5. Stol. př .. n. 1., kdy se o stárnutí začalo uvažovat jako o procesu postupné ztráty tepla a 

tekutin z organismu. Tato teorie platila po dlouhá léta. V období 17. a 18. Stol. n. 1. se 

s rozvojem nových poznatků v oblasti chemie, anatomie, fyziologie na určitou dobu odvrátila 

pozornost vědců jiným směrem. Avšak současné nejnovější poznatky poskytují důkazy a tom, 

že voda a tělesné tekutiny mají skutečně prioritní úlohu ve vývoji lidského organismu. Proto 

voda a změny tělesné hydratace v průběhu života stojí v popředí zájmu moderní gerontologie 

a nové poznatky v této oblasti jsou důležitou kapitolou geriatrické medicíny (Arnaud a kol., 

1998). 

Nejnovější studie se zdravými staršími lidmi jednoznačně potvrdily, že s přibývajícím věkem 

dochází k poklesu tělesné hydratace pouze ve smyslu poklesu množství celkové tělesné vody 

(TBW) (Arnaud a kol., 1998). 

Watson a Schoeller shromáždili literaturu týkající se změn tělesné vody během stárnutí a 

zjistili, že existují také rozdíly v poklesu TBW mezi muži a ženami. 

Vzhledem k velké interindividuální variabilitě v tělesné konstituci a hmotnosti, je důležitým 

ukazatelem poměr TBW/ kg hmotnosti a také poměr TBW na kilogram tukuprosté hmoty 

(TBW I FFM) (Arnaud a kol., 1998). 

Skutečný vliv stárnutí na hydrataci organismu lze zjistit pouze dlouhodobou studií a pokud je 

nám známo, byla zatím realizována pouze jedna. Steen a kol. provedli longitudinální studii s 

23 zdravými lidmi ve věku 70, 75, 79 a 81 let. Experimentální skupinu tvořilo původně 105 
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lidí, ale časem musela být ze zdravotních důvodů zredukována na 23 členů, kteří byli 

pravidelně sledováni ll let. Během této doby u většiny z nich došlo k poklesu TBW, ale 

procento TBW/kg se zvýšilo. Tento relativní vzestup byl u této skupiny pravděpodobně 

způsoben poklesem hmotnosti a procenta tělesného tuku. Pokles TBW ve Steenově studii byl 

primárně založen na sledování úbytku ECW. Jejich stanovení množství ECW bylo založeno 

na měření tělesného draslíku. Vycházeli z předpokladu, že obsah draslíku v buněčné hmotě se 

během stárnutí mění. Tento předpoklad se nakonec v následující studii s ženami ukázal jako 

nesprávný (Arnaud a kol., 1998). 

Například studie prováděná s Holanďany došla k následujícím výsledkům. Tělesná hydratace 

skupiny 117 starých lidí byla porovnána se 139 člennou skupinou mladých lidí. Ve skupině 

starých lidí byly zaznamenány nižší hodnoty TBW a nižší hodnoty ICW. U žen byl znatelný 

pokles obou- ICW i ECW (Amaud a kol., 1998). 

Pouze 5 studií se zabývalo vlivem stárnutí na hydrataci FFM. Tyto studie sledovaly tělesné 

složení jako 4 složkový model (tuk, proteiny + glykogen, voda, minerály). 4 z 5 studií 

neprokázaly rozdíly v hydrataci FFM mezi starými a mladými lidmi (Amaud a kol., 1998). 

Relativně konstantní poměr TBW I FFM může znamenat, že absolutní pokles TBW 

s přibývajícím věkem lze brát jako ukazatel úbytku FFM (Arnaud a kol., 1998). 

Z uvedených poznatků vyplývá, že vlivem stárnutí dochází ke změnám hydratace organismu. 

Postupně dochází k poklesu množství tělesných tekutin a ve změnách tělesné hydratace jsou 

rozdíly mezi muži a ženami. 

2.7.2 Vliv stárnutí na tukuprostou hmotu (TPH, FFM) 

K pozvolnému úbytku FFM začíná docházet u osob pohlaví již ve středním věku. Příčinou je 

především úbytek svalové tkáně a přírůstek tuku (Spirduso, 1995). 

Procento FFM je u starších žen nižší v porovnání s mladšími ženami (Blanchard a kol., 1990; 

převzato ze Spirduso, 1995). 

Bylo zjištěno, že FFM klesá u zdravých fyzicky neaktivních již od středního věku, a to 

v průměru o 3 kg během každých deseti let (Forbes, Regina, 1970; převzato ze Spirduso, 

1995). 
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Tento pokles je 1,5x větší u mužů než u žen, jelikož bylo zjištěno, že muži ztrácí cca 0,34 kg 

FFM/ rok, zatímco ženy 0,22 kg FFM/ rok (Forbes, 1976; převzato ze Spirduso 1995). 

U fyzicky neaktivních mužů v letech mezi 40 - 80 roky dochází k poklesu FFM o 5 % za 

každých 1 O let, zatímco u žen o 2,5% za tutéž dobu. Celkový pokles FFM za 40 let znamená 

pro muže ztrátu 20% a pro ženu 10%, tedy o polovinu méně (Rudman a kol., 1991; převzato 

ze Spirduso 1995). 

Hlavní příčinou úbytku FFM je snížená produkce adenohypofyzárního růstového hormonu 

(STH), ke kterému dochází během stárnutí (Spirduso, 1995). 

Tento hormon významně zasahuje do metabolismu bílkovin, tuků, sacharidů a minerálních 

látek. Uplatňuje se především v dětství a dospívání. Po ukončení růstu jeho hladina v krvi 

začíná postupně klesat (Trojan a kol., 1996). 

Dalším faktorem, jež výrazně ovlivňuje FFM je druh a frekvence pohybových aktivit. Např. u 

starších mužů, kteří pravidelně hráli tenis byly zjištěny vyšší hodnoty FFM než u stejně 

starých neaktivních osob (Laforest a kol., 1990; převzato ze Spirduso, 1995). 

Rovněž bylo dokázáno, že pravidelné cvičení střední a vyšší intenzity může omezit ztráty 

FFM způsobené stárnutím až o 25% (Buskirk, Hodgson, 1987; převzato ze Spirduso, 1995). 

Během stárnutí dochází k úbytku tukuprosté hmoty, zatímco procento tukové hmoty se 

zvyšuje. Ke ztrátám tukuprosté hmoty dochází rychleji u fyzicky neaktivních jedinců. Vhodně 

zvolené pohybové aktivity mohou tyto ztráty pozitivně ovlivnit. 

2. 7.3 Vliv stárnutí na tukovou hmotu 

Ačkoliv přírůstek tukové hmotnosti je zřetelnější od 50. roku věku a začíná klesat kolem 70. 

let, množství tělesného tuku se stále zvyšuje. I když u mnohých starých lidí okolo 70 a výše 

množství tukové hmoty naopak klesá. Důvodem bývá snížení příjmu potravy (Spirduso, 

1995). 

Např. u mužů okolo 70 let jsou průměrné hodnoty tělesného tuku 21% a u žen okolo 70 let 

39%. Z celkové tělesné hmotnosti připadá tedy u starých žen na tuk 2x větší procento než u 

starých mužů (Fulop et al., 1985; převzato ze Spirduso, 1995). 
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Zásobní tuk se u člověka ukládá do podkoží, ale i hlouběji v břišní dutině a mezi svaly 

(Dlouhá, 1998). 

Bylo zjištěno, že s přibývajícím věkem dochází k většímu ukládání tuku intraabdominálně a 

intramuskulárně (Spirduso, 1995). 

Např. starší muži mají 2x více interního tuku než mladí muži (Durnin, Womersley 1974; 

převzato ze Spirduso, 1995). 

U žen je situace obdobná. Množství tělesného tuku se u žen zvyšuje s přibývajícím věkem, ale 

ukládá se hlavně mezi vnitřní orgány. Množství podkožního tuku zůstává po 45. roce života 

relativně konstantní (Durnin, Womersley, 1974; převzato ze Spirduso, 1995). 

Většina studií, které se zabývaly distribucí tělesného tuku a jeho změnami využívali přístroje, 

které nebyli schopny měřit interní a intramuskulámí tuk (Spirduso, 1995). 

Schwarz a kol. měřili tělesný tuk u starých osob pomocí počítačové tomografie (CT) a 

naměřili u obou pohlaví vyšší hodnoty ve srovnání s mladými jedinci. Svalová tkáň je ve stáří 

částečně nahrazována tkání tukovou a pojivovou (Allen a kol., 1960; převzato ze Spirduso, 

1995). 

S přibývajícím věkem dochází také ke zpomalování metabolických pochodů, bazální 

metabolismus klesá zhruba o 10% za každých 10 let (Spirduso, 1995). BMI = 30 a více 

označujeme již jako obezitu. U žen to znamená více než 30% podíl tuku na tělesné hmotnosti, 

zatímco u mužů hovoříme o obezitě, pokud tuková hmota tvoří 25% tělesné hmotnosti (Bray, 

1985; převzato ze Spirduso, 1995). 

2.7.4 Nejčastěji užívané metody ke stanovení tělesného složení 

Stanovení tělesného složení, hlavně tělesného tuku, celkové tělesné vody a nejnověji i 

intracelulární a extracelulární vody a množství buněk zpracovávajících kyslík - buněk 

zabezpečujících přednostně svalovou činnost, se stává rutinní součástí hodnocení tzv. 

zdravotně orientované zdatnosti na straně jedné a posouzení nutričního i zdravotního stavu na 

straně druhé (Bunc, 1998). 
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Studie tělesného složení se v této době soustřeďují na změny složení těla v průběhu růstu, 

vývoje a ST ÁRNUTÍ, změny pod vlivem fyzické zátěže a sportovního tréninku, dále při 

obezitě a jejím léčení (Pařízková, 1998). 

Laboratorní metody pro zjišťování tělesného složení (Pařízková, 1998) 

Referenční metody: 

Celková densita těla, 

Měření celkové tělesné vody - hydrometrie, 

DXA - Duální rentgenová absorpciometrie, 

Měření celkového tělesného draslíku (K). 

Metody pro vyšetření tělesného složení v terénu a lékařské praxi: 

Antropometrie, 

Měření tloušťky kožních řas, 

Bioelektrická impedance (BlA), 

NIRI (Near infrared interactance). 

Hodnocení vícesložkového modelu tělesného složení 

In vivo neutronová aktivační analýza (IVNAA), 

Zobrazovací Techniky např. computerová tomografie (CT), 

Magnetická resonance (Magnetic resonance imaging - MRl), 

Kreatinová exkrece. 

V této práci jsme použili metodu multifrekvenční bioimpedance. Z řady metod, které jsou 

v reálných podmínkách využitelné pro stanovení složení těla se jako jedna 

z nejperspektivnějších jeví právě bioimpedanční metoda. Vzhledem k její dostupnosti, 

neinvazivnosti a především schopnosti poměrně přesně 

komponenty, jsme přistoupili kjejímu využití (Bunc, 1998). 

2.8 Multifrekvenční bioimpedance 

stanovit jednotlivé tělesné 

V posledních letech využití bioelektrické impedance a dalších metod jako je např. Total Body 

Electrical Conductivity (TOBEC) ke stanovení tělesného složení rapidně vzrostlo (Roche a 

kol., 1996). 
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Přestože poznatky o elektrické vodivosti tkání jsou známy řadu let, specifické využití 

elektrické impedance ke stanovení složení těla je relativně nové (Roche a kol., 1996). 

V roce 1962 A. J. Thomasset jako první ukázal, že celkovou tělesnou vodu lze stanovit 

celotělovou impedancí s konstantní frekvencí a s použitím dvou elektrod. Později on a jeho 

kolegové využili různých frekvencí impedance, aby rozlišili extracelulární tekutinu od 

celkové tělesné vody (Roche a kol., 1996). 

Hofer a kol. ukázali, že ke stanovení celkové tělesné vody lze využít také čtyř elektrod (Roche 

a kol., 1996). 

Tento přístup dále rozpracoval Nyboer (1981) ke stanovení FFM a procenta tělesného tuku 

(Roche a kol., 1996). 

Bioimpedanční metody tedy byly původně vyvinuty pro stanovení celkové tělesné vody 

(Bunc, 1998). 

Užití BlA ke stanovení složení těla je založeno na principu odlišných elektrických vlastností 

tkání. Tkáně, které obsahují hodně vody a elektrolytů jako je krev, mozkomíšní mok nebo 

svaly, jsou velmi dobrými vodiči elektrického proudu. Zatímco tuk, kosti, vzduchem naplněné 

orgány jako jsou plíce naopak kladou průchodu elektrického proudu značný odpor. 

Aplikovaný elektrický proud protéká v těle tkáněmi s nejmenším odporem. Těmito tkáněmi 

jsou krev, extracelulární tekutina, svaly a další vodivé tělesné tkáně, které jsou z převážné 

části tvořeny FFM (Roche a kol., 1996). 

Charakteristika bioelektrické impedance 

Pro stanovení tělesného složení byla vyvinuta řada referenčních metod, které mají ale řadu 

vlastností, jež omezují možnost jejich využití v běžné praxi (např. speciální a drahé měřící 

zařízení, vysoce kvalifikovaný personál, vysoká cena, invazivní přístup atd.). To vše snižuje 

možnost jejich použití při epidemiologických studiích (Bunc, 1998). 

Z těchto referenčních metod pak byly odvozeny další nepřímé metody, tzv. "dvakrát nepřímé" 

metody pro stanovení tělesného složení. K nejrozšířenějším patří měření tloušťky kožních řas 

a bio impedanční analýzy (BlA) (Bunc, 1998). 
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Mezi metody určující složení těla se řadí i ty, využívající nejnovější technologie jako jsou 

např. neutronová aktivace, počítačová tomografie, magnetická resonance, atd., které jsou 

rovněž drahé a těžko dostupné (viz. výše). 

Multifrekvenční bioimpedance je novou technologií měření impedance, která využívá většího 

počtu frekvencí (1, 5, 50, 100 kHz) pro určení tělesného složení, rozložení tělesné vody a 

stavu hydratace organismu (Segal, 1991 ). 

Princip multifrekvenční BI spočívá v tom, že budící proud o nízké frekvenci tj. 1 a 5 kHz 

neproniká do intracelulámího prostoru, lze jím měřit pouze hodnoty ECW a naopak proud o 

vysoké frekvenci tj. 50 a 100kHz již proniká přes buněčnou membránu do buňky a lze tak 

měřit hodnoty TBW (Bunc, 1998). Při měření může být použito buď konstantní nebo 

proměnlivé frekvence (viz. dále). 

Je nutné odlišit, zda je měřena pouze odporová složka impedance nebo impedance celková 

(tedy její odporová i kapacitní složka). 

Při měření odporové složky : 

je využito konstantní frekvence 50kHz, 

je měřeno procento tělesného tuku, aktivní tělesná hmota, TBW. 

Při měření celkové impedance: 

je využito proměnlivé frekvence 1 - 200kHz, 

kromě výše uvedeného lze stanovit množství ECW, ICW, dále fázový úhel, BCM, 

ECM a jejich vzájemný poměr (Bunc, 1998). 

Bylo ukázáno, že při frekvenci 50kHz je měření celkové tělesné impedance výraznější na paži 

(46%) a na dolní končetině (44%). Hrudník, který reprezentuje průměrně 46% celkové tělesné 

váhy, čítá pouze 10% celkové tělesné impedance (Hannan, Cowen a kol., 1994). 

Celková tělesná impedance je determinována impedančními hodnotami paže a dolní 

končetiny, zatímco značná část tělesné vody je lokalizována do hrudníku. Relativní (k tělesné 

výšce) délka končetin může být odlišná mezi populacemi a také v populacích mezi věkovými 

skupinami (senilní kyfóza) a může mít vliv na vztah mezi impedancí a tělesnou vodou 

(Deurenberg, 1995). 
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2.8.1 Praktické poznatky k použití bioimpedance 

Základní proměnnou, kterou měří bioimpedanční metoda je celková tělesná voda (TBW). 

Tukuprostá hmota (FFM), která je dána rozdílem mezi celkovou hmotností a hmotností 

tělesného tuku, je určována z této hodnoty na základě vztahu FFM = TBW/ 0,732, kde 

hodnota 0,732 (73,2%) představuje průměrnou hydrataci tukuprosté hmoty. Tento předpoklad 

je sporným místem bioimpedančních metod. I když bioimpedanční metoda využívá dalších 

zjednodušení jako je "válcový" model lidského těla, konstantní homogenita lidského těla a 

zanedbatelné nepřesnosti v umístění elektrod, je výše uvedený předpoklad nejčastěji 

uváděným zdrojem kritiky. Reálně změřená hydratace tukuprosté hmoty se pohybuje 

v rozmezí 61 - 82% (Bunc, 1998). 

Bioimpedanční metoda, jak vyplývá z jejího principu, je citlivá na stav hydratace organismu, 

což může být nevýhodou, ale i výhodou. Je schopna zachytit příjem nebo ztrátu tekutiny 

v objemu nižším než 0,5 1 (Bunc, 1998). 

Obecně je nezbytné u všech nepřímých metod, stanovujících tělesné složení 

charakterizovat (Roche, 1996) : 

1. Hardware- přístroj, metodu, měřící místa, uspořádání elektrod i měřící frekvence, 

2. Software - predikční rovnice, které z naměřených hodnot stanovují požadované 

výstupní proměnné. 

Hardware je v současnosti u bioimpedančních metod stabilizován,~· různí výrobci využívají 

stejného uspořádání elektrod, excitační proudy i měřící frekvence: 

je využíváno tetrapolárního uspořádání elektrod, kdy dvěma vnějšími elektrodami je 

do těla pouštěn slabý elektrický proud různých frekvencí a prostřednictvím druhé 

vnitřní dvojice je snímáno napětí a vyhodnocována elektrická impedance úseku těla 

mezi oběma elektrodami, 

excitační proud je v rozmezí 400 - 800 uA, 

frekvence je buď konstantní 50 kHz nebo proměnlivá 1-200kHz, 

výstup je přímo na měřícím zařízení nebo je využíváno počítače. 

Faktory ovlivňující přesnost měření 

Stejně jako každá fyzikální metoda, má i bioimpedanční metoda své zdroje chyb. 

Chyby měření bychom mohli obecně rozdělit: 
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chyby způsobené "obsluhou"zařízení - u této metody je relativně nízká a je prakticky 

spojena s umístěním a typem použitých elektrod. Na základě našich měření se tato 

chyba pohybuje na úrovni cca 3% nebo méně z naměřené hodnoty, 

chyby vlastní metody spojené se softwarem a hardwarem (Bunc, 1998). 

Při měření je třeba počítat s denní biologickou variabilitou, která se pohybuje na úrovni cca 

2% z naměřené hodnoty (Roche, 1996). 

V reálných podmínkách lze za kontrolovaného stavu hydratace a při použití "správných" 

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

tolerovaných chyb při měření biologických veličin (Roche, 1996). 

2.9 Síla, silové schopnosti a jejich rozvoj 

Pohybový aparát člověka rozlišujeme na aktivní a pasivní část. Aktivní částí rozumíme 

svalovou tkáň, pasivní část tvoří pojivová tkáň tj. kosti, chrupavky a vazivo. Dále se 

podrobněji budeme věnovat pouze svalové tkáni (Janík, 2004). 

Struktura a funkce kosterního svalu 

Kosterní sval je tvořen svalovými vlákny. Uvnitř svalového vlákna je protoplasma. V níž je 

řada jemných vláknitých útvarů, myofibril, dále četné mitochondrie a dva druhy kanálků 

(tubulů), příčné a podélné (sarkoplasmatické retikulum) (Janík, 2004). 

Myofibrily jsou stažlivé struktury a jsou tvořeny vlákny aktinu a myosinu. Úsek fibrily 

ohraničený dvěma tzv. Z liniemi, tvoří nejmenší jednotku stažlivosti - sarkomer. Stah celé 

fibrily nastává stahem jednotlivých sarkomerů. Samotný pohyb svalového vlákna způsobuje 

posun vláken aktinu a myosinu proti sobě za vzniku příčných můstků. Velikost tenze závisí na 

počtu vzniklých můstků. Jako energetický zdroj pro tvoření a pohyb příčných můstků slouží 

ATP (Janík, 2004). 

Svalový metabolismus 

Jde o chemické reakce, při nichž vznikají z látek složitějších látky jednodušší. Reakce 

probíhají buď za přístupu kyslíku- aerobně, nebo bez přístupu kyslíku- anaerobně. 

Oxidativní štěpení je pomalejší, ale může probíhat po dlouhou dobu. Naopak anaerobní 

štěpení je pouze krátkodobé, ovšem uvolněná energie je mnohonásobně vyšší. Přímým 
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zdrojem energie je, jak jsme již uvedli, ATP. Ostatní makroergní fosfáty jako ADP a CP, 

nebo makroergní substráty cukry, tuky, bílkoviny neslouží přímo jako zdroj energie. Mají 

význam především pro resyntesu ATP (Janík, 2004). 

V průběhu svalové kontrakce nastávají tři základní chemické reakce, jejichž produktem 

je ATP (Janík, 2004): 

1. Štěpení ATP A CP bez přístupu kyslíku (reakce důležitá na počátku každého 

výkonu, zejména u výkonů maximální a vysoce submaximální intenzity) - daný 

systém se velmi rychle aktivizuje, CP se však za poměrně krátkou dobu vyčerpá (10-

20s). Má-li činnost trvat déle zapojují se postupně další systémy. 

Obrázek č. 1: 

Podíl energie v (%) uvolňované "ATP - CP systémem" při intenzivní pohybové 

činnosti v závislosti na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

o/o 

100 

50 

10 20 t (sec) 

2. Štěpení cukrů bez přístupu kyslíku (tato reakce umožňuje získávání energie po dobu 

několika minut, zpravidla 2- 3 min.)- jedná se buď o anaerobní glykolýzu tj. štěpení 

glukózy z krve, nebo o anaerobní glykogenolýzu tj. štěpení glykogenu, uloženého jako 

zásoba ve svalové buňce. Během této reakce vzniká laktát, který se rychle vyplavuje 

do krve, jehož likvidace je pomalejší a tím dochází kjeho akumulaci ve vnitřním 

prostředí. To způsobuje acidosu organismu, což vede k poruchám koordinace až 

k nutnému přerušení činnosti. 
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Obrázek č. 2: 

Podíl energie v(%) uvolňované "LA systémem" při pohybové činnosti v závislosti 

na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

100 

50 

1 2 3 4 t/min 

3. Štěpení cukrů a tuků, bílkovin za přístupu kyslíku (pomocí této oxidativní reakce 

může vznikat energie po dobu několika hodin - uplatňuje se při dlouhotrvajících 

výkonech mírné až středně submaximální intenzity) - velmi ekonomický systém 

získávání energie, při jehož aktivaci se netvoří laktát. 

Obrázek č. 3: 

Podíl energie v (%) uvolňované "oxidativním způsobem" při pohybové činnosti 

v závislosti na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

1 2 3 4 5 tl min 
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Kontinuita energetických systémů 

Ani jeden z těchto systémů nepracuje při pohybové činnosti izolovaně, ale jejich použití je 

ovlivněno intenzitou a dobou trvání činnosti, což způsobuje preferování jednoho systému před 

ostatními, při vytváření celkové energie (Janík, 2004). 

Časová následnost je taková, že nejdříve je vyčerpána svalová rezerva ATP (5 - 9s) a téměř 

současně je nárokován "ATP - CP systém". Později (po 20s) se uvolňuje energie 

prostřednictvím anaerobní glykolýzy s maximální měrou kolem (30- 40s), přičemž její podíl 

poté postupně klesá a začíná přejímat její úlohu oxidativní systém. Tento systém umožňuje 

sice delší, ale oproti předcházejícím systémům méně intenzívní činnost (Janík, 2004). 

Podíl jednotlivých systémů ne energetickém krytí závisí na provádění konkrétní sportovní 

činnosti (Janík, 2004). 

Obrázek č. 4: Schéma aktivity jednotlivých energetických systémů při pohybové činnosti 

(Keul,1972; převzato z Janík, 2004) 

E ATP ATP-CP ATP-LA 02 

100°/o 

50 

o 1 10 15 tl min 

Typologie svalových vláken 

Svalová vlákna jsou rozdělena z hlediska funkčnosti na dva základní typy - bledá a červená. 

Červená vlákna obsahují mnohem více hemoglobinu než bledá a jsou díky tomu lépe 

uzpůsobena pro oxidativní způsob získávání energie. Jsou proto vysokou měrou zastoupena 

ve svalech činných po dlouhou dobu s nízkou intensitou. Naproti tomu bledá vlákna jsou 

přizpůsobena pro rychlostní výkony, pro rychlé a krátkodobé stahy (Janík, 2004). 
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U člověka se nevyskytuje ve svalech pouze jeden určitý druh vláken. Vždy jsou v určitém 

poměru zastoupeny oba, podle toho jakou činnost sval převážně vykonává. Procentuelní 

zastoupení ve svalech je u každého člověka jiné a je geneticky vrozené. Pro sport s převahou 

rychlostních výkonů je důležité, aby sportovec měl ve svalech převahu bledých vláken. Bylo 

zjištěno, že anaerobním tréninkem nelze ovlivnit počet jednotlivých druhů svalových vláken 

ve svalu. Je proto zřejmé, že rychlostní předpoklady jsou podmíněné geneticky (Janík, 2004). 

Typy svalových kontrakcí (Janík, 2004) 

Z hlediska svalové práce rozlišujeme ve fyziologii tři typy svalových kontrakcí: 

pozitivní, koncentrickou, při které převažuje izotonická kontrakce a sval dává energii 

nějakému břemenu, 

statickou, izometrickou, při které je udržována poloha nějakého břemene, 

negativní, excentrickou, při které je pohyb břemene bržděn. 

Faktory ovlivňující kontrakci (Janík, 2004) 

teplota svalu (vyšší teplota zkracuje dobu trvání stahu, proto je důležité sval před 

zátěží dostatečně rozcvičit), 

velikost a frekvence podnětu (současné zapojení více motorických jednotek do 

stahu), 

únava svalu Ge způsobená změnou v iontové rovnováze svalu, acidózou, či 

nedostatečnou schopností organismu krýt vzrůstající energetické nároky svalu). 

Adaptační změny 

Fyzická zátěž je podnět- stresor působící na lidský organismus. Jeho velikost (intenzita) a čas 

(doba trvání) tohoto podnětu (fyzické zátěže jsou rozhodující faktory, které způsobují složité 

reakce jednotlivých subsystémů (Kliner a Vinšová, 1988; převzato z Janík, 2004). 

Opakují-li se déle zátěžové situace tak, že se znovu a znovu úspěšně zvládnou, stresové 

odpovědi organismu na zátěž postupně slábnou a nastává stav adaptace (Choutka, Dovalil, 

1979; převzato z Janík, 2004). 

Ve svalu, který je zatěžován určitým typem tréninku, dochází k mnoha změnám v oblasti 

strukturní i biochemické. 
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Adaptace při rozvoji silových schopností (Choutka, Dovalil, 1979; převzato z Janík, 

2004): 

hypertrofie svalových vláken, hlavně rychlého typu (u plavání nežádoucí), 

rozvoj silových schopností, 

vyšší aktivita enzymu myokinázy (reguluje tvorbu ATP ze dvou molekul ADP). 

Mechanismy adaptační odpovědi 

Adaptační odpověď je snaha o udržení konstantního vnitřního prostředí v rozsahu 

limitovaném genetickým potenciálem buňky. Za základní mechanismus považujeme tvorbu 

nových bílkovin, hlavně strukturních, funkčních a metabolických. Za stimul pro tyto 

adaptační procesy jsou považovány změny v poměru ATP/ADP, hypoxie, ionty Ca a 

fragmenty bílkovin vznikající při jejich zvýšené degradaci v důsledku zatížení organismu 

(Semiginovský, Vránová, 1992; Havlíčková a kol., 1997; Seliger, Vinařický, 1980; převzato 

z Janík, 2004). 

2.9.1 Základní cesty vedoucí ke zvýšení svalové síly 

Protože pohyb neprovádí jediný sval, ale celá skupina svalů, je neobyčejně důležité i 

zdokonalování mezisvalové koordinace, díky které dochází k účelné pracovní souhře mezi 

zatíženými svaly a jejich antagonisty. Proto souhrnná velikost projevované svalové síly 

vzrůstá. Druhá cesta ke zvýšení svalové síly je zvyšování svalové hmoty. Z toho vyplývají 

tyto základní cesty zvyšování svalové síly u sportovců: 

zdokonalování jemných podmíněných reflexních spojů v centrálním nervovém 

systému zabezpečující zlepšení vnitrosvalové koordinace a mezisvalové koordinace, 

rozvíjet svalovou sílu zejména zvětšováním svalové hmoty, 

lze použít i třetí cesty - komplexní, při které se rozvijí svalová síla spojením obou 

metod (Kuzněcov, 1974; převzato z Janík, 2004). 

33 



2.9.2 Klasifikace forem projevu svalové aktivity 

Z kvalitativního hlediska lze rozlišit sílu na (Choutka, Dovalil, 1991; převzato z Janík, 

2004): 

a. statickou - schopnost působit silou proti odporu, přičemž působení není 

charakterizováno pohybem, Jedná se o kontrakci izometrickou, 

b. dynamickou - zde je působení síly charakterizováno pohybem hybného aparátu, 

kontrakce je izotonická, excentrická. 

Podle velikosti překonávaného odporu a zrychlení vykonávaného pohybu můžeme sílu 

dále diferencovat na (Choutka, Dovalil, 1991; převzato z Janík, 2004): 

výbušnou sílu spojujeme s překonáváním odporů nedosahujících hraničních hodnot a 

s maximálním zrychlením, 

rychlá síla se projevuje při překonávání odporů nedosahujících hraničních hodnot, 

s nemaximálním zrychlením, 

pomalá síla se projevuje při překonávání vysokých až hraničních odporů nevelkou a 

stálou rychlostí, 

vytrvalostní sílu charakterizuje schopnost mnohonásobně překonávat odpor 

opakováním pohybu. 

Kvantitativně se projevy síly člení na absolutní sílu (nejvyšší možná úroveň statické, či 

dynamické pomalé síly, je charakterizována maximální velikostí odporu) a relativní sílu, 

která vzniká přepočtem absolutní síly svalových skupin na 1 kg tělesné hmotnosti (Choutka, 

Dovalil, 1991; převzato z Janík, 2004). 

2.9.3 Rozvoj silových schopností 

Ke zvýšení silových schopností je nutné sval stimulovat určitým podrážděním. To můžeme 

provést buď mechanicky nebo elektricky a s různou intenzitou. Z toho vyplývají různé 

možnosti posilování. 
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Rozdělení metod (Choutka a Dovalil; převzato z Janík, 2004): 

Metoda maximálních úsilí 

Překonává se maximální možný odpor břemene (95- 100%), počet opakování 1 - 3x, s malou 

rychlostí pohybu. Nevede k větší hypertrofii svalu. 

Metoda opakovaných úsilí 

Volně definována jako několikrát opakované cvičení, s nemaximálním odporem a 

nemaximální rychlostí. Je rovněž nazývána jako metoda kulturistická, protože se vyznačuje 

velkou hypertrofií svalstva. Má několik možností provedení např. pyramidová metoda, u které 

zátěž postupně zvyšujeme nebo snižujeme, společně se změnou počtu opakování.Dochází zde 

také ke zlepšení vnitrosvalové koordinace. Optimální počet opakování 8 - 15x. 

Metoda rychlostní 

Velikost odporuje střední (30- 60%) se snahou o co nejrychlejší provedení pohybu. Posiluje 

se tak dlouho, dokud neklesne rychlost prováděného pohybu. 

Metoda kontrastní 

Kombinuje metodu opakovaných úsilí s metodou rychlostní. Změny odporu v jedné 

tréninkové jednotce zdokonalují pozitivní kinestetické pocity: těžko - lehko, rychle - pomalu. 

Výsledek je zlepšení vnitrosvalové koordinace. Obvyklá zátěž je 30 - 80% maxima a 5 - 10 

opakování. 

Metoda izometrická 

Cvičení je zde vykonáváno bez pohybu, tedy staticky. Doporučuje se setrvat v zatížení 5 -

12s, přičemž odpor by se měl postupně zvyšovat. Počet cvičení není pevně vymezen. 

Předností této metody je možnost lokálního působení a jednoduché použití bez nákladného 

vybavení. 

Metoda intermediární 

Tato metoda v sobě spojuje statickou a dynamickou práci. Pohyb je v určitém bodě přerušen a 

následuje izometrická kontrakce po dobu asi 5s. Následuje dokončení pohybu. Váha břemene 

musí umožnit krátkodobou výdrž v izometrické kontrakci. Ostatní parametry jsou podobné 

jako u metody izometrické. 
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Metoda brzdivá 

Pracuje se s větším odporem, než jaký lze překonat. Dochází k brzdivé kontrakci, při níž je 

sval násilně protahován. Používají se břemena o hmotnosti 120 - 150% maxima. Velmi 

důležitá je zde proto kvalitní dopomoc. Zásady jsou přibližně stejné jak u metody izornetrické. 

Metoda izokinetická 

Posilování probíhá na speciálních zařízeních, které umožňují klást odpor podle vyvíjeného 

úsilí (větší úsilí= větší odpor). Svaly tedy vyvíjejí v každém okamžiku maximální napětí, při 

konstantní rychlosti pohybu. Počet opakování 6- 8. 

Metoda plyometrická 

Tato metoda je založena na vytváření podmínek pro maximálně mohutnou kontrakci. 

Podmínky se vytvářejí dvěma způsoby: 

a. první způsob je založen na zbrzdění pádu břemena a následné kontrakci, 

b. druhý způsob využívá pohybu břemene z předcházející izometrické kontrakce. 

Jedná se o princip využití protažení svalu kjeho větší následné kontrakci (při protažení svalu 

dochází k podráždění nervosvalových vřetének a prostřednictvím zpětné vazby následuje 

kontrakce- zabraňuje se přetržení svalu). 

Metoda silově - vytrvalostní a metoda kruhová 

Posilování je charakteristické cvičením až "do vyčerpání". Počet opakování je 20 - 50x a 

cílem je vyvolat odezvu i v systému srdečně oběhovém. U metody kruhové se postupně 

zatěžují různé svalové skupiny. 

Metoda elektrostimulace 

U poslední metody je vyloučena volní složka a kontrakce je podněcována elektrickými 

impulsy. Metoda je považována za spíše doplňkovou. 

2.10 Sportovní trénink 

Sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti 

sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně. Poznatky o dynamice zrněn 

probíhajících v tréninkovém procesu a o nezbytnosti jejich racionálního řízení vedly 

k rozdělení teorie sportovního tréninku na dvě relativně samostatné oblasti: 
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první charakterizuje sportovní trénink jako systém, v němž jsou jednotlivé části 

hierarchicky uspořádány v příslušných vzájemných proporcích a vztazích, 

druhá charakterizuje sportovní trénink jako proces, v němž interakce trenér- sportovec 

představuje dynamickou soustavu činnostních podnětů, zaměřených k cílevědomému 

vytváření výkonnostních předpokladů sportovce nebo sportovních kolektivů. 

Společenská podmíněnost sportu a její vliv na tréninkovou praxi vyžaduje, aby se teorie 

sportovního tréninku více přiblížila sportovnímu životu. Z toho hlediska pak dělíme teorii 

tréninku do dvou úrovní: 

obecná teorie sportovního tréninku se zabývá obecnými zákonitostmi biologického, 

psychologického a sociálního rozvoje sportovce, respektuje cílové zaměření na 

výchovu všestranně a harmonicky rozvinutého jedince. Sportovní trénink chápe jako 

celoživotní proces, 

speciální teorie sportovního tréninku uplatňuje všechny uvedené obecné zákonitosti 

přípravy sportovců v konkrétních sportovních odvětvích a disciplínách (Dovalil, 

2002). 

2.10.1 Systém sportovního tréninku 

Komplexní, vnitřně uspořádaný funkční celek, jehož obsahem je účelné a zdůvodněné 

uspořádání forem, prostředků a metod, zajištěných odpovídajícími organizačními formami. 

Východiskem k tvorbě tréninkového systému je analýza soutěžního výkonu, která obsahuje 

v podstatě dvě oblasti: analýzu subjektivních předpokladů k soutěžní činnosti sportovce a 

analýzu vnějších podmínek (Dovalil, 2002). 

2.10.2 Cíle a úkoly sportovního tréninku 

Cílem sportovního tréninku je dosahování individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve 

vybraném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce. V tomto pojetí má 

sportovní trénink následující úkol: Osvojování techniky a taktiky příslušného sportovního 

odvětví nebo disciplíny na základě osvojení příslušných sportovních dovedností a rozvoje 

speciálních pohybových schopností (Dovalil, 2002). 
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2.10.3 Složky sportovního tréninku 

Rozsáhlé a různorodé úkoly sportovního tréninku se člení podle povahy do jednotlivých 

druhů příprav - složek: 

kondiční příprava, 

technická příprava, 

taktická příprava, 

psychologická příprava. 

Vzhledem k cíli práce se podrobněji zaměříme pouze na kondiční přípravu, která je 

nejdůležitější složkou sportovního tréninku, neboť je zaměřena na vytváření základních 

tělesných předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost (Dovalil, 2002) 

Kondiční příprava 

Kondiční příprava se primárně zaměřuje na ovlivnění pohybových schopností sportovce. 

Úroveň pohybových schopností patří k významným faktorům většiny sportovních výkonů. 

Obecná kondiční příprava komplexně působí na všechny pohybové schopnosti a jejím cílem 

je dosáhnout všestranného pohybového rozvoje. Naproti tomu se speciální kondiční příprava 

odvozuje od specifiky sportu a obtížnost spočívá v maximálním uplatnění pohybových 

schopností ve sportovních dovednostech, ve speciálně vytvářené struktuře pohybu. Mezi 

úkoly kondiční přípravy patří stimulace silových schopností. Svalová síla je jednou ze 

základních pohybových schopností, rozvíjených při plaveckém tréninku. U plavců dochází 

k výraznému nárůstu síly zejména svalů paže a pletence ramenního, síla dolních končetin se 

uplatňuje většinou méně (Havlíčková, 1993). 

V plavecké lokomoci se projevuje dynamická síla a její uplatnění je závislé na plaveckém 

způsobu a délce trati. Čím je plavaná trať kratší, tím více se uplatňuje silová složka výkonu 

(Zítek, 1982). 

Adaptační změny, podmiňující zvyšování úrovně silových schopností, se dotýkají všech 

limitujících biochemických, fyziologických a morfologických činitelů. Účinek silového 

tréninku se tak spojuje se zvětšením příčné plochy svalu, se změnami energetických zásob 

svalu a jeho enzymatickou aktivitou (Dovalil, 1986). 
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Při stimulaci silových schopností na suchu se plavec musí chovat obezřetně. Vlivem ztráty 

specifického vodního prostředí musí plavec sledovat charakter posilovacích cviků, tak, aby 

získané vlastnosti bylo možné přenést a využít v plaveckém výkonu (Dovalil, 1986). 

Další složkou tréninkového procesu je stimulace rychlostních schopností, která patří 

k nejobtížnějším tréninkovým úkolům, protože mají nejvyšší stupeň dědičnosti ze všech 

pohybových schopností. Další přírůstek rychlosti lokomoce se objasňuje zlepšením silových 

schopností, zlepšením techniky a zvýšením aerobních schopností. Další neméně důležitou 

složkou tréninkového procesu je stimulace vytrvalostních schopností (Dovalil, 1986). 

Plavečtí veteráni se věnují stimulaci silových schopností v tréninkového procesu ve vodě 

nebo i v posilovnách. Převažuje u nich ale potřeba stimulace všech pohybových schopností 

přiměřeně věku. Do svého tréninkového programu zařazují: aqua-aerobik, fitness a další, hrají 

stolní tenis a tenis, jezdí na kole, hrají volejbal, basketbal atd. (Felgrová, 2003). 

Technická příprava 

Osvojování techniky je proces, který má počátek v době, kdy se jedinec učí prvním 

záběrovým pohybům, jeho vrchol - dokončení prakticky nemusíme dosáhnout am ve 

vrcholové etapě. Z tohoto důvodu jsou využitelná technická cvičení ve všech etapách 

sportovní přípravy s ohledem na motorickou úroveň plavce. Zařazení cvičení do všech 

výkonnostních etap plaveckého tréninku má odůvodnění ve vztahu k potřebě plavce 

vykonávat plaveckou lokomoci účelně a racionálně, k potřebě plavce plavat co nejrychleji při 

malém výdaji energie. Za tímto účelem je nutno pohlížet na technické dovednosti plavce jako 

na velmi důležitý předpoklad využití funkční připravenosti plavce při samotném plaveckém 

výkonu (Pokorná, Felgrová, Smolík, 2001). 

V plaveckém tréninku se na základě zdokonalené techniky dále zvyšují funkční možnosti 

organismu, rozvíjí se síla a vytrvalost, morálně volní vlastnosti, což zpětně ovlivňuje techniku 

na vyšší úrovni. Nelze tedy rozvoj, usměrňování a kontrolu techniky opominout v žádném 

období, protože nedostatky a chyby v technice se velmi těžko odnaučují a vždy omezují 

výkon, i když mohou být na určitou dobu kompenzovány dalšími faktory, které limitují 

plaveckou výkonnost (Juřina, 1973; Makarenko, 1978). Na technickou přípravu by měl být 

kladen velký důraz i během tréninkového procesu plavců kategorie Masters. Ti, kteří prošli 

plaveckou závodní kariérou, si přenášejí znaky techniky z mládí. Současná plavecká technika 
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Je pro plavce kategorie Masters většinou náročná a neJsou schopni ji v plném rozsahu 

koordinačně zvládnout. Vzhledem k tomu, že si většinou svůj tréninkový program tvoří sami 

a sami také trénují, nemají o své technice zpětnou vazbu a nadále si své technické chyby 

fixují. 

Taktická příprava 

Pro plavce - závodníky (i v kategorii Masters) má taktická příprava velkou váhu. Soustředí se 

na nácvik, jak hospodařit s energií a silami během plaveckého výkonu. Výdej energie by měl 

být v průběhu výkonu rovnoměrný. Správné rozložení tempa zabrání předčasné akumulaci 

laktátu, které vede ke snížení rychlosti glykolýzy, snížení činnosti energetického metabolismu 

a v konečném důsledku ke snížení rychlosti plavecké lokomoce (Ryška, 1991 ). 

Kolísání rychlosti a výdeje energie v průběhu výkonu vede k dřívějšímu nástupu únavy 

(únava je přirozeným obranným mechanismem) (Jordánová, 1990). Důležitá je volba 

rychlosti v prvních metrech závodu bezprostředně po startu. Nezkušený nebo přemotivovaný 

závodník vydá příliš mnoho energie na začátku výkonu. V další části výkonu, nástupem 

předčasné únavy, dochází k výraznému zhoršení technických parametrů a výkonu jako celku. 

Psychologická příprava 

Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických poznatků 

k prohloubení efektivity tréninkového procesu. Cílem psychologické přípravy sportovce je na 

základě psychologických poznatků zvýšit účinnost ostatních složek sportovního tréninku a 

v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni dosaženého stavu trénovanosti, regulovat aktuální 

psychické stavy, motivační strukturu, meziosobních vztahů (Dovalil, 2002). 

U plavců kategorie Masters tato složka tréninkového procesu téměř chybí. Podle šetření 

Felgrové, ze 112 dotázaných závodníků jich 107 vyloučilo ochotu trénovat bez možnosti 

závodit. Jako důvod pro svou závodní činnost uváděli nejen svou fyzickou seberealizaci, ale i 

důležitost kontaktu s vrstevníky a to v tréninku ale i na závodech. Využili možnost vyjádřit se 

Felgrové, proč podstupují trénink a závody a konstatovali, že když přestanou trénovat a 

závodit, ztrácejí pocit zdraví a to nejen subjektivně, ale často i objektivně. Motivací 

k sportovní činnosti jim je tedy vnitřní přesvědčení. Velký vliv má kolektiv a vlastní 

seberealizace. 
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2.11 Rozvoj silových schopností a jejich prostředky 

2.11.1 Rozvoj speciálních silových předpokladů (dále SSP) ve vodě 

V oblasti tréninku zaměřeného na rozvoj SSS ve vodě jsou zahrnuta cvičení, která rozvoj SSS 

kombinují s rozvojem koordinačních a senzomotorických regulačních schopností (stabilizace 

splývavé polohy těla, cit pro vodu, atd.). 

Rozlišují se tréninkové prostředky: 

zvětšující propulzní, poháněcí, plochu, různé druhy "pacek", 

vyvolávající dodatečné odpory (plavecké brzdy- kbelíky, závěsy, molitany, odporové 

pásy, plavky, atd.), 

působící ve smyslu vnějšího donucení (urychlovače - závěsy na gumovém laně, 

proudové kanály, atd.), 

zaměřené na rozvoj rychlostní síly a silové vytrvalosti při volném plavání. 

2.11.2 Rozvoj všeobecné kondice na suchu 

V tomto komplexu tréninkových cviků se opouští zcela pohybová struktura závodního 

pohybu. Jako příklad lze uvést takové cviky, které jsou aplikovány v rámci všeobecného 

atletického tréninku pro rozvinutí základního silového potenciálu např. posilování se závažím. 

2.11.3 Rozvoj speciálních silových předpokladů na suchu 

V tomto komplexu jsou cviky zaměřeny na rozvoj svalových skupin podílejících se na 

propulzi (pohon vpřed) a současně také na sílu, která je nutná pro vztlak a stabilizaci polohy. 

Rozvoj je závislý ve stejné míře na kondičních a koordinačních předpokladech, na stavu jejich 

vývoje a změně vztahů. Jako tréninkového prostředku se využívají různé druhy 

izokinetických posilovacích zařízení (Janík, 2004). 

Silový trénink s pomocí speciálně upravených posilovacích přístrojů se pak stává trvalou 

součástí moderního tréninku. Metodicky se začleňuje jak mezi speciální silový trénink 

zohledňující časoprostorovou a dynamickou strukturu plaveckého záběru, tak i do základního 

silového tréninku. Podstatným znakem specifického silového tréninku s posilovacími přístroji 

je tedy úzký vztah k závodním cvičením. Tím lze jednotlivé prvky sportovní techniky 
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zdokonalit při výrazně zvýšené intenzitě zatížení a tak využít pozitivních účinků silového 

tréninku (Janík, 2004). 

Ve specializované a vrcholové etapě přípravy se postupně zvyšuje podíl speciální silové 

přípravy oproti všeobecné silové přípravě. V průběhu ročního tréninkového cyklu se jejich 

poměr mění, od převažujícího všeobecného zaměření v začátku přípravného období I 

(listopad - únor) až po šestitýdenní rozvojový mezocyklus v konci přípravného období II 

(březen - duben) zaměřený převážně na dokončení speciální silové přípravy. SSP tedy 

zabezpečuje návaznost od čistě obecného zatěžování ke specifickému. Cílem SSP je vytvoření 

silových předpokladů na úrovni zabezpečující zvládnutí časoprostorové a dynamické 

struktury pohybu v podmínkách adekvátních závodním (Janík, 2004). 

2.12 Trenažér "Biokinetic" 

Charakteristika plaveckého trenažéru Biokinetic 

Plavecká lavička BIOKINETIC je trenažér vhodný na rozvoj síly a zdokonalování techniky 

záběrových pohybů, především v plaveckém způsobu kraul. Biokinetic je bržděn izokineticky. 

To znamená, že brzdná síla vzrůstá nade všechny meze při snaze překročit nastavenou 

rychlost (Janík, 2004). 

V opačném případě, kdy požadované rychlosti nebylo dosaženo, je brzdná síla nulová, 

respektive zbytková, daná mechanickými odpory celého systému. V ideálním případě je tedy 

rychlost pohybu konstantní (Janík, 2004). 

Na čelním panelu trenažéru je umístěn display a palcový přepínač o deseti krocích. 

Přepínačem se nastavuje zatížení. Nenastavuje se však brzdná síla, ale limitní rychlost. 

Stupněm "0" je nastavena nejnižší rychlost, tj. nejvyšší zatížení. Naopak stupněm "9" 

nastavíme minimální zatížení. Display zobrazuje vykonanou práci v kilopondmetrech. Údaj o 

vykonané práci je kalkulován jako součin dráhy a síly. Čítač práce je nulován tlačítkem, které 

plní i funkci zapnutí. Elektronika se vypíná automaticky s určitým zpožděním po ukončení 

pohybu. Vlastním brzdným agregátem je dynamo. Energie vyrobená dynamem Je 

amortizována výkonovými polovodiči a přeměněna v tepelnou energii (Janík, 2004). 

Izokinetického principu je dosaženo autoregulační smyčkou záporné zpětné vazby. Výstupní 

napětí na svorkách dynama je přímo úměrné otáčkám, tedy rychlosti. Toto napětí je 
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komparováno s napětím nastaveným palcovým přepínačem. Výsledek této komparace je 

převeden na paralelní sadu výkonových polovodičů, které se chovají jako proměnný odpor. 

Velikost tohoto odporu je pak dána velikostí budícího proudu polovodičů. Tento budící proud 

je úměrný výsledku komparace rychlosti. Z předchozího popisu jednoznačně plyne, že budící 

proud polovodičů je přímo úměrný brzdné síle. V předchozím textu je použit výraz úměrně 

závislý a ne lineárně závislý. To znamená, že pro parametr síly, resp. rychlosti je nutná 

nelineární kalibrace. Údaj dráhy, jako jeden ze vstupních parametrů pro výpočet práce je 

získán z pulzního optoelektronického snímače. Parametr dráhy není standardně vyveden pro 

externí zpracování. 

Využití Biokineticu v tréninku plavců 

Ve sportovním plavání se již po mnoho let absolvuje velká část posilovacího tréninku na 

suchu, s pomocí přístrojů na posilování paží. Nejmodernějším přístrojem právě na posilování 

paží je BIOKINETIC vyvinutý v USA, který se ve své základní verzi mnohostranně požívá 

déle než deset let při tréninku plavců (Janík, 2004). 

Trenažér je izokineticky bržděný speciálně upraveným dynamem. Plavec může volit mezi 

deseti různými stupni zatížení. Stupně zatížení se liší rychlostními, silovými charakteristikami 

(Janík, 2004). 

Využití Biokineticu jako speciálního posilovacího tréninkového přístroje horních končetin se 

ve sportovním plavání plně osvědčilo. Pokud jde o adekvátnost zatížení mohou být 

simulovány dostatečným způsobem pracovní podmínky pro skupiny záběrových /propulzních/ 

svalů všech plaveckých způsobů. Problematickým zůstává využití pro plavecký způsob prsa. 

Posilovací trénink se zřetelně zvýšenou intenzitu zatížení a požadavek vysokého počtu 

opakování cvičení, který je nezbytný ve vytrvalostních sportovních disciplínách, jsou spolu 

slučitelné jen v omezené míře. Zejména pak v případě, kdy se má udržet kvalita pohybového 

provedení na vysoké úrovni. Spojení obou požadavků (využití pozitivních účinků vysoké 

intenzity zatížení pohybu a energetické náročnosti cvičení s velkým počtem opakovaní) je 

možné metodicky zajistit v intervalovém tréninku. Krátké přestávky mezi jednotlivými úseky 

umožňují při zatížení téměř plynulou resyntézu kreatinfosfátu a rozšiřují tím způsoby 

resyntézy kreatinfosfátu v aerobně alaktátovém režimu práce, zejména na úrovni svalové 

tkáně (Janík, 2004). 
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V posilovacím tréninku německých plavců se orientují časové úseky zatížení při 

srovnatelných pohybových frekvencích výrazně podle doby odpovídající závodní trati. To se 

odráží i v testu síly ústřední výkonnostní diagnostiky. Na Biokineticu absolvují plavci -

sprinteři testy v trvání jedné, respektive dvou minut, a vytrvalci ( 400 m a delší tratě) čtyři 

minuty (Janík, 2004). 

Během pohybového cyklu na Biokineticu se objevuje při zatěžování zejména u sprinterů 

výrazná ztráta kvality provedeného pohybu již po 20ti - 30ti vteřinách. Snížení těchto ztrát 

představuje podle názoru odborníků podstatnou výkonnostní rezervu především pro 

sprintérské tratě (Janík, 2004). 

2.13 Vliv silového tréninku ve vyšším věku 

Formy a zaměření pohybové aktivity ve vyšším věku jsou již po několik roků středem zájmu 

sportovní medicíny i gerontologie. Například Americká společnost sportovní medicíny vydala 

stanovisko, ve kterém zdůrazňuje její přínos pro zdraví, kvalitu života i nezávislost osob této 

věkové kategorie. Není však jednoty v názorech o přesné náplni vlastní pohybové aktivity 

starších osob. Objevuje se řada názorů, z nichž některé prosazují výhradně používání 

aerobního vytrvalostního cvičení, na druhé straně jsou i studie, které naopak dávají přednost 

silovému tréninku, jehož přínos je rovněž nepopiratelný (Máček, Máčková, 2004). 

Od aerobního tréninku střední a vyšší intenzity vytrvalostního charakteru v podobě rychlé 

chůze, běhu, jízdy na kole a podobně se očekává preventivní i léčebné působení u nejčastější 

příčiny úmrtí tj. kardiovaskulárních chorob. Může, ale i nemusí být současně doprovázeno i 

zlepšením tělesné zdatnosti. Aktivita tohoto typu vyvolá po čase pokles hmotnosti, a hlavně 

příznivé změny krevních lipoproteinů, to znamená pokles celkového a vzestup příznivého 

HDL cholesterolu (Máček, Máčková, 2004). 

Úspěch se dostaví po více týdnech až měsících této aktivity, kdy nejmenší účinný výdej 

energie pohybem je 1000 kcal týdně, což před stavuje chůzi rychlostí alespoň 4 kmih v 

celkové délce 16 km týdně. Spolehlivější působení vzniká až při délce 20 km. Velmi rychlá, 

během 24 hodin, ale jen několik málo dní trvající odpověď na stejnou zátěž se také projevuje 

zvýšenou citlivostí na inzulín, poklesem hladiny, inzulínu nalačno a celkovým zlepšením 
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metabolizmu cukru. Krátké trvání této formy adaptace však vyžaduje její každodenní 

opakování (Máček, Máčková, 2004). 

Postupující věk přináší i pravidelný vzestup krevního tlaku a tím i ohrožení některou cévní 

příhodou. Dlouhodobé studie prokázaly, že krevní tlak vlivem vytrvalostního tréninku klesá. 

Souhrn těchto příznivých efektů, kladně ovlivňující zdravotní stav, je ve svém souhrnu 

podkladem pro vznik vyšší tělesné zdatnosti, jejíž nedostatek je jedním z nezávislých 

rizikových faktorů, které ovlivňují úmrtnost především na oběhové choroby. To znamená, že 

sedavý způsob života zvyšuje především riziko úmrtí na oběhové choroby. Naproti tomu 

názory na používání silového tréninku u starších osob nejsou jednotné. Někteří jej odmítají 

pro údajná rizika, jiní jej propagují pro jeho zdravotní efekty, jak je uvedeno dále (Máček, 

Máčková, 2004). 

2.13.1 Vliv silového tréninku na úbytek svalové hmoty 

Silový trénink zabraňuje postupnému věkovém úbytku svalové hmoty. Udává se, že do věku 

50 roků se sníží průřez svalem asi o 10%, v šestém a sedmém decenniu klesá svalová síla 

vždy asi o 15% a v dalších dekádách o 30%. Trénink podněcuje po několika měsících 

pravidelného cvičení nahrazení zaniklých svalových vláken tím, že se zvětší objem 

stávajících. Protože se s věkem snižuje průřez vláken II. typu, silový trénink má zabránit 

těmto změnám. Výsledkem je postupné zvýšení síly velkých svalových skupin, čímž se 

udržuje jejich pracovní schopnost, zachovává samostatnost ve svém důsledku i zvýšená 

kvalita života. Zvýšení svalové síly přináší i lepší ovládání těla a tím i prevenci úrazů. Vedle 

těchto příznivých vlivů se udává, že silový trénink ve vyšším věku může přinášet určitá rizika 

a to především u nemocných osob. Dále nemá pravděpodobně další preventivní působení na 

ischemickou chorobu srdeční jako aerobní forma cvičení a jeho působení se omezuje pouze na 

zvýšení síly prostřednictvím posilování svalů (Máček, Máčková, 2004). 
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2.13.2 Vliv silového tréninku na ischemickou chorobu srdeční 

Jak již bylo výše řečeno, zvýšení aerobní kapacity je základním mechanizmem prevence 

ischemické choroby srdeční. Silový trénink však tento faktor významně neovlivní; sice 

zvyšuje srdeční frekvenci jako aerobní, ale současně stimuluje při stejné intenzitě produkci 

stresových hormonů více než 7x. Může však vyvolat i jiné změny, které příznivě ovlivňující 

stav oběhového systému starší populace. Bylo zjištěno, že 12 týdnů cvičení na úrovni 80% 

maxima zvýšilo silovou vytrvalost o 38% u 65 až 79letých žen. Zvýšení vytrvalosti 

korelovalo se vzestupem síly v lýtkových svalech. Další autoři referují o poklesu klidové 

srdeční frekvence i krevního tlaku po 16 týdnech. Příčinou těchto změn je příznivé ovlivnění 

svalových vláken I. typu. Většinou se udává, že silový trénink narozdíl od aerobního nepřináší 

žádné kladné změny v hodnotách krevních tuků, to znamená že hladiny cholesterolu zůstávají 

stejné (Máček, Máčková, 2004). 

2.13.3 Vliv silového tréninku na zvýšený krevní tlak 

Většinou se předpokládá, že tento trénink je u osob trpících hypertenzí nevhodný. Není však 

dostatek informací o jeho vlivu na klidový krevní tlak a pokud jsou, tak přinášejí rozporné 

výsledky. Někteří tvrdí, že vede ke krátkodobému poklesu klidového TK, což jiní popírají. 

Podobný efekt se po tréninku nezjistil. Lze uzavřít, že tento trénink neovlivňuje podstatným 

způsobem klidový TK, aby to bylo důvodem pro jeho použití v prevenci. Riziko náhlého 

zvýšení TK při vlastním silovém tréninku u nemocných s hypertenzí je nepopiratelné a je i 

přísnou kontraindikací nejen tréninku, ale i použití síly v každodenní aktivitě (Máček, 

Máčková, 2004). 

2.13.4 Vliv silového tréninku na diabetes 

Průběh diabetu zvláště II. typu může být zásadně ovlivněn zvýšenou pohybovou aktivitou i 

získaným stupněm adaptace. Je dlouholetá zkušenost, že zlepšení metabolizmu cukrů souvisí 

s redukcí tělesného tuku i vzestupem aerobní kapacity a že především aerobní trénink vede k 

tomuto cíli. Zlepšení v toleranci na glukózu podle tolerančního testu se podařilo pomocí 

silového tréninku docílit u mužů středního věku, ale nikoli u mladších a starších a ani u žen. 

V jiné studii se však prokázalo, že intenzivní silový trénink snížil zvýšenou hladinu inzulínu u 
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žen po menopauze spolu nebo i bez sou časného snížení hmotnosti. Současně došlo i ke 

zvýšení tolerance na glukózu. Jedna studie srovnávala efekt intenzivního silového tréninku u 

zdravých mužů a žen ve věku 20-30 a starších 65 až 75 roků. Všichni byli zatěžováni 

relativně stejnou intenzitou. Výsledky ukázaly přibližně stejný efekt u starších i mladších 

mužů, kde se objevilo zlepšení tolerance na glukózu a snížení produkce inzulínu, zatímco u 

starších žen se tento efekt neprojevil. Lze uzavřít, že není doporučeníhodné běžné používání 

tohoto tréninku u nemocných s diabetem jako preventivní léčebná metoda. Jeho použití je 

efektivní pouze u zdravých mužů, ale i u nich se doporučuje kombinace s aerobním tréninkem 

(Máček, Máčková, 2004). 

2.13.5 Vliv silového tréninku na metabolický syndrom 

Hromadění břišního tuku je první známkou zvýšení inzulínové rezistence, vzniku 

abnormálního profilu lipoproteinů a někdy i následné hypertenze. Pak následují další již 

manifestní chorobné stavy jako ischemická choroba srdeční a diabetes. Uvádí se, že silový 

trénink může snížit celkové množství tuku, ale vedle silového tréninku musí současně působit 

i omezení příjmu energie potravou. Výhoda takto kombinovaného působení spočívá v 

udržování svalové hmoty a zabránění její ztráty při omezující dietě. Pokud by byl pouze 

snížen přijem, tělo by trávilo vlastní svalovou hmotu (Máček, Máčková, 2004). 

2.13.6 Vliv silového tréninku na prořídnutí kostí (osteoporózu) 

Snížení kostní hustoty u žen několik roků po menopauze způsobuje častější výskyt fraktur 

převážně dolních končetina obratlů. Podle některých údajů postihuje fraktura krčku 

stehenního až jednu třetinu žen v sedmém a osmém decenniu. Ve velké průřezové studii se 

ukázalo, že pokles svalové síly dolních končetin může spolehlivě předpovědět možný výskyt 

fraktury. Rada studií uvádí nižší počet případů fraktur krčku stehenního u aktivních osob s 

větší svalovou silou než u osob se sedavým způsobem života. U žen ve věku 50 až 70 roků 

intenzivní silový trénink udržuje nebo dokonce o 1% zvýší kostní hustotu měřenou v hlavici 

stehenní kosti a bederní páteři. Ukazuje se, že výsledky jsou u mladších osob výraznější než u 

starých, u nichž byla použita zátěž nižší intenzity. Aby se docílilo žádaného efektu, měla by 
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hustota stoupnout nejméně o 20%. Většina studií s kladným výsledkem však uvádí vzestup 

menší než 5% (Máček, Máčková, 2004). 

2.13. 7 Vliv silového tréninku na artrózu 

Snížení síly může přispívat ke vzniku bolestí i poruch stability při tomto onemocnění. 

Příčinou zvýšených obtíží bývá pokles aktivity nemocných. Středně více intenzivní silový 

trénink má tento nedostatek napravit. Například po tréninku trvajícím 8 týdnů se dostavil 

výrazný vzestup síly a současný ústup bolestí. Při srovnání efektu aerobního a silového 

tréninku u 365 osob s artrózou kolenního kloubu nebyl podle jejich subjektivního udání 

nalezen žádný rozdíl, ústup obtíží byl u obou skupin jen částečný (Máček, Máčková, 2004). 

2.13.8 Vliv silového tréninku na flexibilitu 

Snížení flexibility vyvolává řadu subjektivních obtíží v denním životě. Příčinou je opět pokles 

celkového množství aktivity. Při silovém tréninku se doporučuje dávat přednost pohybům 

prováděným v celém rozsahu kloubu s účastí všech svalových skupin Na druhé straně jsou i 

údaje, které nepotvrzují vliv tréninku a cvičení na zvýšení flexibility u starších osob, ale 

naopak tvrdí, že současný trénink dokonce tuto vlastnost snižuje, že významnější zlepšení 

přináší pouze cvičení flexibility. Doporučuje se použít strečink, který by měl být i součástí 

každého typu silového tréninku (Máček, Máčková, 2004). 

2.13.9 Zhodnocení vlivů silového tréninku ve vyšším věku (Máček, Máčková, 2004) 

1. Odhaduje se, že vzniklé ztráty svalové síly a hmoty ve vyšším věku může nahradit 

středně intenzivní silový trénink trvající několik měsíců. 

2. Tato forma tréninku nezvyšuje aerobní kapacitu, ale může podpořit vytrvalostní 

výkonnost svalstva dolních končetin. 

3. Trénink neovlivní v kladném ani záporném směru hladinu krevních krevních tuků. 
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4. Nejsou žádné důkazy, že by snižoval klidový TK u starších hypertoniků, v případě 

existujícího zvýšeného tlaku hypertenze se nedoporučuje silový trénink vůbec. Snížení 

klidového TK se objevilo v některých studiích jen u zdravých osob. 

5. Většina studií uvádí, že silový trénink zvyšuje citlivost na inzulín a příznivě ovlivňuje 

průběh diabetu II. typu,. podobně jako je tomu i při AT. 

6. Jsou důkazy, že podporuje spolu s dietou snížení množství celkového tuku a to i 

břišního. 

7. Důkazy pro zvýšení kostní hustoty vlivem silového tréninku nejsou zcela jasné, ale vše 

svědčí pro její udržení. 

Závěrem lze konstatovat, že i silový trénink má své nesporné klady, pro které by měl být, 

vedle převažujícího aerobního tréninku, nedílnou součástí pohybového programu hlavně 

zdravých starších osob. Prospívá i u poruch pohybového systému, rizikový může být u poruch 

oběhu, zvláště při vyšším krevním tlaku (Máček, Máčková, 2004). 

2.14. Trénink plavců kategorie Masters 

2.14.1 Struktura plaveckého výkonu 

Podstatou plaveckých výkonů je překonat závodní trať dlouhou 50-1500 metrů co nejrychleji, 

způsobem vymezeným pravidly sportovního plavání, tedy konkrétním plaveckým způsobem. 

Každý konkrétní výkon je podmíněn řadou dílčích faktorů i skupinami determinant, které jsou 

ve vzájemných vazbách Gednoduchých nebo složitějších). Představa struktury těchto faktorů 

bývá pojímána pro svou složitost velmi často pouze schematicky nebo se zaměřením na jen 

určitou oblast. Komplexní, exaktně ověřený model struktury plaveckého výkonu, nemáme 

v odborné literatuře k dispozici. Přesto, nebo právě proto, se jeví tato problematika jako velmi 

potřebná především pro racionální řízení plaveckého sportovního tréninku v různých etapách 

rozvoje plavecké výkonnosti. Jde o volbu obsahu, zaměření, metody a prostředky sportovního 

tréninku plavců. Téma zasahuje prostřednictvím modelových charakteristik úspěšného plavce 

závodníka do výběru talentů nebo hodnocení perspektivnosti plavce (Čechovská, 2001). 
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Sportovní plavecká výkonnost se zvyšuje během poměrně dlouhé sportovní kariéry sportovce 

a je v podstatě souhrnem projevů vrozených dispozic ovlivněných prostředím - vliv 

nezáměrný a tréninkovým procesem- vliv záměrný (Čechovská, 2001). 

Soubor požadavků determinant, určujících složek sportovního, tedy i plaveckého 

výkonu je shrnut v jiném přístupu do skupin: 

bioenergetických determinant, které podmiňují schopnosti mobilizovat výkonu 

odpovídající bioenergetické systémy, 

biomechanických determinant, které zahrnují činnost celého pohybového systému, 

koordinační kvalitu, 

psychických determinant, které zahrnují psychické procesy, osobnostní 

charakteristiky, motivaci a další faktory, 

deformačních determinant, které představují rušivé momenty vnitřní povahy (napětí, 

strach, únava) a vnější povahy (soupeři, podmínky závodní činnosti) (Čechovská, 

2001). 

Obrázek č. 5: 

Struktura plaveckého výkonu, komplex činitelů, které podmiňují plavecký výkon 

(Čechovská, 2001) 

Schéma struktury plaveckého výkonu 

Faktory 
techniky 

P~ch~logické 
fáktozy 

Faktory 
kondice 
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2.14.2 Etapy sportovního tréninku 

Poznatky o zákonitostech fyzického a psychického vývoje člověka jsou argumenty pro 

tréninkovou koncepci. Dlouhodobá příprava se rozděluje na etapu základního, 

specializovaného a vrcholového tréninku. Etapa základního tréninku má jako prvořadý úkol 

celkový harmonický rozvoj osobnosti, upevnění zdraví a podporování přirozeného tělesného a 

psychického rozvoje. Výkon se klade jako perspektivní, vzdálený cíl, není výlučnou hodnotou 

pro mladého sportovce. Vytváří se návyk na pravidelný trénink a upevňuje se kladný vztah 

k tréninku. Důraz se klade zvláště na koordinační schopnosti, trénink by proto měl být co 

nejpestřejší. Během etapy specializovaného tréninku se soutěžení i nadále chápe jako 

prostředek ke zvyšování výkonnosti. Trénink se již specializuje na rozvoj schopností a 

dovedností, které podmiňují výkon. Trénink má již strukturu ročního tréninkového cyklu. 

Upevňuje se technika, klade se důraz na kondiční přípravu a pozornost se začíná věnovat také 

taktické přípravě. Etapa vrcholového tréninku se již týká dospělých a vybraných 

talentovaných jedinců. Cílem etapy je dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. V této etapě stoupá 

význam speciálních tréninkových prostředků (Dovalil, 2002). 

Na etapu vrcholového tréninku navazuje etapa veteránského tréninku. Plavci veteráni 

mohou být rozděleni do čtyř skupin: 

První skupinou jsou ti, kteří prošli všemi etapami plaveckého tréninku a po ukončení 

své vrcholové činnosti se trénování věnují dále a závodí jako plavci kategorie Masters. 

Druhou skupinou jsou ti, kteří svou plaveckou kariéru ukončili před vrcholovou 

etapou, ale plavání se věnují nadále. 

Do třetí skupiny patří plavci, kteří byli do závodění a tréninkového procesu vtaženi 

svou rodinou, bez jejich předchozí plavecké kariéry. 

Do čtvrté skupiny jsou zařazeni plavci, kteří přešli na plavání z jiného druhu sportu, 

protože jim zdravotní stav, nebo jiný důvod, již neumožňuje tréninkovou činnost 

původní sportovní aktivity. 

Sportovní trénink je proces, který by neměl postrádat promyšlenou kontinuitu. Organizačně to 

řeší uplatňování různě dlouhých tréninkových cyklů. Cyklus ve sportu znamená relativně 

ukončený sled, celek opakujících se různě dlouhých časových úseků tréninkového procesu. 

Časové úseky mohou trvat několik dnů, ale i několik měsíců až let. Jsou spojeny tréninkovým 

cílem (cíli). Každý následující cyklus je částečným opakováním některých rysů cyklu 
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předchozího a současně se v něm objevují nové rozvíjející tendence. Odlišuje se od 

předchozího novým obsahem, nárůstem zatížení, změnou jeho komponent atd. Obvykle se 

rozlišují mikrocykly (sled tréninkových jednotek), mezocykly (sled několika mikrocyklů) a 

makrocykly (sled mezocyklů). Stavba ročního tréninkového cyklu směřuje k tomu, aby 

maximální sportovní výkonnost kulminovala v požadovaném čase. To mu v praktické rovině 

odpovídá standardní periodizace, která rozlišuje přípravné, předzávodní, závodní=hlavní a 

přechodné období (Dovalil, 2002). 

Tabulka č. 1: 

Rámcové schéma periodizace tréninkového cyklu (Dovalil, 2002) 

Období Hlavní úkol období 
Přípravné rozvoj trénovanosti 

Předzávodní _rrladění s_f!ortovní formy 
Hlavní _j>rokázání a udržení_ITsoké _!fkonnosti 

Přechodné zotavení 

U plavců kategorie Masters je režim sportovního tréninku stejný jako u vrcholového tréninku. 

Pro plavecké veterány je ještě důležitější pravidelnost, každé přerušení tréninkové činnosti 

vede k rychlejší ztrátě kondičních faktorů. Ne vždy se ale vlivem ekonomicko-sociálních 

činitelů daří, aby tréninková náplň odpovídala cíli období. Plavci veteráni vzhledem 

k finančním nákladům využívají podmínky, které jsou jim dostupné. Mnohem více u nich 

vstupuje do tréninkového procesu využívání sezónních sportů (cyklistika, běh na lyžích) jako 

tréninkového prostředku. Jako doplnění tréninkových aktivit se veteráni věnují i např. 

stolnímu tenisu, tenisu nebo kuželkám (Felgrová, 2003). 

Délka tréninkové jednotky plaveckého tréninku je převážně 50-60 minut, které odpovídají 

délce zaplaceného vstupu na plavání pro veřejnost. Počet tréninkových jednotek ve vodě, jak 

uvádí plavci kategorie Masters se pohybuje od 2 do 6 týdně, podle období přípravy, časových 

možností a vlastního rozhodnutí. Struktura tréninkové jednotky je s ohledem na fyziologická, 

pedagogická a psychologická hlediska rozlišena na část úvodní, hlavní a závěrečnou. 

V úvodní části by měl být kladen důraz na rozcvičení, rozplavání a psychické naladění na 

následující úkoly hlavní části. V závěrečné části by mělo dojít k postupnému uklidnění a 
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uvolnění svalů a nervového napětí během vyplavání a odchodu do šatny. U plavců veteránů je 

velmi důležitá fáze uklidnění, aby napětí nepřetrvávalo do nočních hodin a nenarušilo tak 

spánek (Felgrová, 2003; Dovalil, 2002). 

2.15 Technika plavání 

Technika je podstatnou složkou plaveckého výkonu. Technikou se rozumí účelný způsob 

řešení pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými 

zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě neurofyziologických mechanismů řízení 

pohybu.Využívají se přitom i další předpoklady sportovce, především kondiční, somatické a 

psychické (Dovalil, 2002). 

Plavecká technika je definována jako způsob řešení daného pohybového úkolu člověkem, na 

základě jeho všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických předpokladů 

v souladu s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu a v souhlase s mezinárodními 

pravidly závodění (Motyčka, 1991). 

Technika plavání vychází ve svých hrubých rysech z pravidel, která v současné době 

vymezují 4 plavecké způsoby: prsa, motýlek, znak a volný způsob. Kromě toho zahrnuje 

starty, obrátky a štafetové předávky (Hofer, 2000). 

Zvládnutí techniky je základem, limitem všeho dalšího. Zafixované chyby v technice jsou 

omezující složkou sebelépe fyzicky vybaveného závodníka. Narušení techniky nebo ztráta 

kondice znamená zhoršení výkonu (Zítek, 1982). 

Technika zprostředkovává projev schopností ve výkonu plavce. Přiměřená technická úroveň a 

dostatečně rozvinuté pohybové schopnosti snižují velikost brzdících sil a umožňují využití 

podmínek pro zvýšení hnacích sil. Vyšší výkonnost pramení ze souladu mezi dokonale 

zvládnutou technikou a úrovní kvality pohybových schopností (Beckmann, 1987). 

Je zřejmé, že parametry techniky jsou determinovány i faktorem vytrvalosti. Vliv únavy 

plavce se projevuje do techniky ve třech základních směrech: 

zkrácení délky záběru, 

zvýšení počtu záběrových cyklů, 

ve snížení průměrné rychlosti plavání. 
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Plavci s účinnější technikou překonávají svojí trať menším počtem záběrů, to znamená delším 

plaveckým krokem. Délka kroku v plavání může tedy být kritériem účinnosti plavecké 

techniky obecně. (Beckmann, 1987) 

Reischle (1988) tvrdí o vzájemných vztazích parametrů techniky: "Se zvyšováním rychlosti 

plavání se zrychluje frekvence pohybů, přičemž délka kroku se poněkud zkracuje. Tyto 

tendence setrvávají, až do určité hranice intenzity. Po překročení této hranice se frekvence 

může ještě zrychlovat, avšak za cenu neúměrného zkracování kroku. Rychlost plavání se 

proto již nezvyšuje, někdy dokonce i snižuje. Překročení této hranice je též spojeno s velkým 

výdajem energie. Tato situace je typická pro nezkušené plavce." 

Vyhledáváním kritické hranice frekvence a optimální délky kroku jsou předmětem sledování 

řady autorů (Reischle, 1988; Hofer, 2000; Counsilmann, 1974). 

Jestliže se měří délka plaveckého kroku, za účelem kontroly účinnosti plavecké techniky, je 

třeba brát intenzitu plavání v úvahu. Délka plaveckého kroku je výsledkem složitého působení 

činitelů nejen z oblasti dovedností, ale i mnoha somatických a fyzikálních faktorů. Zdá se, že 

vynikající plavci dokáží nejen vytvářet velké hodnoty hnacích sil, ale i maximálně redukovat 

síly brzdící optimálním tvarem svého těla i jeho polohou. Značnou roli v těchto vztazích mají 

parametry těla, jež se podílejí na brzdících silách a také na propulzi (Reischle, 1988; Hofer, 

2000; Counsilmann, 1974). 

Největší rychlosti je dosaženo optimální kombinací frekvence záběrových cyklů a délkou 

plaveckého kroku. V tomto případě je největší rychlosti 2,06 mls dosaženo frekvencí 62 

cyklů/min a délkou plaveckého kroku 2 m/cyklus. Rychlost plavání klesá se stoupající 

frekvencí na úkor zkracující se délky plaveckého kroku. Klesá také při pomalejší frekvenci 

záběrových cyklů, protože je tak pomalá, že i velké prodloužení délky plaveckého kroku 

nemůže vytvořit větší rychlost (Maglischo, 2003). 
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Obrázek č. 6: 

Vztah mezi frekvencí záběrových cyklů, délkou plaveckého kroku a rychlostí 

plavání (Maglischo, 2003) 

Rychlost 
(mls) 
2.06 

1.60 

1.16 

0.00 

Frekvence (cyklus/m) 
20 50 60 70 80 

3.00 2.00 1.00 
Délka plaveckého kroku (rnlcyklus) 

Výzkumy potvrzují, že délka plaveckého kroku a frekvence, jsou determinujícím faktorem 

průměrné rychlosti. Zároveň ukazují, že plavecký způsob znak, vzhledem ke své motoricky 

nevýhodné poloze na zádech, má ze všech plaveckých způsobů nejpomalejší frekvenci 

záběrových pohybů, ale větší délku plaveckého kroku (Colwin, 1992). 

2.16 Plavecké soutěže v kategorii Masters 

2.16.1 Organizace soutěží 

Historie plavání Masters je poměrně mladá. Začátky závodní činnosti veteránů se datují do 

80. let minulého století, kdy se také začala pořádat Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 

(dále ME a MS). Počet účastníků ME, MS neustále přibývá, viz tabulka s údaji o Mistrovství 

Evropy (Felgrová, 2003; DSV Masters, 2005). 
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Tabulka č. 2: 

Přehled počtu účastníků ME 

Doba konání Místo konání 
Počet Počet Počet 

účastníků federací startů 
15.9. - 19. 9. 1987 Blaskpool GBR 618 13 2171 
31.8- 03. 9. 1989 Turku FIN 519 17 1504 
05.9. 08.9.1991 Coventry GBR 1100 18 't 053 
09.9. - 12. 9. 1993 Sindelfingen GER 2 374 26 6325 
06.9. -10. 9. 1995 Riccione ITA 2 654 28 8 222 
03.9.- 07. 9. 1997 Praha CZE 3112 31 9 996 
15.8. - 29 8. 1999 Insbruck AUT 3 213 31 10127 
03.7.- 08. 7. 2001 Palma ESP 3 517 31 10 486 
26.8.- 31.8 2003 Millau FRA 2 898 31 8 427 
16.8.- 21.8. 2005 Stockholm SWE 3 500 30 10 429 

MS a ME se pravidelně střídají, mají dvouletou periodu konání. Mistrovské soutěže se 

vypisují jako otevřené soutěže, ale vzhledem k stále narůstajícímu počtu závodníků, jsou 

určovány limity pro účast a závodník se může zúčastnit pouze 5 startů. 

V České republice se koná průměrně 6 závodů plavců Masters ročně, včetně Mistrovství 

České republiky. Plavci jsou registrováni v plaveckých oddílech ČR nebo v samostatných 

veteránských plaveckých klubech. 

2.16.2 Soutěžní kategorie v rámci Masters 

Plavci kategorie Masters jsou rozděleni do skupin podle věku. Pro stanovení věkové kategorie 

je rozhodující věk k 31. prosinci roku konání soutěže. Rozdělení podle věku je následující: 

25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 

90-94 ev. dále věkové skupiny po pěti letech do věku podle potřeby. Plavci se také mohou 

zúčastňovat štafet podle následujících pravidel: zařazení družstva do kategorie se provádí na 

základě součtu věku všech členů družstva v zaokrouhlení na celé roky. Věkové skupiny pro 

štafetové závody jsou stanoveny takto: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-

319, 320-359 let a dále vždy po čtyřiceti letech do výše podle potřeby (Pravidla Masters, 

2006). 
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2.16.3 Plavecké disciplíny pro kategorii Masters 

V každé věkové kategorii mohou být závody pořádány v těchto disciplínách: 

1. Krátký bazén (25 m): 

50, 100, 200, 400, 800, 1500 m volný způsob 

50, 100, 200 m znak 

50, 100, 200 m prsa 

50, 100, 200 m motýlek 

100, 200, 400 m polohový závod 

4x50 m volný způsob 

4x50 m polohová štafeta 

4x50 m volný způsob- smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži) 

4x50 m polohová smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži) 

2. Dlouhý bazén (50 m) 

50, 1 00, 200, 400, 800, 1500 m volný způsob 

50, 100, 200 m znak 

50, 1 00, 200 m prsa 

50, 100, 200 m motýlek 

200, 400 m polohový závod 

4x50 m volný způsob 

4x50 m polohová štafeta 

4x50 m volný způsob - smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži) 

4x50 m polohová smíšená štafeta (2 ženy a 2 muži) 

Štafetové družstvo tvoří čtyři plavci registrovaní za stejný klub. Žádný plavec nesmí 

reprezentovat více klubů (Pravidla Masters, 2006). 

FINA (Federation Intemationale de Natation- Mezinárodní federace plaveckých sportů) vede 

světové rekordy v kategorii Masters pro všechny disciplíny pro každou věkovou kategorii s 

přesností na 11100 sekundy (2 desetinná místa). Světové rekordy mohou být vytvořeny i při 

ručním měření času s přesností na 1/100 sekundy. Obdobně vede LEN (Ligue Européenne de 

Natation- Evropská plavecká federace) evropské rekordy v kategorii Masters. 
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České rekordy eviduje komise Masters ČSPS (Český svaz plaveckých sportů) při dodržení 

pravidel plavání. Žádost o uznání světového rekordu v kategorii Masters musí být podána na 

oficiálním formuláři FINA plavcem, který rekord vytvořil, do 60 dnů od ukončení dané akce. 

České rekordy se evidují na základě zaslaných výsledků ze závodů při dodržení pravidel 

plavání včetně minimálního sboru rozhodčích. Ručně naměřené časy se vedou s přesností na 

III O sekundy (Pravidla Masters, 2006). 
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3 Vlastní výzkum 

3.1 Vymezení cílů práce 

Cílem práce je zhodnotit vliv posilovacího programu na silové schopnosti a plavecký výkon 

v závodním tréninku plavců kategorie Masters. 

3.2 Úkoly práce 

1. Studium literatury k dané problematice. 

2. Sestavení skupiny plavců seniorů starších 50 let. 

3. Stanovit počáteční tělesné složení u zkoumané skupiny. 

4. Otestovat úroveň speciální síly závodníků Masters. 

5. Navrhnout tréninkový posilovací program vhodný pro Masters. 

6. Provést průběžné a konečné kontrolní měření speciální síly a tělesného složení. 

7. Srovnání výsledků silových testů plavců a plavců kategorie Masters. 

8. Na základě absolvování navrženého posilovacího programu vyhodnotit výsledky a 

doporučit, které testovací metody jsou pro sledování seniorů vhodnější. 

9. Zjistit, zda se změny v úrovni síly promítly do plaveckého výkonu. 

3.3 Výzkumné otázky 

1. Bude úroveň silových schopností u plavců sledované kategorie nižší, než u plavců 

optimálního věku pro výkon? 

2. Udrží se motivační úroveň po celou dobu našeho sledování pravidelnými kontrolními 

testy a dostatečnou informovaností závodníků o problematice rozvoje síly? 

3. Můžeme předpokládat, že se v průběhu pětiměsíčního posilovacího programu mohou 

projevit demotivační faktory (únava, bolesti svalové, časová náročnost)? 
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4. Bude regenerace plavců kategorie Masters po zátěži vyžadovat více času, než u plavců 

v optimálním věku? 

5. Bude větší oslabení imunitního systému a tím i náchylnost k virovým, či infekčním 

onemocněním? 

6. Projeví se předpokládaný přírůstek úrovně síly zlepšením závodního výkonu? 

7. Můžeme předpokládat, že u některých závodníků se přírůstek síly projeví i zlepšením 

plaveckého výkonu? 

3.4 Metodika výzkumu 

3.4.1 Charakteristika sledované skupiny 

Byla oslovena skupina 1 O "veteránů" z jednoho pražského plaveckého oddílu ve věkovém 

rozmezí od 51 do 77 let, která se pravidelně účastní plaveckých závodů v kategorii Masters. 

Skupina obsahovala 6 žen a 4 muže. 

Všichni účastníci se většinu života pravidelně věnovali plavání a někteří z nich i jiným 

pohybovým aktivitám. Závodníci mají svůj individuální tréninkový plán. 

Na začátku jsme provedli vstupní anamnézu probandů, abychom zjistili osobní údaje: 

výšku, 

váhu, 

věk, 

plaveckou disciplínu. 
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Tabulka č. 3: 

Základní údaje o probandech 

Pro band 
Iniciály Pohlaví Výška Váha Věk Plavecká disciplína '" 1 ClS O 

1 B.J. M 182 82,5 61 50K,l OOK,200K,l OOZ,200Z 
2 F. I. z 168 86,3 63 50M,50P ,1 OOP ,1 OOD, 
3 J.E. z 163 60,5 69 200Z,lOOZ,50Z 
4 K.E. z 168 72,7 55 50M,50K 
5 P.A. z 174 70,0 51 50K,100K 
6 P. I. M 173 78,6 77 50K,200P 
7 P.P. M 188 83,4 62 50P,lOOP 
8 Š.M. z 166 59,8 68 50P,100P,100M,200PZ 
9 S.M. M 174 76,8 70 800K,1500K,3 - 5km DP 

10 V.J. ž 167 70,3 59 50P ,lOOP ,1 OOM,200M 

3.4.2 Vypracování posilovacího programu 

Plavci obdrželi vypracovaný tréninkový plán k rozvoji silových a silově vytrvalostních 

schopností. Obsahoval období 5 měsíců. Tento plán bylo nutné spolehlivě dodržovat, aby 

měření na konci jednotlivé posilovací etapy bylo objektivní a perspektivní k vytyčeným cílům 

tohoto projektu. 

1. Třítýdenní "zahřívací kolo" - adaptace na posilovací program s využitím plavecké 

gymnastiky, posilování se zátěží 0,5 - 2kg (plastové láhve nahrazující malé činky), 

gumové elastické posilovací pásy. 

Frekvence: 

Dva dny cvičení po 30 minutách+ několik minut strečink, třetí den bez cvičení, 

plavecké tréninky zůstávají v individuálním rozsahu každého jednotlivce tak, jak byl 

zvyklý, bez doporučení a změn. 

2. Posilování ve fit - ness na posilovacích strojích - 3 měsíce, každý třetí týden 

posilovacího programu výměna některých cviků nebo úprava v počtu opakování a 

v zátěži -tím zabráníme nadbytečné adaptaci, která by zpomalila silový rozvoj. 
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3. Po uplynutí druhého měsíce práce, zařazujeme 2x týdně (kdykoliv) i posilování s 

plaveckými expandery. 

Tabulka č. 4: 

Výchozí série vlastního posilovacího programu ve fit - ness 

Proband 
Stahování Vytahování 

Bench Přítahy Jednoročky Břišní 
kladky kladky 

(č.) 
(kg) (kg) 

(kg) (kg) (kg) (počet) 

1 40 15 30 15 6 30x 
2 40 10 20 10 4 20x 
3 30 10 20 10 3 20x 
... 30 10 20 10 4 20x 
5 30 10 20 10 5 20x 
6 35 10 20 10 5 -
7 40 15 30 15 6 30x 
8 20 10 20 10 3 20x 
9 30 15 20 15 5 20x 
10 30 10 20 10 3 20x 

Celkový seznam doporučených cvičení: 

- ramenovač (sed na lavičce, ruce tlak vzhůru) 

-leg- press 

- bench 

- přítahy (v sedě přítahy k ramenům-horní záda) 

-francouzský tah (leh, činku držíme za hlavou) 

-stahování horní kladky (za záda, široký úpon) 

-protitahy (upažením dolů, pod sebe) 

- azelány (záda, na lavičce) 

-vytahování spodní kladky (mezi DK, bez předklonu, až do předpažení) 

-jednoročky (stoj, mírný předklon) 

-břišní (6 sérií, nejméně 8 opakování, volit různé cviky) 

3.4.3 Tipy pro bezpečné posilování (Přínos ze cvičení pro seniory, 2005) 

během silových cviků nezadržovat dech - mohlo by to zvyšovat krevní tlak, 

veškeré pohyby provádět plynule, vyvarovat se trhaných nebo prudkých pohybů, 
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pozor na klouby - vyvarovat se pohybů, kde by se mohlo dostat na doraz do krajní 

polohy, 

během působení proti zátěži vydechovat, ve fázi uvolnění nadechovat, 

silová cvičení provádět pro všechny hlavní svalové skupiny minimálně 2x týdně, ale 

střídat cviky, aby se nepracovalo na stejné svalové skupině dva dny po sobě, 

na začátku používat jen minimální zátěž, pak ji pomalu zvyšovat, 

bolest ve svalech trvající několik dnů a lehké vyčerpání jsou po posilování v pořádku, 

ale vyčerpání, bolavé klouby a úporná bolest svalů nejsou normální, 

vykonávat cvik pomalu, 

postupné zvyšování zátěže je k dosažení efektu nezbytné, je však možné začít už s 0,5 

kg činkami a je zapotřebí cítit odpor zátěže, ale ta nesmí být na hranici možností, zátěž 

je třeba volit tak, aby se s ní dokázal provést cvik 8- 15x, 

po minutovém odpočinku zopakovat sérii stejného cviku s 8 - 15 opakováními. 

3.4.4 Pravidla posilování (Přínos ze cvičení pro seniory, 2005) 

1. Obecně platí -při posilování vždy postupujeme od středu k periferii. Nejdříve je třeba 

zpevnit svaly hluboko okolo páteře (hluboký stabilizační systém) a funkčně související 

(břišní svaly) a teprve později přecházíme na svaly končetin. Naopak snaha ovlivnit 

nejdříve nejvíce povrchní viditelné svaly vede k riziku zdeformování postavy 

(zhoršení stability páteře) a zranění (bolesti páteře, výhřez meziobratlové ploténky, 

kýla ... ). 

2. Nejdříve je potřeba naučit se správné provedení cviku, teprve potom je možné 

stupňovat zátěž. 

3. Nejdříve posilujeme svaly s tendencí k oslabování. Svaly se sklonem ke zkracování 

cvičíme opatrněji, jen s velmi mírným nasazením a někdy musíme v počátcích jejich 

posilování zcela vynechat. Např. Posilujeme břicho, šetříme svaly beder. Pozor, 

individuálně se může míra svalové nerovnováhy hodně lišit. 

4. Vybíráme vždy vhodné kombinace partií, které posilujeme v jednom tréninku- podle 

jejich funkční souvislosti: 
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Svaly působící proti sobě (antagonisté - vedou k opačnému pohybu). Dohromady se 

budou posilovat například biceps a triceps paže, svaly přední a zadní strany stehna, 

biceps a prsní svaly, triceps a záda. 

Svaly spolupracující na pohybu (synergisté). Společně se při tréninku posilují např. 

biceps paže a zádové svaly, triceps paže a prsní svaly, ohýbače kolena (hamstringy) a 

hýždě, všechny tři oblasti břicha (horní/ střední/ dolní). 

Začátečníci a méně zkušení by měli posilovat současně zejména antagonisty. Volíme 

taky vhodné rozložení cvičebních jednotek během týdne (dne). 

5. Slabé svalové skupiny je vždy potřeba posilovat na začátku tréninku. Řadíme cviky 

tak, aby měl procvičovaný sval v dostatečném množství a frekvenci zátěž i čas 

potřebný k regeneraci. V cvičební jednotce dodržujeme správný sled a intenzitu 

technik. 

6. Každý, i ten nejlépe sestavený trénink je potřeba vždy po čase obměnit za nový. Je to 

jako s jídlem. I to nejlepší se přejí. Měřítkem udávajícím potřebu změny tréninku je 

stagnace výkonu. Tj. -nedaří se nám dále zlepšovat (udržet) potřebnou míru posílení 

danými cviky, přestože byly dobře sestaveny a na počátku byly s nimi výsledky dobré. 

3.4.5 Pracovní plán 

Celková doba pracovního plánu- 5 měsíců. 

1. Třítýdenní "zahřívací kolo"- adaptace na posilovací program: 

vstupní měření a testování (BlA 2000- M, In Body 3.0, Biokinetic), 

zahájení posilovacího programu, 

kontrolní měření a testování ve 3. týdnu pracovního plánu (In Body 3.0, Biokinetic). 

2. Posilování ve fit-ness na posilovacích strojích - 3 měsíce: 

po uplynutí 2. měsíce práce, zařazujeme 2x týdně (kdykoliv) i posilování plaveckými 

expandery. 

3. Závěrečná měření a testování (In Body 3.0, Biokinetic). 
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3.4.6 Metoda měření bioimpedance 

Pravidelné monitorování změn složení těla dnes nachází uplatnění téměř ve všech sportech 

nejen pro hodnocení úrovně zdravotního stavu, ale také proto, že se nepřímo podílí na úrovni 

sportovního výkonu, např. zvýšené množství tělesného tuku může negativně ovlivnit 

vytrvalostní výkon, naopak vyšší hodnoty aktivní tělesné hmoty mohou být výhodou v 

silových disciplínách (Pařízková, 1998). 

Před začátkem měření byli všichni probandi seznámeni s jeho průběhem a následnou formou 

posilovacího programu. Zároveň byl od každého vyžádán souhlas se zařazením do studie a 

s uvedením nezbytných osobních údajů. 

Ke vstupnímu měření bylo použito dvou přístrojů: 

BIA2000-M, 

In Body 3.0. 

Oba tyto přístroje jsou svým vybavením určeny pro laboratorní a terénní testování bez větších 

nároků na prostorové zázemí či technickou vybavenost pracoviště a zaměstnanců. 

Přístroj BlA 2000- M 

Umožňuje stanovit nejen celkovou tělesnou vodu (TBW), ale i rozlišit extracelulámí (ECW) a 

intracelulární (ICW) vodu. Dále stanovuje tukuprostou hmotu (FFM), % tělesného tuku (FM), 

hodnoty BCM (hodnota charakterizuje množství buněk schopných využívat kyslík, buněk 

bohatých na kalcium a buněk schopných oxidovat cukry), extracelulámí hmotnost ECM (část 

tukuprosté hmoty mimo buňky) a jejich vzájemný poměr. 

Přístroj In Body 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. 

Z hlediska přehlednosti výstupních proměnných pro vyhodnocení tělesného složení a 

následného zpracování se nám jeví přehlednější protokoly vytvořeny přístrojem In Body 3.0. 

Z hlediska obsluhy přístroje a časové náročnosti měření rovněž tak. 
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Obrázek 7 a: 

Umístění elektrod přístroje 

BlA 2000 - M - ruka 

Obrázek S a: 

Dotekové body přístroje 

In Body 3.0 - noha 

Obrázek 7 b: 

Umístění elektrod přístroje 

BlA 2000 - M - noha 

Obrázek Sb: 

Dotekové body přístroje 

In Body 3.0 - ruka 

Po absolvování vstupních měření na BlA 2000 - M a In Body 3.0 jsme se rozhodli 

pokračovat, vzhledem k nenáročnosti získání výsledků, pouze na jednom z přístrojů a to na In 

Body 3.0. Veškeré naměřené hodnoty proto uvádíme pouze z přístroje In Body 3.0. 

Pro porovnání výsledkových formulářů uvádíme ukázky v přílohách č. 1 a 2. 
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Při měření bylo dbáno na zajištění stejných podmínek. Vše probíhalo v tiché místnosti, teplota 

se pohybovala v rozmezí 22 až 24 °C. 

Probandi byli měření vždy ve stejné poloze: 

ve stoje, při měření přístrojem In Body 3.0. 

Měření vždy prováděla jen jedna a tatáž osoba. 

3.4. 7 Metoda testovací 

Změření úrovně vnějšího mechanického (ergornetrického) výkonu záběrových svalů je 

důležitou informací pro řízení tréninku. Metodika testů a jeho hodnocení je vyvinutá a 

používána v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK. Umožňuje dlouholeté sledování zrněn 

stavu síly sledovaných závodníků. Vypracovaná metodika ověřuje i dynamiku síly v průběhu 

každého, jednoho konkrétního testu. 

Trenažér Biokinetic 

Pro potřeby testování je trenažér postupně vybaven snímači pro výstupy síly, rychlosti, 

celkové dráhy, dráhy pro pravou a levou paži a externím interfacern pro transformaci údajů 

z trenažéru do počítače. Na základě zpracovaných vstupních údajů je možný dopočet času, 

frekvence, dráhy, diference dráhy, sumy dráhy, poměru dráhy, rychlosti, síly, výkonu, práce, 

energie a dalších odvozených parametrů. Programové vybavení umožňuje komunikaci 

s interfacern, sběr dat, dopočet základních možných parametrů v reálném čase, grafické a 

numerické zobrazení aktuálních hodnot v průběhu testu, okamžitý výstup všech informací 

formou tabulky po ukončení testu, archivaci a možnost tištění následných výsledků. 

Popis testů síly 

Stanovili jsme 3 konkrétní testy síly: 

1. DlO - lOx plavecký záběr současně oběma pažemi (imitace delfinového záběru) 

s maximální intenzitou, 

2. Kl O - 1 Ox plavecký záběr střídavě pravou a levou paží (imitace kraulového záběru), 

3. Tl 00 -1 OOx plavecký záběr s maximální intenzitou cvičení pro posouzení úrovně a 

rozvoje neoxidativních laktátových předpokladů propulzních svalů horních 

končetin. 
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Test DlO a KlO je zaměřen na posouzení úrovně a rozvoje neoxidativních alaktátových 

předpokladů propulzních svalů horních končetin. Doba zatížení se pohybuje mezi 1 0-15s. 

Test T 100 je zaměřen na posouzení neoxidativních laktátových předpokladů propulzních 

svalů horních končetin. Doba zatížení se pohybuje mezi 100-130s. 

Při prvních měřeních jsme došli k názoru, že vzhledem k časové náročnosti a z důvodu 

rychlého energetického vyčerpání je tento test pro náš projekt s plavci Masters neefektivní a 

fyzicky zbytečně náročný. Proto jsme od něj upustili. 

Problematikou rozvoje uvedených předpokladů u závodníků ve věku optimálním pro závodní 

výkon, se zabývala řada autorů (Becerra, 2001; Holtke, 1994; Horčic, 1994; 1995; 1995 až 

1997; Kolmogorov, 1992; Mc Ardle, 1991; Reiss, 1995; Strass, 1990; Vítů, 1999). 

Na základě analýzy současných informací lze tvrdit, že schopnost horních končetin vytvářet 

specifický vnější mechanický výkon, je jedním z limitujících faktorů určujících plavecký 

výkon. Tréninkem vykazuje značné zlepšení a snižuje se při netrénování. Toussaint (1990) 

konstatuje, že realizace "vnějšího" mechanického výkonu v plavání především u výkonů na 

50- 400m, ale i špičkových výkonů na delší tratě 800- 1500m není limitována ani tak úrovní 

centrálního oběhového a dýchacího systému, jako spíše množstvím a kvalitou. 

Údaje testů jsou hned počítačově zpracovány a výsledky archivovány, protože nás zajímá 

nejen současný stav síly u každého testovaného sportovce, ale změny hodnot při opakování 

testů po období posilovacího programu. 

První naměřené výsledky jsou jen velmi obtížně hodnotitelné. Jedinou možnost posouzení 

úrovně vidíme ve zjišťování procentuálního rozdílu od hodnot závodníků triatlonu a plavání 

optimálního věku, které byly naměřeny v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS. 

3.4.8 Hodnocení ergometrického výkonu plavců na trenažéru Biokinetic (Horčic, Bunc, 

Zima, Strnad, Formánek, 2003) 

V období let 1993 - 2000 bylo testováno v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS na 

upraveném plaveckém trenažéru Biokinetic 110 špičkových plavců a plavkyň (66 mužů- věk 

18,87/±3,13, hmotnost 76,25 kg/ ±9,77 a 44 žen- 17,30/±2,56, 60,93/±6,22). 
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Pro potřeby hodnocení dlouhodobých změn výkonnosti a trénovanosti jednotlivců, ale i 

sledovaných věkových kategorií jsme převedli vybrané parametry na standardizované 

hodnoty (T - body), které názorněji ukazují intra- a interindividuální rozdíly vzhledem k 

určenému modelu - normě. Použili jsme transformaci normované náhodné veličiny (Mc 

Callovo kritérium), kde norma, tj. průměr celé skupiny odpovídá 50 T-bodům a pásmo jedné 

směrodatné odchylky 10 T-bodům. Oblast normy je tak vymezena pásmem 45 až 55 T-bodů 

(Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003). 

Vzorec výpočtu T-bodů: T = [(Xi- M) I SD * 10] +50 

xi - aktuální naměřená hodnota 

M- aritmetický průměr celé skupiny (norma) 

SD - směrodatná odchylka 

Pro názornost uvádíme v následující tabulce škálu hodnocení průměrného ergometrického 

výkonu v testu K10 a D10 u věkové kategorie vrcholových plavců (18,5let a více, z hlediska 

českého plavání). 

Tabulka č. 5: 

Průměrné hodnoty (+- SD) ergometrického výkonu v testu KlO a DlO u věkové 

kategorie vrcholových plavců ((Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) 

Plavání Muži Ženy 

I KlO (W.kg-1} ~ 3,88 I 2,67 

SD 0,36 0,56 

DlO (W.kg-1) 4,07 3,25 

SD OA " 8 

3.4.9 Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu 

(W.kg-1
) v testu KlO a DlO u kategorie vrcholových plavců (18,5 let a více) a 

plavců seniorů 
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Je-li pravdou, že do 50 roků se sníží průřez svalem asi o 10%, v šestém a sedmém decenniu 

klesá svalová síla vždy asi o 15% a v dalších dekádách o 30% (viz Máček, Máčková, 2004), 

potom přepočteme předpokládanou sílu k jeho současnému věku a zařadíme do jednotlivých 

věkových skupin, jako je tomu u závodních kategorií Masters (v rozmezí 5 let). 

Tabulka č. 6: 

Procentuální přepočet úbytku svalové hmoty v kategorii Masters 

Věková kategorie Masters (roky) O kolik (~ló) 
50-54 15,00 
55-59 18,75 
60-64 22,50 
65-69 26,25 
70-74 30,00 
75-79 33,75 

Tímto přepočtem zjistíme, kde se jedinec nachází ve skutečnosti ve srovnání s vrcholovými 

plavci. K tomu také poslouží následující srovnávací tabulky, které vychází ze standardů 

(Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) pro hodnocení relativního, průměrného 

ergometrického výkonu, vypracovanými na základě testování plavců v letech 1993 - 2000 

v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS na upraveném plaveckém trenažéru Biokinetic. 
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Tabulka č. 7 

Porovnání ergometrického výkonu (KlO) vrcholových plavců a plavců Masters 

(seniorů), v jednotlivých věkových kategoriích 

MužiKIO 

Kategorie Vrcholový Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři 

Věkov·é 
18,5 a více 50-54 55-59 60-64 165-69,,70-74 ~ 75-791 rozdělení 

Hodnoceni 
Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon 

JW.kg-1) ~:1 _íW_._~-t) <W~1 _í~'.l~g_-1 ~I) (W.kg-1) 

Vynikající 4,50 3,82 3,65 3,48 3,31 3,15 2,98 

Vysoce 
4,35 3,69 3,53 3,37 3,20 3,04 2,88 

nadprůměrný 

N adprůměrný 4,19 3,56 3,40 3,24 3,09 2,93 2,77 

Mírně 
4,04 3,43 3,28 3,13 2,97 2,82 2,67 

nadprůměrný 

1 Průměrný 3,88 3,29 3,15 3,00 2,86 2,71 2,57 

I Mírně 
3,73 3,17 3,03 2,89 2,75 2,61 2,47 

ll podprůměrný 

Podprůměrný 3,57 3,03 2,90 2,76 2,63 2,49 2,36 

Vysoce 
3,42 2,90 2,77 2,65 2,52 2,39 2,26 

podprůměrný 

Nedostatečný 3,26 2,77 2,64 2,52 2,40 2,28 2,15 

Barevné rozlišení: 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu Kl O u 

věkové kategorie (18,5 let více) vrcholových plavců (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 

2003). 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu Kl O u 

věkové kategorie Masters (50- 79 let). 
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Tabulka č. 8 

Porovnání ergometrického výkonu (KlO) vrcholových plavců a plavců Masters 

(seniorů), v jednotlivých věkových kategoriích 

Ženy Kl O 

Kategorie Vrcholový Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři 

Věkové 
rozdělení 

Hodnocení 

Vynikající 

Vysoce 
nadprůměrný 

Nadprůměrný 

Mírně 

nad_I!_růměrný 

Průměrný 

Mírně 

p_od_průměrný 

Podprůměrný 

Vysoce 
p_odprůměrný 

Nedostatečný 

Barevné rozlišení: 

18,5 a více 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 

Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon 
(W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) 

3,79 3,22 3,07 2,93 2,79 2,65 2,51 

3,51 2,98 2,85 2,72 2,58 2,45 2,32 

3,23 2,74 2,62 2,50 2,38 2,26 2,13 

2,95 2,50 2,39 2,28 2,17 2,06 1,95 

2,67 2,26 2,16 2,06 1,96 1,86 1,76 

2,39 2,03 1,94 1,85 1,76 1,67 1,58 

2,11 1,79 1,71 1,63 1,55 1,47 1,39 

1,83 1,55 1,48 1,41 1,34 1,28 1,21 

1,55 1,31 1,25 1,20 1,14 1,08 1,02 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu Kl O u 

věkové kategorie (18,5 let více) vrcholových plavců (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 

2003). 

ll 
Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu Kl O u 

věkové kategorie Masters (50- 79 let). 
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Tabulka č. 9 

Porovnání ergometrického výkonu (D10) vrcholových plavců a plavců Masters 

(seniorů), v jednotlivých věkových kategoriích 

Muži DIO 

Kategorie Vrcholový Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři 

Věkové 
18,5 a lice 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

rozdělení 

Hodnocení 
Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon Výkon 

(W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) 

Vynikající 4,95 4,20 4,02 3,83 3,65 3,46 3,27 

Vysoce 
4,73 4,02 3,84 3,66 3,48 3,31 3,13 

nadprůměrný 

Nadprůměrný 4,51 3,83 3,66 3,49 3,32 3,15 2,98 

Mírně 
4,29 3,64 3,48 3,32 3,16 3,00 2,84 

nadprůměrný 

Průměrný 4,07 3,45 3,30 3,15 2,98 2,84 2,69 

Mírně 
3,85 3,27 3,12 2,98 2,83 2,69 2,55 

podprůměrný 

Podprůměrný 3,63 3,08 2,94 2,81 2,67 2,54 2,40 

Vysoce 
3,41 2,89 2,77 2,64 2,51 2,38 2,25 

~ podprůměrný 

Nedostatečný 3,19 2,71 2,59 2,47 2,35 2,23 2,11 

Barevné rozlišení: 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu D 1 O u 

věkové kategorie (18,5 let a více) vrcholových plavců (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, 

Formánek, 2003). 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu D 1 O u 

plavců, věkové kategorie Masters (50- 79 let). 
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Tabulka č. 10 

Porovnání ergometrického výkonu (D10) vrcholových plavců a plavců Masters 

(seniorů), v jednotlivých věkových kategoriích 

v 

ZenyDlO 

Kategorie Vrcholový Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři Senioři 

Věkové 
18,5 a více 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 

rozdělení 

Hodnocení 
Výkon 

(W.kg-1) 
Výkon 

(W.kg-1) 
Výkon 

(W.kg-1) 
Výkon Výkon Výkon Výkon 

(W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) (W.kg-1) 

Vynikající 4,21 3,57 3,42 3,26 3,10 2,94 2,78 

Vysoce 
3,97 3,37 3,22 3,07 2,92 2,77 2,63 

nadprůměrný 

Nadprůměrný 3,73 3,17 3,03 2,89 2,75 2,61 2,47 

Mírně 
3,49 2,96 2,83 2,70 2,57 2,44 2,31 

nadprůměrný 

Průměrný 3,25 2,76 2,64 2,51 2,39 2,27 2,15 

Mírně 
3,01 2,55 2,44 2,33 2,21 2,10 1,99 

podprůměrný 

Podprůměrný 2,77 2,35 2,25 2,14 2,04 1,93 1,83 

Vysoce 
2,53 2,15 2,05 1,96 1,86 1,77 1,67 

podprůměrný 

Nedostatečný 2,29 1,94 1,86 1,77 1,68 1,60 1,51 

Barevné rozlišení: 

íl i 
Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu D 1 O u 

věkové kategorie (18,5 let a více) vrcholových plavců (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, 

Formánek, 2003). 

Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu v testu D 1 O u 

plavců, věkové kategorie Masters (50- 79 let). 
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3.5 Výsledky a diskuze 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané naměřené hodnoty. Byly sem zařazeny 

údaje, které při porovnání všech měření a testování prokázaly změny svých hodnot ve smyslu 

věcné významnosti. Uváděné hodnoty mají věcnou významnost naměřených hodnot vyšší, 

než je předpokládaná chyba měření. Při posuzování výsledků byla pozornost zaměřena na 

údaje, které vykázaly následující, z pohledu této studie již významné změny: 

změna tělesné váhy, 

změna tělesného tuku, 

změna svalové hmoty, 

změna relativního, průměrného ergometrického výkonu. 

3.5.1 Proband č. 1: Diskuze s výsledky 

Měření a testování: 

Změna bydliště, probanda, bohužel znemožnila veškerá měření a testování prováděná na 

základě zvoleného posilovacího programu, neboť se již dále nemohl účastnit. Nemůžeme tedy 

ani zhodnotit míru úspěšnosti posilování na základě naměřených výsledků. Proband, díky 

přestěhování, měl ale na druhou stranu větší možnosti trénovat ve vodě a suchou metodu 

vyplňoval svými zvolenými cviky, jak subjektivně sám uvádí. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Díky změně bydliště jsem měl možnost začít trénovat ve vodě i 4x týdně. Mimo to hraji 

tenis. Zaměřuji se na posilování dolních končetin (dřepy a dřepy s výskokem), jinak zvlášť 

posilování nedělám. V plavání cítím velké zlepšení, hlavně v delších tratích. Dechově a 

technicky mě závody už nepřipadají tak těžké a rychleji regeneruji." 
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3.5.2 Proband č. 2: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. ll: 

Proband č. 2 

V} s ledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
Rozdíl mezi 

vstupními a posledními 
Tělesná hmotnost 

86,3 87,4 83,7 -2,6 (kg) 
Tělesný tuk 

36,0 35,1 32,9 -3,1 
(%) 

Svalová hmota 
52,7 53,1 53,5 +1,8 (kg) 

TestK10 
1,23 1,24 1,35 +0,12 (W.kg-1) 

Test D10 
1,65 1,70 1,56 -0,09 (W.kg-1) 

V stup ní měření: 

Při prvním měření bylo zjištěno, že pro band má o 30% zvýšenou nadváhu, zvýšené procento 

tělesného tuku a o 10% více svalové hmoty, než je udávaná norma. 

Kontrolní měření: 

Při druhém měření bylo zaznamenán ještě větší nárůst váhy o 1,1kg, pokles tělesného tuku o 

0,9% a přírůstek svalového hmoty o 0,4kg. 

Již po tomto druhém měření ve třetím týdnu posilovacího programu můžeme zhodnotit mírný 

projev trénovanosti na tělesném složení pro banda. 

Závěrečné měření: 

V závěrečném měření byl zjištěn nečekaný úbytek hmotnosti o 2,6kg, což i pozitivně hodnotí 

sám proband, dále snížení tělesného tuku o 3,1% a mírný nárůst svalové hmoty o 1,8kg. 

Testování: 

Při vstupním, kontrolním a závěrečném testu K10, dosahovala testovaná osoba výkonu na 

stejné úrovni. Z hlediska dosaženého výkonu prakticky nedošlo k žádnému výraznému 

posunu. V hodnotícím pásmu byly její výkony zařazeny, dle tabulky č. 8, mezi "vysoce 

podprůměrné". 
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Při vstupním, kontrolním a závěrečném testu DIO, dosahovala testovaná osoba opět 

srovnatelného výkonu s minimálními výkyvy. V hodnotícím pásmu byly její výkony 

zařazeny, dle tabulky č. 1 O, za "nedostatečné". 

Celkově můžeme zhodnotit posilovací trénink u probanda č. 2, jako velmi zdařený. Projevila 

se zde vůle snížit váhu a tím i získat lepší kondici. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Do posilovacího programu jsem se zapojila s velkým nasazením. Po šestém týdnu mě to 

však doslova ničilo. Regenerace byla po každém cvičení dost dlouhá. Subjektivně u mě 

převládá pocit zlepšení kondice, síly a zdraví. Na závodech jsem cítila dostatek síly i 

samotném finiši." 

3.5.3 Proband č. 3: Diskuze s výsledky 

Posilovacího programu, ani tělesného měření, testů se sledovaná osoba ze zdravotních důvodů 

nezúčastnila. Veškerý pohybový režim se skládal z domácího cvičení s expandery a jízdy na 

rotopedu. Aktivní pohyb doplňovala jízdou na kole a plavecký tréninkem v bazénu, nejméně 

4x týdně (75- 90 minut). 

3.5.4 Proband č. 4: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 12: 

Proband č. 4 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
Rozdíl mezi 

vstupními a posledními 
Tělesná hmotnost 

72,7 72,9 +0,2 
(kg) -

Tělesný tuk 
30,1 27,9 -2,2 

(%) -
Svalová hmota 

47,5 49,2 +1,7 
(kg) -

TestKlO 
1,31 1,51 +0,2 (W.kg-1) -

Test Dl O 
1,76 1,98 +0,22 (W.kg-1

) 
-
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V stup ní měření: 

Při prvním měření bylo zjištěno, že pro band má o 10% zvýšenou nadváhu, zvýšené procento 

tělesného tuku. Svalová hmota byla zaznamenaná v normě. 

Kontrolní měření: 

Při druhém měření bylo zaznamenán mírný, zcela zanedbatelný, nárůst váhy o 0,2kg, pokles 

tělesného tuku o 2,2% a přírůstek svalového hmoty o 1, 7kg. 

Již po tomto druhém měření ve třetím týdnu posilovacího programu můžeme zhodnotit určité 

pozitivní změny v tělesném složení probanda. 

Závěrečné měření: 

Závěrečné měření nemohlo být, z absenčních osobních důvodů probanda, provedeno. 

Nemůžeme proto s určitostí zhodnotit, zda se posilovací trénink u probanda č. 4, pozitivně, či 

negativně projevil na jeho tělesném složení. 

Testování: 

Při vstupním a kontrolním testu Kl O, dosahovala testovaná osoba výkonu na rozdílné úrovni. 

Z hlediska dosaženého výkonu došlo k výraznému posunu. V hodnotícím pásmu byl její 

vstupní výkon zařazen, dle tabulky č. 8, mezi "nedostatečné". Kontrolní výkon se již posunul 

do pásma, dle tabulky č. 8, mezi "podprůměrné". 

Při vstupním a kontrolním testu DIO, dosahovala testovaná osoba výkonu na stejné úrovni. 

Z hlediska dosaženého výkonu prakticky nedošlo k žádnému výraznému posunu. 

V hodnotícím pásmu byly její výkony zařazeny, dle tabulky č. 10, mezi "vysoce 

podprůměrné". 

Celkově můžeme předpokládat, že pokud by testovaná osoba pokračovala dále bez přerušení, 

mohlo by docházet k pozitivním fyziologickým změnám, které by se mohly projevovat i 

v plaveckém výkonu. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Posilovala jsem nesystematicky a náhodně. Hlavní náplní je nyní jízda na kole a vytrvalostní 

plavání. Síla viditelně chybí. Nejsem schopná dostatečně zvyšovat efektivitu záběru." 
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3.5.5 Proband č. 5: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 13: 

Proband č. 5 
Rozdíl mezi 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
vstupními a posledními 

Tělesná hmotnost 
70,0 70,7 +0,7 

(kg} -
Tělesný tuk 

22,4 21,9 - -0,5 
(%) 

Svalová hmota 
50,8 51,6 +0,8 

(kg) -
TestK10 

1,69 1,76 +0,07 (W.kg-1) -
Test D10 

2,67 2,33 -0,34 (W.kg-1) -

V stup ní měření: 

Při prvním měření bylo zjištěno, že proband má tělesnou váhu, procento tělesného tuku 

svalovou hmotu zcela v normě. 

Kontrolní měření: 

Při druhém měření byl zaznamenán mírný, zcela zanedbatelný, nárůst váhy o 0,7kg, pokles 

tělesného tuku o 0,5% a přírůstek svalového hmoty o 0,8kg. 

Již po tomto druhém měření ve třetím týdnu posilovacího programu můžeme zhodnotit určité 

pozitivní změny v tělesném složení probanda. 

Závěrečné měření: 

Závěrečné měření se již nepodařilo uskutečnit, neboť odstoupila ze zdravotního důvodu, které 

nijak nesouvisely s tréninkem. Nemůžeme proto s určitostí zhodnotit, zda se posilovací 

trénink u pro banda č. 5, pozitivně, či negativně projevil na jeho tělesném složení. 

Testování: 

Při vstupním a kontrolním testu Kl O, dosahovala testovaná osoba výkonu na stejné úrovni. 

Z hlediska dosaženého výkonu prakticky nedošlo k žádnému výraznému posunu. 

V hodnotícím pásmu byly její výkony zařazeny, dle tabulky č. 8, mezi "podprůměrné". 
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Při vstupním a kontrolním testu D 1 O, dosahovala testovaná osoba výkonu na rozdílné úrovni. 

Z hlediska dosaženého výkonu došlo k výraznému posunu. V hodnotícím pásmu byl její 

vstupní výkon zařazen, dle tabulky č. 10, mezi "průměrné". Kontrolní výkon se již zhoršil a 

posunul do pásma, dle tabulky č. 1 O, mezi "podprůměrné". 

Z tohoto hlediska je patrné, že testovaná osoba měla zdravotní problémy, který patrně vedly 

k úbytku síly a tím i testovaným výkonům. 

Proband nakonec absolvoval pouze polovinu posilovacího programu. Odstoupil ze 

zdravotního důvodu, nesouvisejícím s tréninkem. 

3.5.6 Proband č. 6: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 13: 

Proband č. 6 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
Rozdíl mezi 

vstu__Qními a _posledními 
Tělesná hmotnost 

78,6 (kg) - - -
Tělesný tuk 

17,6 - - -(%) 
Svalová hmota 

59,7 (kg) - - -
TestKlO 

2,25 _ffi'.kg -1) - - -
Test DlO 

2,67 (W.kg-1) - - -

V stup ní měření: 

Při prvním a jediném měření bylo zjištěno, že proband má tělesnou váhu, procento tělesného 

tuku a svalovou hmotu zcela v normě. 

Testování: 

V hodnotícím pásmu byl výkon K10 probanda zařazen, dle tabulky č. 7, mez1 "vysoce 

podprůměrné". 

V hodnotícím pásmu byl výkon D10 probanda zařazen, dle tabulky č. 9, mezi "průměrné". 
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Bohužel toto vstupní bylo zároveň i poslední měření a testování, které jsme provedli. Pro band 

kvůli zdravotním problémům odstoupil z posilovacího programu. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Stále víc mě omezují v pohybu zdravotní problémy s pateří. Plavu hlavně znak, který mi 

zdravotně pomáhá. Intenzitu tréninku volím podle subjektivních pocitů. Vím, že trénuji 

málo." 

3.5.7 Proband č. 7: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 14: 

Proband č. 7 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
Rozdíl mezi 

vstupními a posledními 
Tělesná hmotnost 

83,4 (kg) - - -
Tělesný tuk 

12,4 - - -(%) 
Svalová hmota 

68,6 
(kg) - - -

TestK10 
(W.kg-1) - - - -
TestD10 
_OV.kg-1) - - - -

V stup ní měření: 

Při prvním a jediném měření bylo zjištěno, že proband má tělesnou váhu, procento tělesného 

tuku a svalovou hmotu zcela v ideální normě. 

Bohužel k rozsáhlé absenci z osobních důvodů, jsme dále nepokračovali v měření a testování. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Trénuji velmi málo podle časových možností. V plavání se hlavně zaměřuji se na techniku 

plavání." 
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3.5.8 Proband č. 8: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 15: 

I Proband č. 8 

Výsledky Vstupní 
Ve 

Závěrečné 
Rozdíl mezi 

3. týdnu vstupními a posledními 
Tělesná hmotnost 

59,8 62,3 +2,5 
(kg) -

Tělesný tuk 
20,4 - 23,5 +3,1 

(%) 
Svalová hmota 

44,5 44,5 o (kg) -

TestK10 
1,58 1,97 +0,39 (W.kg-1) -

TestD10 
2,09 1,97 -0,12 (W.kg-1) -

V stup ní měření: 

Při prvním měření bylo zjištěno, že proband má tělesnou váhu, procento tělesného tuku a 

svalovou hmotu zcela v ideální normě. 

Kontrolní měření: 

Druhé kontrolní měření nebylo ze zdravotních důvodů provedeno. 

Závěrečné měření: 

I 

V závěrečném měření byl zjištěn nečekaný přírůstek hmotnosti o 2,5kg, dále došlo ke zvýšení 

tělesného tuku o 3,1 %. Svalová hmota zůstala na stejné hodnotě. Vzhledem k nárůstu 

hmotnosti a procenta tuku, zůstávají stále tyto výsledky v normě. 

Testování: 

Při vstupním a závěrečném testu K10, dosahovala testovaná osoba výkonu na rozdílné úrovni. 

Z hlediska dosaženého výkonu došlo k výraznému posunu. V hodnotícím pásmu byl její 

vstupní výkon zařazen, dle tabulky č. 8, mezi "podprůměrné". Kontrolní výkon se již zvýšil 

a posunul do pásma, dle tabulky č. 8, mezi "průměrné". 

Při vstupním a závěrečném testu D10, dosahovala testovaná osoba srovnatelného výkonu 

s minimálními výkyvy. V hodnotícím pásmu byly její výkony zařazeny, dle tabulky č. 1 O, za 

"podprůměrné". 
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Subjektivní hodnocení probanda: 

"Opustila jsem posilovací program a nahradila jej plaveckým tréninkem. Důvodem byly 

zdravotní potíže a bolestmi v ramením kloubu, které se při plavání nijak neprojevovaly. 

Trénovala jsem denně." 

Pocity: 

"Dechově a vytrvalostně výkony zvládám lépe, přesnost pohybu a udržení techniky je u mě 

kolísavé. Pociťuji ztrátu síly ke konci výkonu a nedostatek síly při sprintu." 

3.5.9 Proband č. 9: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 16: 

Proband č. 9 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
Rozdíl mezi 

vstupními a posledními 
Tělesná hmotnost 

76,8 (kg) - - -

Tělesný tuk 
16,8 - - -(%) 

Svalová hmota 
56,9 (kg) - - -

TestK10 
2,45 (W.kg-1) - - -

Test DlO 
2,65 (W.kg-1) - - -

Vstupní měření: 

Při prvním a jediném měření bylo zjištěno, že proband má tělesnou váhu, procento tělesného 

tuku a svalovou hmotu zcela v normě. 

Testování: 

V hodnotícím pásmu byl výkon KIO probanda zařazen, dle tabulky č. 7, mezi 

"podprůměrné". 

V hodnotícím pásmu byl výkon DIO probanda zařazen, dle tabulky č. 9, mezi "mírně 

podprůměrné". 

Bohužel toto vstupní bylo zároveň i poslední měření a testování, které jsme provedli. 
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Subjektivní hodnocení probanda: 

"Kombinuji plavecký trénink s běžeckým, čistě zaměřen na vytrvalost. Výkonnost udržuji 

s porovnáním s ostatními. Specielně neposiluji. Dělám denně kliky pro dobrý pocit, počet 

neměním." 

3.5.10 Proband č. 10: Diskuze s výsledky 

Tabulka č. 17: 

Proband č. 1 O 
Rozdíl mezi 

Výsledky Vstupní Ve3. týdnu Závěrečné 
vstupními a posledními 

Tělesná hmotnost 
70,4 70,4 70,6 +0,2 (kg) 

Tělesný tuk 
30 31,3 29,7 -0,3 (%) 

Svalová hmota 
46,1 45,2 46,2 +0,1 

(kg) 
TestK10 

1,32 1,35 1,33 +0,01 (W.kg-1) 

Test D10 
1,66 1,79 1,48 -0,18 (W.kg-1) 

Vstupní měření: 

Při prvním měření bylo zjištěno, že pro band má o 10% zvýšenou nadváhu, o 5% zvýšené 

procento tělesného tuku a svalovou hmotu v normě. 

Kontrolní měření: 

Při druhém měření bylo zaznamenáno stejné množství váhy, nárůst tělesného tuku 1,3% a 

úbytek svalového hmoty o 0,9kg. 

Po druhém měření ve třetím týdnu posilovacího programu nemůžeme konstatovat prakticky 

žádné změny. 

Závěrečné měření: 

V závěrečném měření byl zjištěn zanedbatelný příbytek hmotnosti o 0,2kg, zároveň i úbytek o 

0,3% tělesného tuku a nárůst svalové hmoty o 0,1kg. 
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Testování: 

Při vstupním, kontrolním a závěrečném testu Kl O, dosahovala testovaná osoba výkonu na 

stejné úrovni. Z hlediska dosaženého výkonu prakticky nedošlo k žádnému výraznému 

posunu. V hodnotícím pásmu byly její výkony zařazeny, dle tabulky č. 8, mezi "vysoce 

podprůměrné". 

Při vstupním, kontrolním a závěrečném testu DIO, dosahovala testovaná osoba opět 

srovnatelného výkonu s minimálními výkyvy. V hodnotícím pásmu byly její výkony 

zařazeny, dle tabulky č. 10, za "nedostatečné". 

Celkově můžeme zhodnotit, že se posilováním neprojevily žádné změny a když, tak zcela pro 

náš výzkum zanedbatelné. 

Subjektivní hodnocení probanda: 

"Posilovací program mě z počátku velmi zatěžoval, regenerace nastupovala později, až po 48 

hodinách. Nejhorší pocity únavy byly mezi 24-48 hodinami. Po dvou měsících posilovacího 

programu jsem si zvykla na daný režim a pociťovala jsem příjemné pocity. Cítila jsem nárůst 

kondice a síly. Změnila se mi proporce přes boky a pas." 

3.5.11 Na základě absolvování navrženého posilovacího programu jsme došli, v oblasti 

metody měření, k souhrnným výsledkům 

Při vstupním měření jsme zjistili: 

tělesnou nadváhu měli 3 probandi 

zvýšené% tělesného tuku měli 3 probandi 

nadbytek svalové hmoty měl 1 proband 

Celkem bylo přeměřeno 8 probandů. 

Při kontrolním měření jsme zjistili: 

nárůst tělesné váhy měli 3 probandi, stejnou hodnotu měli proband 

pokles% tělesného tuku měli 3 probandi, zvýšení měli proband 

nárůst svalové hmoty 3 probandi, snížení měli proband 

Celkem byli přeměřeni 4 probandi. 
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Při závěrečném měření jsme zjistili: 

nárůst tělesné váhy měli 2 probandi, snížení měl 1 proband 

pokles% tělesného tuku měli 2 probandi, nárůst měl1 

nárůst svalové hmoty měli 2 probandi, stejnou hodnotu měl 1 

Celkem byli přeměřeni 3 probandi. 

Tabulka č. 18: 

Hodnocení nejlepších ergometrických výkonů probandů v posilovacím programu 

Hodnocení 
Počet probandů v testu Počet probandů v testu 

Kl O Dl O 

Počet testovaných 7 7 

Vynikající - -
Vysoce nadprůměrný - -

Nadprůměrný - -
Mírně nadprůměrný - -

Průměrný 1 2 

Mírně podprůměrný - 1 

Podprůměrný 3 1 

Vysoce podprůměrný 3 1 

N edostateč,ný - 2 

3.5.12 Celkové zhodnocení výsledků 

Jedním z cílů naší práce bylo zhodnotit vliv posilovacího programu na silové schopnosti 

plavců kategorie Masters. S odkazem na literaturu (Máček, Máčková, 2005), jsme se pokusili 

přepočíst srovnávací tabulku standardů (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) pro 

hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu, k současnému věku "veterána" a 

zařadili do jednotlivých věkových skupin, jako je tomu u závodních kategorií Masters (v 

rozmezí 5 let). Vznikla tak nová hodnotící škála ergometrického výkonu pro plavce kategorie 

Masters a předpokládali jsme, že tím také zajistíme určitou motivační úroveň našich 

probandů, kteří by se tak mohli srovnávat s předními vrcholovými plavci. 
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Zmíněný výkon byl však v testování nižší ve srovnání s plavci optimálního věku, než jsme 

sami doufali a rozdíly mezi jednotlivými testovacími pokusy byly velice malé, prakticky 

zanedbatelné. Motivační úroveň proto velice rychle klesala a možná i proto byla příčinou 

častých absencí na jednotlivých měřeních a testováních. 

V průběhu posilovacího programu se projevovala, podle subjektivních pocitů probandů, 

velice často únava a další demotivační faktory (svalové a kloubní bolesti, časová náročnost). 

Mnohdy byla únava pohybového aparátu důvodem přerušení posilovacího programu. Velký 

podíl, mimo jiné, měla na tom všem také svalová a kloubní regenerace, která nastupovala 

později, než jsme tomu zvyklí u vrcholových sportovců. 

Dalo by se předpokládat, že se spojenou únavou a posilovacím tréninkem dojde i k oslabení 

imunitního systému. Absenci kvůli virovým, či infekčním onemocněním jsme však žádnou 

nezaznamenali. Ze zdravotních důvodů, které nijak nesouvisely s posilovacím programem, 

odstoupila pouze jedna testovaná osoba. 

V následující tabulce zhodnotíme, zda se předpokládaný přírůstek úrovně síly projevil 

zlepšením závodního výkonu. Veškeré hodnoty jsou uvedeny bodově, tak jak byly, pomocí 

bodovacího systému, vytvořeny komisí veteránského plavání při Českém svazu plaveckých 

sportů. Tento systém je používán pro oficiální soutěže kategorie Masters. Body, které 

vystihují - respektují věk závodníka a čas - výkon v určité disciplíně (K - kraul, M -

motýlek, Z- znak, P- prsa) a je přepočten koeficientem pro skutečný věk. Výsledek dává 

možnost seřadit závodníky do absolutního pořadí. 

87 



Zmíněný výkon byl však v testování nižší ve srovnání s plavci optimálního věku, než jsme 
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V následující tabulce zhodnotíme, zda se předpokládaný přírůstek úrovně síly projevil 

zlepšením závodního výkonu. Veškeré hodnoty jsou uvedeny bodově, tak jak byly, pomocí 

bodovacího systému, vytvořeny komisí veteránského plavání při Českém svazu plaveckých 

sportů. Tento systém je používán pro oficiální soutěže kategorie Masters. Body, které 
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motýlek, Z- znak, P- prsa) a je přepočten koeficientem pro skutečný věk. Výsledek dává 

možnost seřadit závodníky do absolutního pořadí. 
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Tabulka č. 19: 

Body závodního výkonu (před) a (po) posilovacím programu 

Body závodního výkonu 

Pro band Body závodního výkonu Body závodního výkonu 
(č.) {p_řed) (po) 

1 M 92,1; Z 95,0; K 91,7 M 97,7; Z 95,97; K 93,1 

2 M 83,6; P 91,1 M 87,0; P 93,14 

3 z 100,8 z 102,8 

4 M 86,3; K 85,3 M 84,6; K 84,7 

5 K 83,2; D 78,6 nezúčastnila se 

6 Z72,3 z 71,6 

7 p 95,2 p 94,5 

8 M 98,3; P 98,6 M 97,6; P 97,1 

9 K80,0 K82,2 

10 M 78,6; P 86,7 M 84,6; P 92,14 

Zhodnocení závodního výkonu: 

Na základě porovnání bodů závodního výkonu, před posilovacím programem a po něm, byl 

prokázán u 5 probandů pozitivní nárůst plaveckého závodního výkonu, u 4 probandů jeho 

snížení. Závodů se nezúčastnila pouze 1 osoba. 
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4 Závěry 

Z deseti závodníků, kteří vstoupili do našeho posilovacího programu, jich bez přerušení 

dokončilo pouze dva. Tito sportovci prokázali vzestup úrovně silových parametrů. Důvodem 

je nejen skutečný přírůstek síly, ale i snížení hmotnosti např.: u probanda č. 2 (2,6kg). U něj 

také došlo ke zvýšení svalové hmoty a snížení tělesného tuku. Přenos úrovně specifického 

ergometrického výkonu do závodního výkonu není prokazatelný, ale přesto u obou osob byly 

zaznamenány dle tabulkových přepočtů. Celkové hodnocení závodních výkonů ukazuje na 

progres -žádný ze závodních časů nebyl pod průměrem standardního hodnocení. 

Jedna osoba z posilovacího programu odstoupila ze zdravotních důvodů nesouvisejících 

s tréninkem. Další osoba, vzhledem k potížím s pohybovým aparátem, snížila objem tréninku 

na suchu a zaměřila se na přípravu ve vodě. 

Dalších pět závodníků v úrovni měřených silových parametrů, závodní výkonnost pozitivně 

neovlivnilo. Nepracovali systematicky, frekvence posilovacího programu nebyla dostatečná. 

Ukázalo se, že doba, než se prokáže zvýšení úrovně síly, snižuje motivaci pro svoji únavnost 

a stereotypnost. Takto nastavený program posilování je vázán na dojíždění do posiloven a je 

časově i organizačně náročný. 

Můžeme konstatovat, že pokud je závodník motivován a dodržuje stavbu tréninku, dají se u 

něj silové schopnosti dále rozvíjet. 

Rozsah platnosti 

Výsledky tohoto projektu by měly sloužit především trenérům plavání seniorů, neboť rozvoj 

silových a silově vytrvalostních schopností u mladší věkové kategorie má jiný průběh 

akcelerace rozvoje síly. Obecný model tohoto projektu, jeho zadání, je však platný a 

použitelný v jakékoliv věkové kategorii. Izokinetická testovací metoda vychází z prací 

renomovaných autorů. Trenéři by se měli z této práce dozvědět, jaký model kondiční přípravy 

zvolit pro své svěřence především z hlediska didaktického a organizačního zabezpečení 

přípravného období. Je třeba zdůraznit, že uvedené závěry platí pro skupinu plavců věkové 

kategorie seniorů. 
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6 Seznam příloh 

6.1 Výsledkový formulář BlA 2000- M 

6.2 In Body 3.0 
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Analysis - Results 

NUTRI4 - Licensed version Data Input, Frankfurt am Main, Copyright 1986-1999 

02.02.2003 
Last name 
Date of birth 
Gender 
Height 
Weight 
R (50 kHz) 
Xc (50 kHz) 

female 
1.64 m 
59.9 kg 
529 
49 

Calculated values 

Page 1 
Skin resistance (50 kHz) 
Hand: 323 
Foot: 229 

Date 01.02.2005 

relative optimum 

Total body water 
ECW 

34.5 1 
15.2 1 
19.3 l 
12.8 kg 
47.1 kg 
22.3 

(57. 6%) 25.4 1 - 40.0 1 

ICW 
Fat mass 
Lean body mass 
BMI 
Phase angle 
BCM 
ECM 
ECM/BCM 
Cell share(%) 
META-Index 
KAPA-Index 
Bas.metab.rate 

Water (1) 

Fat Mass (kg) 

BCM (kg) 

ECM (kg) 

low 

5.3 o 

22.8 kg 
24.3 kg 
1.07 
48.4 % 
23.8 
2.2 

1350 kcal 

(21.4%) 
(78. 6%) 

9.8 
34.7 
19.0 

5.0 
18.0 
16.7 

0.7 
50.0 
18.0 
2.2 

kg -
kg -

-
o 

kg -
kg -

% -
-

relative optimum 

16.4 kg 
54.7 kg 
25.0 
9.0 o 

28.4 kg 
26.3 kg 
1.0 

56.0 % 
30.0 
3.6 

high 
25.4 1 40.0 1 ................................. ································· :::::::::::::::::::x:::::::::::: . ............................... . ................................. 
9.8 kg 16.4 kg ................................. ................................. :::::::::::::X:::::::::::::::::: . ................................. . . ............................... . 
18.0 kg 28.4 kg ................................. ································· ::::::::::::::: x:::::::::::::m . ............................... . ................................. 
16.7 kg 26.3 kg ................................. ................................. :::m:::::::::::::::::::x:::::: ................................. . ............................... . 
50.0 % 56.0 % 

Cell share (%) IIIJIIIIIIIIIillllllllxlllllllf::::::::::::::::::::::::::::::::: ································· ································· 18.0 30.0 ................................. ................................. META- rndex ::::::m::::::x::::::m::::::: ································· ································· 
2.2 3.6 

KAPA- Index 1111111111111111111111111111111111 x::::::m:::::m::::::::::::::: ................................. ................................. 

Please note: Program for research purposes only. Body composition 
of a patient is calculated by NUTRI based on statistical formulae, 
and can not therefore be the sole source for diagnosis and 
following therapy. 

96 



BODY · COJ\tiPOSITION ANALYSIS . lnBody 
NAME AGE SEX Patient I. D. - ·--

LSM UKFfVS 
59 

EXAM DATE: 2022. 

F 

9. 24. 16:48:51 [0456} 

J. MARTIHO 31, 162 52 PRAHA 6 
Tel/Fax: +420 220172288 

: .. . . . . 
COMPARTMENT MEASURED VALUE jTOTAL BODY WATER I MUSCLE MASS I LEAN BODY MASS l BODY WEJGHT 

lntracellular Fluid (L) 
24_0 ' I I 

Extracellular Fluid (L) I 36.5 I I? 4 - I 
46.1 

I Protein Mass (kg) I 
.. 9...6 __ __ ; - -- - ------

Bone Mass (kg) i I 
- '21 ! es~~~~~--------------- --------- -

Fat Mass (kg) 
21.1 I 

coMPosmoNAL 1 UNDER i NORMAL I OVER --· -··- ----------
I I I 

11~. ' 80'. 85•. 90". .... 100'. 105•. 115 ... ,~~ 125.+ 

Height (cm) 167 
- - ----..,., 70". """· 90". too·. HO""., 120""-é 130'. 1-IQ"o 150". 

Weight (kg) 70.4 ..,., 70". 80". 90'-. 100'. 110*. 120"9 130' • . ..,... 150". 

Musela Mass (kg) 46.1 
20'; .... ..... soo. 100~~ 1EO"o 220'. 280" • =·· 40C"· 

Body Fat Mass (kg) 21.1 
Mala "'· •.. 10'. 15" • 20'> 25;.. !JO', 35'. 40~~-----

P:em.ale •.. 13" • 18". 23". 28"'~ 33'. 38'. 43". .fa·~ 

Percent Body Fat(%) 30.0 
- -· - - - ------··-..... 0.65 07-J o7s-·-·a-:sc- o.as 0.90 0.95 1.00 1.05 ..... .,. 0.60 065 0.70 G.i5 0.8(1 085 090 095 100 

Fat Distribution 0.89 WHA 

' . . 
SEGMENT 

SEGMENTAL FLUID DISTRIBUTION (L) EDEMAEXAM 
- ~~~veR 

---
UNDER NORMAL Normal : 0.30 • 0.35 

' · - - · - ·-
I I I I I ' -'O' o ."., eo•. '""'· 120'o 1.:\fs ,..,., 

Right Arm 1.95 
Letl Arm 1.90 
Trunk 16.5 0.341 

Right Leg 6.13 
Letl Leg 5.82 

PATIENT CLASSIRCATION NUTRmONAL ASSESSMENT ... _ .. ------

0Cancer O Surgical Patienr O Musde Dystrophy Obesity Degree = 118 % 
0Strokes 0 Rehabilitation O Olabetes Melli1us BM!= 25 .2 kg/m2 

0Pregnancy o Nephropathy O Osleoporosis BMR ~ 1279.3 kcal 
OObesity O Hypertension o Hyperl"idemia AMC ~ 22.7 cm(AC = 30.0 cm) 
0Edema O Al1herosclerosis O Cardiovascu1ar Disease BCM= 33.6 kg 

49.3 
70.4 

. 

EVALUATION 

Weight 
Undor Nonnal Over 

Musela 
&rcopomc: o o o 

Type Proportionate O o ,_[] 
Mus.cuJar o o o 

NutrttioJ P•oteon 

Under - Ove• 

o --.[! o 
Status I Fat o o ~ 

Mmeral o -JO o 

Upper I DevelopeO Norrnal l.tnot'\.~ 

Lower Arm 

Bslance J leg 

Rlglrt I 
Left Arm 

Balancei 
; log 

Target 
Welght 

Welght 

o ..JJ o 
o ..JJ o 

"""'"""' Vn"""""""' 

-.!ZJ o 
o ..JJ 

. 64 1 

--~~-~':_~!_ _ ____ ......c6~·c=3_ 

( 
-

Fat 
Control 

Muscle 
Co nt rol 

- 6.3 

0.0 

;;;:pffY1ft·h1 
76 P01n1 ) 

BIOELECTRICAL IMPEDANCE 
--- --- -----· 

381 395 25.0 238 270 
335 346 20.5 215 239 
304 315 17. I 196 218 
292 303 15.7 190 210 
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