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Abstrakt 

V bakalářské práci se zabývám rozdíly tělesného složení a somatotypu mezi 

rojníky, útočníky juniorské kategorie a rojníky, útočníky seniorské kategorie 

v rugby. Výzkumu se zúčastnilo celkem 20 hráčů z rugbyového klubu RC Mountfield 

Říčany ve věkovém rozmezí 17- 41 let. 

Teoretická část seznamuje čtenáře s rugby jako sportovní hrou. Věnuji se zde 

charakteristice rugby jako sportovní hře, systému soutěží, historii, pravidlům, 

somatickým faktorům a kondičním předpokladům pro hráče rugby, dále morfologicko-

funkční charakteristice hráčských postů jako jsou rojníci a útočníci. V závěru teoretické 

části jsou základní informace o somatotypologii (historie, somatotypy sportovců, 

způsob stanovení somatotypu) a diagnostice tělesného složení (bioimpedanční 

diagnostika tělesného složení, Bodystat 1500). 

Ve výzkumné části diagnostikuji tělesné složení bioimpedanční metodou pomocí 

přístroje Bodystat 1500. Rozebírám zásadní rozdíly v tělesné stavbě rojníků a útočníků 

v juniorské a seniorské kategorii. Změřením vybraných antropometrických parametrů 

vypočítám somatotypy pro rojníky a útočníky v programu Somatotype-Calculation and 

Analysis. Na základě výsledků jsou vytvořeny závěry, kde výsledky vyhodnocuji 

a porovnávám. 

 

Klíčová slova: rugby, rojníci, útočníci, somatotyp, tělesné složení, Bodystat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 The bachelor thesis deals with the differences in body composition and 

somatotype between a group of forwards in junior category and a group of backs in 

senior category in rugby. In the research there participated a total of 20 players from the 

rugby´s club RC Říčany in the age range 17 to 41 years. 

 The theoretical part of the thesis introduces rugby to the reader as a sport game. 

This part deals with the characteristics of rugby as a sport game of the competition, it 

describes its history, rugby rules, static factors, assumptions of physical condition of 

rugby players. Furthermore, the thesis also shows the morpho-functional characteristics 

of gaming positions (bioelectrical impedance diagnosis of body composition, Bodystat 

1500). 

 In the research part there is diagnosed body composition while using 

bioelectrical impedance method Bodystat 1500. It analyzes the fundamental differences 

in the physique of forwards and backs in the junior and senior categories. By measuring 

selected anthropometric parameters there are calculated somatotype sof forwards and 

backs in the program Somatotype-Calculation and Analysis. On the basis of the results 

are made the conclusions, where the results are evaluated and compared. 

 

Key words: rugby, forwards, backs, somatotype, body composition, Bodystat 
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1. Úvod 

Při výběru tématu bakalářské práce rozhodlo především to, že rugby sám hraji. 

Rugby je sportovní hra, ve které jsou klíčovými vlastnostmi respekt, bojovnost, 

disciplína a zodpovědnost. Říká se, že to není jen sportovní hra, ale také životní styl. Již 

od mala jsem s rodiči chodil fandit svému staršímu bratrovi na stadion v Říčanech 

a s odstupem času jsem začal hrát i já. Bratr byl vždy můj velký hráčský vzor, který 

získával jedno hráčské ocenění za druhým. Motivaci být oceněn jako bratr jsem tedy 

měl a za pár let hraní jsem nabyl potřebné zkušenosti a ocenění za nejlepšího hráče 

utkání, turnaje a sezóny jsem získal i já. Jako mladší sourozenec jsem si ho dobíral za 

to, že je rojník, který je tlustý na rozdíl od hubeného útočníka, jako jsem já. Tato 

rozdílnost hráčských pozic u nás vedla v dětství i dnes k mnoha slovním soubojům a pro 

mě to byl další důvod k sepsání této bakalářské práce. Abychom nejen já a můj bratr 

viděli důležité rozdíly mezi rojníky a útočníky, ale aby i ostatní, kteří rugby nehrají 

nebo neznají, získali povědomí o tom, že v rugby má své uplatnění jak urostlý rojník 

s větší tělesnou hmotností, tak i rychlý a hubený útočník. 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou oblastí. V první oblasti 

popisuji rugby jako sportovní hru. Představuji její pravidla, historii, úkoly hráčů a jejich 

morfologicko-funkční charakteristiku. V druhé části se věnuji somatotypům, které jsou 

do jisté míry charakterizovány morfologickými předpoklady predikující herní výkon. 

Zde popisuji historii somatotypologie, somatotypy sportovců, způsob stanovení 

somatotypu a představuji typologii Sheldona a Heathové-Cartera. Dále se zde věnuji 

bioimpedanční diagnostice tělesného složení a přístroji Bodystat 1500. 

Výzkumná část je zaměřena na rozdíly tělesného složení mezi rojníky 

a útočníky kategorie juniorů a seniorů. K měření jsem využil analyzátor tělesného 

složení Bodystat 1500. A dále s využitím hmotnostní váhy, pásového metru, 

krejčovského metru, posuvného měřítka a kaliperu jsem změřil potřebná data 

k vyhotovení somatotypu pro rojníky a útočníky obou kategorií. Potřebná data jsem 

vložil do programu Somatotype-Calculation and Analysis od společnosti Sweat 

technologie, ze kterého vyšel somatotyp měřených jedinců a průměrný somatotyp pro 

rojníky a útočníky. Výsledky výzkumu jsem rozdělil do dvou oblastí. První oblast se 

zabývá naměřenými hodnotami tělesného složení, pro které jsem sestavil 4 grafy, 

znázorňují rozdíly mezi rojníky a útočníky. V druhé oblasti se vyskytují 3 obrázky 
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somatografu, ve kterém jsou somatotypy všech rojníků, útočníků a jejich průměrný 

somatotyp. 

Svojí prací bych chtěl poukázat na důležitost tělesného složení, které má 

významný vliv na zdraví a výkonnost každého z nás. Prvním krokem k podávání 

maximálních výkonů u vrcholového i rekreačního sportovce je dokonalá znalost svého 

vlastního těla a vědomí, co je pro něj zdravé a co nikoliv. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Rugby 

2.1.1 Charakteristika rugby 

Rugby je kontaktní týmový sport hraný ve více modifikacích. Hlavní z těchto 

modifikací je rugby union (rugby), rugby league (ragby liga) a rugby sevens (rugby 

sedmiček). Všechny tyto varianty rugby jsou rozděleny do dvou poločasů, rugby union 

a rugby league 2x40 minut a rugby sevens na 2x7 minut. V rugby union je tým složen 

z 15 hráčů, v rugby league ze 13 hráčů a v rugby sevens ze 7 hráčů. Sedmičkové rugby 

je považováno za jeden z nejrychleji rostoucích sportů poslední doby, který se představí 

na Olympijských hrách v Rio de Janeiro v roce 2016 (Suarez-Arrones et al., 2012). 

Cílem hry je porazit soupeře získáním většího počtu bodů dosažených 

v souladu s pravidly nesením, přihráváním, kopáním a pokládáním. Vítězem utkání se 

stává to družstvo, které po uplynutí hrací doby získá vyšší počet bodů (International 

Rugby Board, 2013). 

Rugby je se svým bojovým charakterem, sportem s nejčastějším výskytem 

úrazů na 100 hráčů v průběhu hry. Úrazovost v rugby činí 5,09 %, tudíž se řadí před 

sporty jako je box a lední hokej. K úrazu zaviněním druhé osoby (protihráče) dochází až 

v 51 % případů. Za nejúčinnější prevenci úrazů se považuje fyzická zdatnost, psychická 

připravenost a dobře zvládnuté herní činnosti hry (Melichna, 1995). 

Dle Melichny (1995) se rugby od většiny ostatních kolektivních sportovních 

her liší hlavně sledovou fází, ve které se střídají 2 herní úsilí, konkrétně herní úsilí typu 

běžeckého s herním úsilím typu zápasnického. 

U rugby je charakteristický velký objem práce se střídavou intenzitou, 

množství nejrůznějších pohybových struktur a jejich kombinací. Velký objem práce je 

dán rozměry hracího pole (hřiště), délkou hrací doby, počtem hráčů v týmu a hlavně 

velmi různorodým charakterem herních činností při hře (Sláma, 1984). 

2.1.2 Systém soutěží v rugby 

Dle Jacksona (1998) za nejvýznamnější světové soutěže považujeme Rugby 

World Cup, jedná se o Mistrovství světa v rugby konané v pořádající zemi každé čtyři 

roky, od roku 1987. Další světová soutěž Pohár šesti národů (Six Nations Tournament), 
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ve kterém se střetávají nejlepší týmy z Evropy: Anglie, Francie, Wales, Skotsko, Irsko 

a Itálie, byl založen v roce 1910 a pořádá se každý rok. Ve světě je to také pohár čtyř 

národů ( Four Nations, dříve tří národů), založený roku 1996, který se koná každý rok. 

Soutěží zde týmy z Jižní polokoule: Argentina, Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická 

republika. Super 14 je rugbyová liga, která je nejsledovanější na světě. V lize nastupují 

proti sobě týmy provincií Nového Zélandu, Austrálie a Jihoafrické republiky. 

2.1.3 Historie rugby 

Dle Roche (1998) jsou vznik a počátky rugby spojovány s Britskými ostrovy 

roku 1823. 

 Hra podobná fotbalu i rugby se na ostrovech objevuje na počátku 19. století. 

Hráči pro získání míče mohli hráče z druhého týmu fyzicky složit, míč se nenosil 

v rukou. Tomuto novému sportu se říkalo zjednodušeně "football", v té době neměl 

sjednocená pravidla. Hráči z obou družstev se vždy před utkáním domluvili, podle 

kterých pravidel se bude hrát (Sláma, 1984). 

V roce 1823 v anglickém městě Rugby hráli v univerzitních kolejích studenti 

fotbal. Mezi nimi byl i zakladatel hry nazvané podle tohoto města „rugby“ William 

Webb Ellis, kterého natolik omrzela pravidla fotbalu, že uchopil míč do vlastních rukou 

a donesl ho k protihráčově fotbalové brance. Takhle rugby podle všeho vzniklo, jak píše 

Sláma (1984). 

Počátky vzniku rugby u nás je možné zaznamenat roku 1895, kdy všestranný 

sportovec a propagátor československého sportu Josef Rösler Ořovský, přivezl z Anglie 

první rugbyový míč. Se skupinkou rugbyových nadšenců se snažil vyzkoušet a nacvičit 

rugby v Českém Yacht Clubu v Praze, ale k sehrání veřejného utkání nedošlo (Skála, 

Haitman, 2006). 

Kolébkou rugby v naší republice je Brno, kde se již v té době nejaktivněji 

vykonávala sportovní činnost ve sportovním klubu v Moravské Slavii Brno, a kde byl 

také založen její oddíl v roce 1926 (Bělohlávek, Hellebrand, 1996). 

Historie vzniku rugby u nás je úzce spjata již na začátku s osobností 

akademického malíře Ondřeje Sekory. Setkáváme se s ním jak v roli propagátora, 

organizátora, rozhodčího, trenéra, tak i jako autora rugbyové příručky. Jako umělec se 

vydal s minimálními prostředky na zkušenou do Paříže, jednoho z nejkrásnějších měst 
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světa. Díky vyškovskému gymnasiu si odnesl trvalý zájem o sport, který jej přivedl 

v Paříži na ragbyové zápasy. Po návratu z Francie do Brna se účastnil v roce 1925 

členské schůze S.K. Moravské Slávie, na které popsal zážitky ze svého pařížského 

pobytu a samotného rugby tak barvitě, že vzbudil živý zájem o tento nový sport u všech 

přítomných a byl vyzván, aby je hru naučil. Sekora si nejdříve objednal anglická 

a francouzská pravidla, která přeložil do češtiny, z Paříže si objednal rugbyový míč 

a ihned začal rugby nacvičovat s členy sportovních klubů Moravské Slávie a A.K. 

Žižka. V roce 1926 se uskutečnilo první historické utkání, které se odehrálo mezi těmito 

dvěma brněnskými kluby (Sláma, 1984). 

2.1.4 Rugby Club Mountfield Říčany 

Dle zakladatele a dlouholetého kronikáře Josefa Kohouta (1994) vzniklo rugby 

v Říčanech u Prahy roku 1944. Skupina říčanských nadšenců začala propagovat tehdy 

zcela nový sport. První utkání sehrál DTJ Říčany před tisíci diváky na Strahově 

20. 6. 1944 proti „patnáctce“ ragbyových nadšenců a bývalých hráčů a prohráli 6:26. 

V Říčanech dne 6. 4. 1984 vzniká první mužstvo v tehdejším Československu. 

Josef Kohout (1910-2001), dlouholetý trenér, kronikář, oddílový funkcionář 

říčanského klubu a předválečný československý reprezentant byl v roce 1944 

zakladatelem rugby v Říčanech (viz obrázek 1). V roce 1976 ho mezinárodní federace 

FIRA ocenila bronzovou medailí za svou celoživotní práci pro rozvoj rugby (RC 

Mountfield Říčany, 2009) 

 

Obrázek 1 Josef Kohout (archiv Říčany, 2009) 
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Internetový zdroj RC Mountfield Říčany (2009) nám nabízí informace o klubu: 

Klubové barvy: modrá a bílá 

Názvy klubu: 

 DTJ Říčany (1994) 

 Meteor Říčany (1946-49) 

 TJ Sokol Říčany (1950-66) 

 TJ Sokol Disk Říčany (1967-87) 

 TJ Sokol Spoje Říčany (1988-89) 

 Rugby Club Říčany (1990-2010) 

 Rugby Club Mountfield Říčany (2011 - dosud) 

2.1.5 Pravidla 

Hra je rozdělena do dvou poločasů, každý poločas v délce trvání 40 minut. 

Hrají proti sobě dvě družstva po 15 hráčích rozdělených podle herních postů, 7 útočníků 

a 8 rojníků (Tůma, Haitman, 2012). 

Autor Jackson (1998) uvádí, že čísla jsou v rugby přidělena hráčům podle 

postu na kterém hrají, od 1 do 22 (15 hráčů a 7 náhradníků). 

Na obrázku číslo 2 vidíme používané číslování na dresy hráčů a jejich názvy 

pozic dle International Rugby Board (2013): 
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Obrázek 2 hráčské pozice a číslování (International Rugby Board, 2013) 

2.1.5.1 Bodování 

 Pětka je označení pro zisk 5 bodů pro družstvo, které donese a položí míč 

na zem do brankoviště soupeře (Donát, Santus, 1992). 

 Trestná pětka se přiděluje, když bránící družstvo nedovoleným zákrokem 

zastaví útočící družstvo v situaci, kdy mohlo dojít k pravděpodobnému 

položení pětky do soupeřova brankoviště (Donát, Santus, 1992). 

 Branku po pětce získává družstvo, které položilo pětku do soupeřova 

brankoviště. Po položení má nárok na provedení kopu na branku a zisk 

2 bodů pro vlastní tým. Kop se provádí z místa, které leží na 

rovnoběžce s místem položení pětky (Donát, Santus, 1992). 

 Branka z trestného kopu pro zisk 3 bodů pro vlastní družstvo po 

rozhodčím zapískaném prohřešku proti pravidlům (Tůma, Haitman, 

2012). 

 Branka kopem z odrazu vyjadřuje zisk branky počtem 3 bodů, když je 

míč puštěn z rukou nebo ruky hráče na zem a kopnut po prvním odrazu 

od země do prostoru nad břevnem a mezi postraní tyče branky ve tvaru 

písmene H (Tůma, Haitman, 2012). 
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2.1.5.2 Herní situace 

Autové vhazování je způsob, jak znovu zahájit hru rychle, bezpečně a čistě. 

Hráči z obou družstev, kteří se účastní autového vhazování, utvoří dvě řady vytvářející 

autové seřazení. Aut je proveden z místa za pomezní čarou, kde míč opustil hřiště. Míč 

je vhozen mezi hráče do uličky. Hráči obou družstev mohou získat míč vyzvednutím 

nebo výskokem hráče (Růžička, 2013). 

Mlýn je utvořené seskupení 8 hráčů z každého družstva, které nastane při méně 

závažném porušení pravidel (Růžička, 2013). Hráči obou družstev se svazují do 3 řad 

a zaváží se do svých soupeřů tak, že hlavy první řady jsou do sebe zaklesnuty (Tůma, 

Haitman, 2012). Míč do mlýna vhazuje vždy ta strana, která útočí a hráči se míč snaží 

dostat dozadu nohama tak, aby jej poslední hráč mohl zvednout a rozehrát hru (Růžička, 

2013). 

Ruck je situace, kdy míč je na zemi, jeden a více hráčů z každého družstva stojí 

na nohou v blízkosti kolem něj. V rucku není hráčům dovoleno brát míč rukama. 

K získání míče musí hráči používat pouze své nohy nebo postupovat na nohách vpřed 

tak, aby se míč objevil u poslední nohy spoluhráče v rucku. V okamžiku, kdy je míč 

u poslední nohy, je možné jej zvednout (International Rugby Board, 2013). 

Maul je uskupení minimálně 3 hráčů, kteří stojí na nohách. Hráč s míčem je 

držen jedním nebo více protihráči a podporován svými spoluhráči, kteří se k němu 

přivážou a tím vznikne maul. Míč musí být stále držen v rukách hráče a předáván 

směrem vzad. K získání míče se družstvo může pokoušet tlačením dopředu 

(International Rugby Board, 2013). 

2.1.5.3 Parametry hřiště 

Hřiště má tvar obdélníku (viz obrázek 3), jehož rozměry nepřesahují 

100 m délky a 70 m šířky. Brankoviště má rozměry, které nepřesahují délku 

22 m a šířku 70 m. Střed hřiště rozděluje půlící plná čára. Plné čáry dále označují čáru 

autu, čáru 22 m a koncovou čáru. Přerušované čáry jsou paralelně s půlicí čárou a jsou 

od ní vzdáleny 10 m, tzv. čára 10. Dvě přerušované čáry vzdálené 5 m od brankové čáry 

označujeme jako tzv. čára 5 (Tůma, Haitman, 2012). 
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Obrázek 3 Parametry hřiště (Česká rugbyová unie, 2014) 

Branky ve tvaru písmene H (viz obrázek 4) stojí na brankové čáře uprostřed, 

mají minimální výšku brankových tyčí 3,4 m, jsou vzdálené od sebe 5,6 m. Mezi 

brankové tyče je umístěno břevno, které je ve výšce 3 m od země (Tůma, Haitman, 

2012). 



18 

 

 

Obrázek 4 Rozměry branky (Česká rugbyová unie, 2014) 

Jak uvádí Tůma a Haitman (2012) je míč sešit ze 4 dílů o celkové hmotnosti 

400 – 445 g ze syntetického materiálu. Rozměry míče (viz obrázek 5) : 

 Délka podél dlouhé osy je 280 – 300 mm 

  obvod po šířce 580 – 620 mm 

  obvod po délce je 740 – 770 mm 

 

Obrázek 5 Rozměry míče (Česká rugbyová unie, 2014) 

2.1.6 Morfologicko-funkční charakteristika rojníků a útočníků 

Roj tvoří 8 hráčů, kteří se nazývají rojníci. Úkolem rojníků je podpora hráče 

s míčem nebo skládání protihráče s míčem. Dále se účastní herních situací, jako je 

autové vhazování a mlýn. Jejich hráčské funkce jsou různorodé v tom, že hráči první 

řady jsou robustní postavy, vykonávají hlavní činnost v mlýnech, rucku a maulu, 

nebývají to rychlostní typy. Hráči druhé řady jsou nejvyššími hráči z družstva, jsou 

zvedáni do výšky při vhazování autu a jejich úkolem je chytit vhozený míč a také jako 

hráči první řady jsou platní jak při přetlačování soupeře, tak při obraně. Rváčci a vazač 

jsou hráči třetí řady, kteří jsou zpravidla nejurostlejšími, a zároveň nejrychlejšími hráči 
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z roje. Tvoří buď druhou řadu obrany anebo díky své rychlosti zabíhají za útok, kde 

podporují útočníky a skládají rojníky druhého družstva. Rojníci hrají hlavně rukama 

a snaží se nekopat míč, jejich hra je založena na síle a týmové spolupráci. Roj se snaží 

otevřít volný prostor, do kterého by mohli útočníci zaútočit. Hráč číslo 9, tzv. mlýnová 

spojka, funguje jako spojka mezi rojníky a útočníky, běhá za rojníky a rozehrává míč 

z herních situací jako je mlýn, aut, ruck a maul (Jackson, 1998). 

Morfologické, funkční a dovednostní předpoklady u jednotlivých postů dle 

International Rugby Board, (2013): 

 Pilíři 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 98-115 kg a výškové rozmezí 170-180 cm. 

Funkční: Hlavní úkol je stabilizovat mlýn ve vodorovné poloze a dodat sílu a podporu 

pří zvedání skokanů v autu.  

Dovednostní: Jejich černá práce je velmi využívaná v čištění míče v ruckách a maulech. 

Co potřebují: Silný trup a nohy pro stabilitu v mlýnu, vytrvalost a mobilitu. 

 Mlynář 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 98-115 kg a výškové rozmezí 170-180 cm. 

Funkční: Hráč, který vyhrává míč v mlýnu díky svému zamletí míče nohama pod sebe 

na svou stranu. 

Dovednostní: Vhazování míče do autového seřazení. 

Co potřebuje: Velkou sílu, aby ustál fyzickou námahu první řady v mlýnu, rychlost 

pohybu po hřišti a důležitá je technika vhazování do autového seřazení. 

 Druhá řada 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 95-108 kg a výškové rozmezí 187-200 cm. 

Funkční: V mlýnu, rucku a maulu vykonávají hlavní tlakovou sílu vpřed, tím zajišťují 

zisk území a výhodné podmínky pro útočníky k zisku bodů. 

Dovednostní: Snaží se vyhrát míč z autového vhazování a výkopů. 

Co potřebuje: Hlavní a důležitý parametr je výška. Dále síla, výbornou dovednost 

chytání míče a mobilitu. 
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 Rváčci 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 85-92 kg a výškové rozmezí 179-186 cm. 

Funkční: Jejich role spočívá v získání míče z kontaktních situací, při kterých používají 

svou fyzičnost na skládku soupeře a rychlost při rucku a maulu. 

Co potřebují: Přístup beze strachu skládat soupeře, rychlost, sílu, vytrvalost a ovládání 

míče rukama. 

 Vazač 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 89-98 kg a výškové rozmezí 181-189 cm. 

Funkční: Spojuje rojníky a útočníky v útočné fázi hry a agresivně skládá protihráče. 

Získává území a pozice na hřišti s následným rychlým uvolněním míče pro útočníky. 

Dovednostní: Drží kontrolu nad míčem na konci mlýnu. 

Co potřebuje: Výbornou dovednost v ovládání míče rukama, přehled v prostoru, 

výbušnou sílu a tempo na krátké vzdálenosti. 

 Mlýnová spojka 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 70-76 kg a výškové rozmezí 165-171 cm. 

Funkční: Je prostředníkem mezi rojníky a útočníky při mlýnu a autu. Rozhoduje, jestli 

přihraje rychlý míč na útočníky nebo nechá míč v držení rojníku směrem vpřed. 

Dovednostní: Svojí přihrávkou určuje rychlost útočné fáze. 

Co potřebuje: Periferní vidění, sílu, výbušnou rychlost a všechny dovednosti k ovládání 

míče rukama a nohama.  

Dle Jacksona (1998) je útok tvořen hráči s čísly 10 – 15. Pro útočníky jsou 

charakteristické hlavně rychlostní dispozice, nejrychlejší z útočníků jsou zpravidla 

křídla. Útočníci vynikají svou zručností s míčem a kopací technikou. Cílem útoku je 

překonat soupeře rychlostí, rychlou přihrávkou nebo kopem a položit do brankoviště 

pětku. Velmi důležitá je sehranost hráčů z útoku, je lehčí přelstít soupeře taktickou 

kombinací, než se s ním fyzicky přetlačovat. Hráč číslo 10, tzv. útoková spojka, řídí 

celý útok, rozhoduje, jaký typ útoku bude zvolen, zda poběží s míčem v ruce, přihraje, 

kopne za protihráčova záda nebo do autu. Je to mozek týmu, který určuje charakter hry. 

Útoková spojka musí mít dobrou kopací techniku, pro kopy při hře i kopy na branku. 
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Zadák doplňuje útočnou formaci a funguje především při obraně, hlídá soupeřovy 

překopy do zadní části hracího pole. 

Morfologické, funkční a dovednostní předpoklady u jednotlivých postů dle 

International Rugby Board, (2013): 

 Útoková spojka 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 89-96 kg a výškové rozmezí 181-191 cm. 

Funkční: Řídí celý výkon mužstva, dostává míč od mlýnové spojky a rozhoduje, zda 

kopat, přihrát nebo běžet s míčem a to vše při velkém tlaku soupeře. 

Dovednostní: Hbité ovládání míče rukama a rychlá a dlouhá přihrávka na obě strany. 

Co potřebuje: Výbornou kopací techniku kopů z ruky, ideálně oběma nohama. Dále 

rychlost, vytrvalost, periferní vidění, kreativitu, komunikační dovednosti, taktický 

přehled a schopnost rychlého rozhodnutí pod tlakem soupeře. 

 Tříčtvrtky 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 93-97 kg a výškové rozmezí 178-186 cm. 

Funkční: Mají hlavní roli jak v útoku, tak i v obraně. V obraně skládají protihráče 

a snaží se získat míč a v útoku se snaží prolomit soupeřovu obranu a dosáhnout bodů. 

Dovednostní: Rychlost změny směru v plné rychlosti. 

Co potřebují: Rychlost, výbušnou sílu, útočné dovednosti a silné ruce k udržení míče 

v kontaktu s protihráčem. 

 Křídla 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 82-89 kg a výškové rozmezí 190-195 cm. 

Funkční: Křídla díky své rychlosti se snaží oběhnout soupeře a dosáhnout bodů. 

Dovednostní: Rychlost změny směru v plné rychlosti a chycení míče ve výskoku. 

Co potřebují: Rychlost, sílu a dobré ovládání míče rukama i nohama. 

 Zadák 

Morfologické: Hmotnostní rozmezí 85-90 kg a výškové rozmezí 178-186 cm. 

Funkční: Je brán jako poslední hráč v obranné linii, který skládá soupeře před 

položením bodů. Chytá soupeřovy kopy, které buď vrací kopem zpět, nebo si míč nechá 
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v držení a zaútočí směrem do soupeřova brankoviště. Vbíhá do útočné linie, aby 

vytvořil přečíslení k následnému získání bodů. 

Dovednostní: Bojuje o získání míče ve výskoku při kopech soupeře a vrací kopy zpět na 

stranu soupeře co možná nejdále. 

Co potřebuje: Výbornou kopací techniku a ovládání míče rukama. Výbušnou sílu 

v obraně. 

Roberts (2008) zjistil, že útočníci naběhají při hře větší vzdálenost než rojníci, 

a to jak v chůzi, tak i v běhu vysoké intenzity. Rojníci na druhou stranu vykonávají 

činnosti ve vysoké intenzitě, což je dáno statickým vypětím. 

2.1.7 Somatické faktory 

Somatické faktory jsou geneticky podmíněné činitelé, relativně stálé a hrají 

významnou roli v řadě sportů. Vztahují se především k podpůrnému systému (kostra, 

svalstvo, šlachy a vazy) a z velké části tvoří biomechanické předpoklady určitých 

sportovních činností (Dovalil, 2012). 

Dle Dovalila (2012) k hlavním somatickým faktorům patří: 

 Tělesná výška a hmotnost těla 

 Délkové rozměry a poměry 

 Složení těla 

 Tělesný typ 

Výška těla s tělesnou hmotností a % tuku do značné míry souvisí. Vyšší výška 

jedince do značné míry znamená i vyšší hmotnost těla. U hmotnosti těla může hrát roli 

i rozložení tělesné hmoty podle segmentů. Hmotnost těla se vztahuje k muskulatuře těla 

jedince. Složení těla má dvě složky. První složkou je beztuková hmota a druhou je tuk. 

Mezi dobrý somatický předpoklad ke sportovním a motorickým výkonům považujeme 

somatotyp ektomorfních mezomorfů s převládající mezomorfní komponentou 

a minimální endomorfií. Endomorfní mezomorfové excelují v silových sportech. 

Vysoký stupeň mezomorfie není podmínkou pro rychlostní a vytrvalostní výkony. 

Ideální somatotyp pro danou sportovní specializaci nezaručuje možnosti pro maximální 

výkon jedince, podle aktuálních výzkumů se nemůže jedinec - sportovec bez optimální 

stavby těla řadit mezi nejlepší (Dovalil, 2012). 
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2.1.8 Somatické a kondiční předpoklady pro hráče rugby 

Dle Melichny (1995) rugby tvoří rozsáhlou kombinaci fyzické charakteristiky 

hráčů. Hmotnostní profil herních postů hráčů v rugby souvisí s  hmotností od 70 do 

115 kg. Tělesná výška se pohybuje v průměru 183 cm a obvod hrudníku dosahuje 

96 cm. 

Hráče rugby řadíme do skupin s výraznou endomorfní a mezomorfní složkou 

somatotypu. Hráči uplatňují hlavně silové schopnosti. Nejnižší hodnoty tělesného 

depotního tuku jsou naměřeny na konci přípravného období, ve kterém jsou zjištěny 

maximální hodnoty aerobního výkonu (VO2max). Hodnoty VO2max se pohybují 

kolem 45-62 ml.minˉ¹. Maximální hodnoty tepové frekvence bývají mezi 182 až 

189 tepy za minutu (Melichna, 1995). 

 Za nejvíce zatěžované svalové skupiny považujeme svaly dolních končetin 

musculus gluteus maximus, musculus triceps surae a musculus quadriceps femoris 

a horních končetin musculus biceps brachii a musculus triceps brachii (Melichna, 1995). 

Rugby patří k energeticky náročným sportovním hrám, u kterých dosahujeme 

3270 kJ.hˉ¹. Hráč rugby v průměru naběhá 6 km, jeho energetický výdej v zápase 

dosahuje 1040 kcal. V průběhu utkání se mění běhy střední intenzity, vysoké intenzity 

a sprintu. Statické vypětí hráče v mlýnu, rucku a maulu a skládání protihráče je 

považováno za aktivitu vysoké intenzity (Melichna, 1995). 

Roberts (2008) rozčlenil pohybovou činnost podle rychlosti do skupin stání, 

chůze a joggingu.  

Rugby řadíme z hlediska fyziologie mezi kolektivní hry se střídavým využitím 

aerobní či anaerobní kapacity organismu. Hráči stráví kolem 85 % času ze hry 

zatížením nízké intenzity (chůze, běh), z 6 % sprintem a 9 % z času stráví soubojem 

o získání míče = zatížení vysoké intenzity. Morfologické předpoklady do jisté míry 

somatotyp charakterizují a predikují herní výkon (Melichna,1995). 
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2.2 Somatotypologie 

2.2.1 Historie somatotypologie 

Dle Riegerové (1998) první známky o typologii tělesného složení člověka 

(tzv. konstituční typologie) a nalezení určitých typických vlastností tvaru lidského těla 

jsou již ve starověku a připisují se Hippokratovi. Jeho systém dělil lidskou konstituci na 

dva základní typy: 

 Habitus phthisicus (dlouhé štíhlé tělo, převládají vertikální rozměry) 

 Habitus apoplecticus (krátké zavalité tělo, převládají horizontální 

rozměry) 

V 19. a 20. století vzniká mnoho nových konstitučně typologických systémů 

popisujících tělesnou stavbu člověka. Většina systémů rozlišuje 3 nebo 4 krajní typy 

(Pavlík, 2003). 

Nejznámější typologické systémy dle Pavlíka (2003): 

 Rostanův (1826), typ dechový, zažívací, mozkový a svalový 

 Sigaudův (1914), zpřesnění Rostanovy typologie, typ dechový, zažívací, 

svalově kloubní a mozkomíšní 

 Bunakův (1923), typ stenoplastický (štíhlý), mesoplastický (střední) 

a euryplastický (široký) 

 Kretschmerův (1921), u nás používaný i po druhé světové válce, typ 

astenický (letosomní), atletický a pyknický 

 Violův (1933), typ normosplanchnický (normotyp), makrosplanchnický 

(brachytyp) a mikrosplanchnický (normotyp) 

 Conradův (1941), navazující na Kretschmerův systém a kromě 

základních typů ektomorfa, metromorfa a leptomorfa popisuje 

i mezitypy 

 Sheldonův (1954), momentálně nejdůkladněji propracovaný typologický 

systém, rozlišující kromě tří vyhraněných somatotypů celou škálu 

smíšených typů.  
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Dle Vítka (2008) pomocí termínu somatotyp lze vyznačit kvantitativní popis 

stavby a kompozice lidského těla. Každý člověk je individuum a proto má svou určitou 

typologii.  

2.2.2 Typologie Sheldona a Heathové-Cartera 

Sheldonova metoda je založena na poznatku, že neexistují pouze vyhraněné 

konstituční typy v lidské populaci. Jeho metoda Atlas of men, vypracovaná roku 

1954 označuje každý somatotyp 3 čísly: 

 První číslo označuje endomorfní složku 

 Druhé číslo označuje mezomorfní složku  

 Třetí číslo označuje ektomorfní složku 

Stupnice se skládá ze 7 bodů, číslo 1 značí nejmenší zastoupení konkrétní komponenty 

v somatotypu a číslo 7 největší možné zastoupení. Tato 3 čísla zanáší do grafu (viz 

obrázek 6), který má tvar zaobleného trojúhelníku. Vrcholy označují extrémní typy, 

uprostřed vyvážené typy, uvnitř pak další mezitypy (Zvonař, Duvač, 2011). 

 

Obrázek 6 Somatograf podle Sheldona (Zvonař, Duvač, 2011) 
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Typologickou metodu Sheldona v zásadě přijali jeho následovníci Parnell, 

Heathová a Carter, kteří se snažili o její zdokonalení (Pavlík, 2003). 

Díky spolupráci Heathové a Cartera vnikla konečná verze modifikované 

Sheldonovy metody. Používané metody autorů umožňují určit somatotyp mužů, žen 

a dětí s přesností na 0,5 stupně. Jejich stupnice není 7 bodová jako u Sheldona. Jejich 

škála je otevřena pro extrémní somatotypy do vyšších stupňů (v endomorfii až do 

14 stupňů), počet různých somatotypů je teoreticky neomezený. Jednotlivé 

3 komponenty popisují Zvonař a Duvač (2011) takto: 

 První komponenta (endomorfie = fat) vztahuje se k relativní tloušťce 

člověka. Hodnotí množství nepotního (podkožního) tuku 

 Druhá komponenta (mezomorfie = muscularity) vyjadřuje relativní 

svalově kosterní rozvoj, množství beztukové hmoty těla ve vztahu 

k tělesné výšce 

 Třetí komponenta (ektomorfie = linearity) vztahuje se k relativní štíhlosti 

člověka. Stanoví se z výško-hmotnostního indexu  

Somatograf Heathové-Carter (viz obrázek 7) graficky znázorňuje umístění 

konkrétního somatotypu, všechny 3 komponenty mají kontinuum od minimálního do 

maximálního zastoupení. Somatograf rozšířili o 9. stupeň, hlavně v oblastech 

kombinace vysokých stupňů endo - mezomorfních a extrémních typů mezo - 

ektomorfních (Zvonař, Duvač, 2011).  
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Obrázek 7 Somatograf podle Heathové-Carter (Zvonař, Duvač, 2011) 

Podle Cartera (2002) se somatotypy (se stejnou dominancí určitých 

komponent) dělí na 13 somatotypologických skupin. 

 Vyrovnaný (centrální) somatotyp – všechny 3 komponenty vyrovnané 

 Vyrovnaný endomorf – 1. komponenta převládá, 2. a 3. jsou vyrovnané 

(neliší se o více než ½ jednotky) 

 Mezomorfní endomorf – 1. komponenta převládá, 2. je vyšší než 1. 

 Mezomorf-endomorf – 1. a 2. komponenta jsou vyrovnané, 3. je nižší 

 Endomorfní mezomorf – 2. komponenta převládá, 1. je vyšší než 3. 

 Vyrovnaný mezomorf – 2. komponenta převládá, 1. a 3. jsou vyrovnané 

 Ektomorfní mezomorf – 2. komponenta převládá, 3. Je vyšší než 1. 

 Mezomorf-ektomorf – 2. a 3. komponenta jsou vyrovnané, 1. je nižší 

 Mezomorfní ektomorf – 3. komponenta převládá, 2. je vyšší než 1. 

 Vyrovnaný ektomorf – 3. komponenta převládá, 1. a 2. jsou vyrovnané 
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 Endomorfní ektomorf – 3. komponenta převládá, 1. je vyšší než 2. 

 Endomorf-ektomorf – 1. a 3. komponenta jsou vyrovnané, 2. je nižší 

 Ektomorfní endomorf – 1. komponenta převládá, 3. je vyšší než 2. 

2.2.3 Somatotypy sportovců 

Měřením sportovců se do dnešní doby zabývalo mnoho autorů. První měření 

sportovců se uskutečnilo na Olympijských hrách v Amsterdamu roku 1928, kde byli 

změřeni olympijští atleti. Mezi nejznámější patří The physigue of the Olympic Atlele 

(1964), kterou vypracoval James Mourilyan Tanner po olympiádě v Římě roku 1960. 

Dle Pavlíka (2003) zařazování sportovců do rozmanitých typologických 

systémů nemá delší tradici než somatometrická měření. Po první světové válce, 

zaznamenáváme počátky konstituční typologie aplikované na sportovce. 

Somatotypy těch nejlepších sportovců se nacházejí v rozpětí mezi mezo-

ektomorfií až endo-mezomorfií. Ve většině sportů je rozhodná lepší relativní síla 

(poměr mezi silou a vahou), neboli nižší tělesná hmotnost. Větší část sportovců patří 

mezi štíhlé, svalnaté ekto-mezomorfy. Na každém sportu můžeme pozorovat 

koncentraci somatotypů v určité oblasti somatografu. Somatotyp hraje velmi důležitý 

předpoklad k dobré výkonnosti v řadě individuálních sportů, naopak než u kolektivních 

sportů kde bývá u somatotypu větší rozptyl, což vyplývá z různých herních pozic a 

podstatnější role psychomotorických kvalit. Velký rozptyl mezi složkou ektomorfní a 

endomorfní lze najít ve sportech, kde není kladen důraz na nízkou úroveň tuku, nebo ve 

sportech, které jsou řazeny do váhových kategorií (Grasgruber, Cacek, 2008). 

Pavlík (2003) nám nabízí podrobný přehled historie somatometrie sportovců 

v českém prostředí. Největší podíl na zásluhy o seznámení s aplikací typologie 

Sheldona a Heathové-Cartera má u nás Štěpnička, který se svými spolupracovníky u nás 

provedl v roce 1970 úplně první měření vrcholových sportovců z různých sportovních 

specializací Sheldnovou metodou – celkem 613 měřených jedinců. Další studie 

Štěpničky z roku 1974 popisuje metodu podle Heath-Carter somatotypy 654 měřených 

jedinců ze 14 různých sportovních odvětví. Ze spolupráce Štepnička-Chytráčková-

Kasalická-Kubrychová (1979) vyšla významná práce publikující výsledky měření 321 

žen a 543 mužů studujících na fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze v letech 1969-

1975. Dosud nebylo provedeno u nás měření somatotypů v takové míře. Sám autor ve 
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své knize Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce (2003) přispěl svým 

dlouhodobým sledováním vrcholových sportovních gymnastů po dobu více než 20 let, 

jehož závěry uvádí v knize. 

2.2.4 Způsob stanovení somatotypu 

Pro vyjádření somatotypu je potřeba provést antropometrii, která označuje 

soustavu technik měření vnějších rozměrů lidského těla. Pro měření je dána soustava 

antropometrických bodů na hlavě, trupu a končetinách, jejichž poloha byla stanovena 

mezinárodní dohodou (Riegerová, 1998). 

Měření tělesných rozměrů dle Štěpničky (1979): 

 Tělesná výška - je vertikální vzdálenost vertexu. Vertex je měrný bod na 

temeni lebky, který leží nejvýše od země při poloze hlavy v orientační 

rovině. Jako nástroj pro měření se používá antropometr nebo nástěnná 

stupnice a pravoúhlé měřítko. Měřený jedinec stojí vzpřímeně ve stoji 

spojném, paty, hýždě, lopatky a hlava se dotýkají stěny. Hlava 

měřeného jedince je v tzv. frankfurtské rovině.  Při měření je jedinec 

v dechové poloze (nadechne se a zadrží dech). 

 Tělesná hmotnost - se měří pomocí váhy pákové. Měřený jedinec stojí 

v minimálním oblečení (trenýrky, spodní prádlo) uprostřed váhové 

desky, která měří s přesností na 0,1 kg. 

Měřené kožní řasy: 

 Kožní řasa nad tricepsem 

 Kožní řasa pod lopatkou (subskapulární) 

 Kožní řasa nad spinou (suprailiakální) 

 Kožní řasa na lýtku 

Kožní řasa nad tricepsem se měří jedinci, který stojí zády ve volném připažení. 

Kožní řasu uchopíme palcem a ukazovákem jedné ruky na jedné z paží nad tricepsem 

uprostřed mezi acromionem a olecranonem, ve směru podélné osy (Štěpnička, 1979). 

Kožní řasu pod lopatkou měříme jedinci, který stojí zády, uvolněně a ve 

vzpřímené poloze. Kožní řasa se uchopí těsně pod dolním úhlem lopatky šikmo dolů 

rovnoběžně se žebry (Štěpnička, 1979). 
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Kožní řasa nad spinou se měří jedinci, který stojí čelně ve vzpřímeném postoji. 

Kožní řasa se uchopí asi 3 cm nad předním trnem kyčelním směrem mediálním 

a kaudálním (Štěpnička, 1979). 

Kožní řasu na lýtku měříme jedinci, který sedí na židli s chodidly na zemi 

mírně od sebe. Kožní řasa se uchopí na lýtku v místech největšího obvodu ve směru 

podélné osy bérce (Štěpnička, 1979). 

Kostní rozměry se měří pomocí modifikovaného (na ramena jsou přivařeny 

kruhové plošky o průměru 1,5 cm) posuvného měřítka. Měří se vzdálenost epikondylů 

na distálním konci humeru a femuru. Měření se provádí tak, že rovina proložená rameny 

měřítka půlí úhel sevřený kloubem (kolenním nebo loketním). Měření se provádí na 

obou končetinách a zaznamenává se větší hodnota z měření (Štěpnička, 1979). 

Biepikondylární rozměr humeru se měří jedinci, který je v předpažení 

pokrčmo, předloktí s kostí pažní svírá úhel 90º (Štěpnička, 1979). 

Biepikondylární rozměr femuru se měří jedinci, který sedí na židli s chodidly 

na zemi, stehno s bércem svírá úhel 90º (Štěpnička, 1979). 

 Obvody paže a lýtka se měří pomocí antropometrického kovového pásma, 

které je dokonale ohebné. Obvod se měří v místech největšího obvodu kolmo k podélné 

ose paže nebo bérce, pásmo by mělo být v lehkém kontaktu s kůží (Štěpnička, 1979). 

 Obvod paže se měří jedinci, který je ve skrčení předpažmo se supinovaným 

předloktím a ruka je sevřená v pěst. Měří se v místě největšího obvodu, v loketním 

kloubu je maximální flexe a biceps je v kontrakci (Štěpnička, 1979). 

 Obvod lýtka se měří jedinci, který stojí na vyvýšeném místě (židle) v mírném 

stoji rozkročném. Váha rovnoměrně rozložena na obě chodidla. Páska se přiloží kolem 

obvodu lýtka a pomalu se posunuje nahoru a dolů, než se zjistí místo největšího obvodu 

(Štěpnička, 1979). 

Dle Cartera (2002) hodnocení jednotlivce pomocí somatotypu by měli být 

jednotlivé vnější rozměry lidského těla měřeny jak na pravé, tak i na levé části a použit 

by měl být větší z naměřených rozměrů. Naměřená data z výzkumu by měla být, 

z důvodu správnosti a věrohodnosti naměřena dvakrát popřípadě i třikrát. 
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2.2.5 Bioimpendanční diagnostika tělesného složení 

 Pro diagnostiku tělesného složení existuje celá řada různých metod, některé 

z nich uvádím a popisuji níže. U mé bakalářské práce jsem zvolil jednu z metod 

tělesného složení a to bioimpedanční diagnostiku tělesného složení pomocí přístroje 

Bodystat 1500. Dle Zvonaře a Duvače (2011) bioimpendance, neboli bioelektrická 

impedanční analýza, je jedna z měřících neinvazivních metod pro měření tělesného 

složení (tuku a vody v těle). Tato metoda je založena na slabém elektrickém proudění, 

které je pro člověka bezpečné a nepostřehnutelné. Proudění elektrického proudu 

prochází oběma nohama, prochází snadněji tekutinou ve svalech než tukem a tím 

umožňuje měřit elektrický odpor těla (Zvonař, Duvač, 2011). 

Svaly v lidském těle obsahují neměnný podíl vody 73%, tudíž je elektrický odpor 

závislý na množství vody v lidském organismu. Po změření elektrického odporu, 

můžeme využít údaj pro vypočítání objemu svalové hmoty v dolních končetinách. Pro 

výpočet celkového objemu svalové hmoty se používá tělesná výška a druh pohlaví. Tato 

metoda umožňuje započítat do výpočtu celkový objem tuku. Objem vody v lidském 

organismu je vypočítán 73% z celkového objemu svalů. Tuk obsahuje vodu, tudíž 

vytváří odpor. Velké množství tuku v těle škodí celému organismu, nejvíce 

kardiovaskulárnímu systému a může také vést k cukrovce. Tuk i přesto, že působí 

nepříznivě na organismus je velmi důležitou součástí lidského těla. Chrání naše klouby, 

zajišťuje ukládání vitamínů a reguluje tělesnou teplotu. Našim hlavním cílem by nemělo 

být zbavit se veškerého tuku v těle, ale spíše udržovat zdravý poměr mezi objemem 

svalové hmoty a objemem tuku v těle. Řízení hodnoty tuku a váhy je tedy základní 

předpoklad pro tělesnou zdatnost a dobré zdraví. Voda je druhou nejdůležitější živinou 

vyžadovanou lidským organismem pro jeho fungování. Tvoří hlavní faktor skoro ve 

všech činnostech lidského těla. Voda pomáhá: 

 Regulovat tělesnou teplotu 

 Přináší živiny celému organismu 

 Čistí a zvlhčuje pokožku 

 Zlepšuje zažívací procesy 

Dále můžeme zjistit vodu a tělesný tuk pomocí digitálních osobních vah. Nejnovější 

digitální osobní váhy pro měření vody a tělesného tuku v lidském těle jsou navrženy 
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tak, aby co nejpřesněji zjistily hmotnost, změřily tuk a podíl vody v těle. Velký vliv na 

váhu těla mají svaly, protože svaly mají nižší odpor než tuk. Přístroj na měření vody 

a tuku se používá například Bodystat 1500, který je popsán níže. Zásadní problém všech 

nepřímých metod je predikční rovnice – vztah, který počítá z naměřených parametrů 

složky tělesného složení (Zvonař, Duvač, 2011).  

Další využívané biofyzikální a biomechanické metody pro odhad tělesného 

složení dle Pastuchy (2014): 

 Radiografické metody umožňují i proměření průřezu svalstva a kostí. 

Využití těchto metod je omezeno především z důvodu nežádoucích 

rentgenových paprsků. 

 Denzitometrie pracuje na principu dvoukomponentového modelu 

lidského těla, jehož složky mají odlišnou denzitu. Metoda je založena na 

absorci X-záření v měkké tkáni a v kostech. Tato metoda vychází ze 

vztahu hmotnost = denzita x tělesný objem. 

 Metoda DEXA - duální rentgenová absorpciometrie je využívaná pro 

stanovení denzity kostní tkáně. Podíl tukové složky je dopočítán na 

základě regresních rovnic. Metoda DEXA je drahá, není možné 

vyšetřovat děti, obézní a vysoké jedince a dochází u ní k zatížení 

rentgenovými paprsky. 

 Ultrazvuk využívá přeměny elektrické energie ve vysokofrekvenční 

ultrazvukovou energii, vysílanou v krátkých impulzech. Ultrazvukové 

vlny se odráží na hranicích mezi tkáněmi, které se liší svými akustickými 

vlastnostmi. Pro vizualizaci se využívá osciloskop. 

 Infračervená interakce je metoda založena na principu absorpce a odrazu 

světla s využitím vlnových délek v oblasti infračerveného světla. Měřená 

optická denzita odrážené radiace je ovlivněná konkrétními absorpčními 

vlastnostmi dané tkáně. 
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U stanovených hypotéz ve výzkumné části z důvodu nedostatku literárních 

pramenů jsem definoval hladiny posuzovaných rojníků a útočníku mezi sebou takto: 

 U rojníků byla definována hladina procentuálního tuku 15 % a hmotnosti 

tuku 15 kg z důvodu většího věkového průměru, obvodu hrudníku, boků 

a podobné tělesné hmotnosti, výšky měřených jedinců. 

 U útočníků byla definována hladina procentuální tuku 5 % a hmotnosti 

tuku 5 kg z důvodu menších průměrných hodnot mezi sebou a oproti 

rojníkům. 

2.2.6 Bodystat 1500 

 Jednofrekvenční analyzátor složení těla pomocí bioelektrické impedance. 

Bodystat 1500 je lehký, bezpečný, neinvazivní, snadno přenosný, snadno ovladatelný, 

bateriemi napájený přístroj, který nevyžaduje zvláštní dovednosti a pracuje na principu 

bioimpedance. Je to neinvazivní analyzátor, který měří hodnotu impedance těla 

poskytující rychlou a účinnou analýzu složení těla. Má dva hlavní kabelové přívody 

a každý z přívodových kabelů má ještě dvě krokosvorky červené a černé, které se 

přichytí na exponované zarážky na elektrodách na ruce a noze. Pomocí tří kláves na 

přístroji se pro měření zadá pohlaví, věk, výška, váha, volitelná úroveň aktivity, pas 

a boky daného jedince. Přístroj funguje na základě signálu o síle baterie, který projde 

tělem a změří bioelektrickou impedanci při stálé frekvenci 50 kHz. Po provedení testu 

se během tří sekund zobrazí na LCD displeji kompletní analýza složení těla, která 

zahrnuje skladbu tělesného tuku, aktivní tělesné hmoty, celkové tělesné hmoty, celkové 

tělesné vody a optimální rozsahy. Dále ještě metabolické sazby, BMI a poměr obvodu 

pasu a boků (Bodystat, 2013). 

Přístroj Bodystat 1500 měří a vypočítá (Bodystat, 2013): 

 Procentuální podíl tělesného tuku v těle a celkovou hmotnost tuku 

 Procentuální podíl aktivní tělesné hmoty a celkovou hmotnost aktivní tělesné 

hmoty (svalstvo + kostní hmota) 

 Celkovou hmotnost 

 Procentuální podíl vody v těle a celkovou hmotnost tělesné vody 

 Bazální metabolismus BMR 

 BMR / Tělesnou hmotnost 

 Průměrná denní potřeba kalorií 
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 Body Mass Index 

 Poměr pas/boky 

 Hodnoty impedance při 50 kHz 

2.2.7 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části se zabývám  rugby jako sportovní hrou. Věnuji se zde 

charakteristice rugby, historii celosvětového rugby a historii klubu RC Mountfield 

Říčany, pravidlům hry, herním situacím, somatickým faktorům, kondičním 

předpokladům pro jednotlivé hráče rugby.  Dále se zmiňuji o morfologicko-funkční 

charakteristice hráčských pozic, jako jsou rojníci a útočníci. V závěru teoretické části je 

věnována pozornost somatotypologii (historii, somatotypům sportovců, způsobu 

stanovení somatotypu) a diagnostice tělesného složení (bioimpedanční diagnostika 

tělesného složení, Bodystat 1500). 
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3. Cíl práce, úkoly a pracovní hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je najít rozdíly tělesného složení a rozdíly somatotypu mezi 

rojníky kategorie juniorské s rojníky kategorie seniorské a to samé mezi útočníky 

kategorie juniorské a seniorské v rugby. 

3.2 Pracovní hypotézy 

 Rojníci kategorie juniorů mají v průměru maximálně o 15% méně tuku 

než rojníci kategorie seniorů. 

 Rojníci kategorie juniorů mají tukovou hmotnost v průměru o více než 15 

kg méně než rojníci kategorie seniorů. 

 Útočníci kategorie juniorů mají v průměru maximálně o 5% méně tuku 

než útočníci kategorie seniorů. 

 Útočníci kategorie juniorů mají tukovou hmotnost v průměru o více než 5 

kg méně než útočníci kategorie seniorů. 

 U útočníků juniorské kategorie převládá ektomorfní složka. 

 U útočníků seniorské kategorie převládá mezomorfní složka. 

 U rojníků kategorie juniorů a seniorů převládá endomorfní složka. 

3.3 Úkoly práce 

 Studium české a zahraniční literatury zabývající se daným tématem. 

 Zajistit přístroje pro měření vybraných jedinců. 

 Výběr celkem 20 hráčů z kategorie juniorů (5rojníků + 5 útočníků) 

a seniorů (5rojníků + 5 útočníků). 

 Změření hodnot tělesného složení pomocí bioimpedančního přístroje. 

 Z naměřených hodnot zjistit zásadní rozdíly v tělesné stavbě rojníků 

a útočníku v juniorské a seniorské kategorii. 

 Změření vybraných antropometrických parametrů. 

 Z naměřených hodnot vypočítat somatotypy pro rojníky a útočníky 

kategorie juniorů a seniorů a porovnat je mezi sebou.  

 Stanovení průměrného somatotypu pro rojníky, útočníky juniorské 

kategorie a pro rojníky, útočníky seniorské kategorie. 
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 Shrnout nejdůležitější poznatky, které vyplynou z provedeného 

pozorování. 

 Na základě výsledků z pozorování odpovědět na hypotézy, následně 

vyvodit závěry a interpretovat je. 
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4. Metodika práce 

4.1 Charakteristika sledovaného souboru 

V mém výzkumu jsem vyšetřoval celkem 20 hráčů z rugbyového klubu RC 

Mountfield Říčany ve věkovém rozmezí 17- 41 let. Jedná se o komparativní výběr 

sledovaného souboru. 10 hráčů z juniorské kategorie (5 rojníků + 5 útočníků) a 10 hráčů 

ze seniorské kategorie (5 rojníků + 5 útočníků), kteří hrají rugby od svých 5 let. 

Pravidelně trénují 3x týdně a vždy jsou v základní sestavě, nastupující v utkání. Hráčské 

pozice, jako jsou rojníci a útočníci, byly vybrány, protože kladou jiné nároky na 

somatotyp a mají rozdílné tělesné složení. Měření se provádělo při soustředění týmu na 

konci přípravného období, po dobu 4 dnů ve stejnou hodinu. 

4.2 Výzkumné metody 

Tato práce je kvalitativním výzkumem, který má za cíl zjistit rozdíly tělesného 

složení a somatotypu u hráčských pozic rojníků a útočníků v kategorii juniorů a seniorů 

v rugby. Jako výzkumná metoda byla zvolena metoda pozorování. Pro diagnostiku 

tělesného složení byla zvolena metoda bioimpedanční, pomocí přístroje Bodystat 1500. 

Podkladem pro měření je soustava antropometrických bodů na hlavě, trupu 

a končetinách. Pro zpracování antropometrických parametrů byla zvolena typologie 

podle Heathové-Cartera. Pro sběr dat byla vytvořena tabulka s potřebnými údaji 

o měřeném jedinci. Údaje z tabulky byly vloženy do grafů. Pro měření 

antropometrických parametrů jsem využil hmotnostní váhu, pásový metr připevněný na 

stěnu, krejčovský metr, posuvné měřítko a kaliper. Po změření antropometrických 

parametrů, budou údaje vloženy do programu Somatotype-Calculation and Analysis od 

společnosti Sweat technologie (trialová verze), ve kterém bude následně zpracován 

somatograf každého hráče a průměrný somatograf rojníků a útočníku v kategorii juniorů 

a seniorů.  
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5. Výsledky a diskuze 

V této kapitole jsem rozpracoval výsledky výzkumu. Zabýval jsem se 

pracovními hypotézami a při jejich vyhodnocování jsem vycházel ze statistických 

výsledků a průměrů. V následné diskuzi jsem přemýšlel nad danými problémy 

a důležitými poznatky, které vyšli z daného pozorování. 

Výsledky jsem si rozdělil do dvou částí, které jsou vyhodnoceny každá zvlášť. 

Pomocí těchto výsledků rozhodnu a pravdivosti stanovených hypotéz.  

První oblast se zabývá naměřenými hodnotami tělesného složení pomocí 

bioimpedanční analýzy obou kategorií vybraných jedinců. Výsledky z tělesného složení 

nám popisují grafy číslo 1, 2, 3 a 4. 

Druhá oblast je zaměřena na somatotypy rojníků a útočníků kategorie juniorů 

a seniorů. Tyto somatotypy jsou zakresleny v příslušných somatografech na obrázcích 

číslo 12, 13 a 14. 
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5.1 Tělesné složení bioimpedanční metodou 

5.1.1 Rozdíly mezi rojníky kategorie juniorů a seniorů 

 

 

Graf 1 (Rozdíly mezi rojníky) 

 

Graf číslo 1 nám znázorňuje průměrné hodnoty věku, hmotnosti, tělesné výšky, 

obvodu hrudníku a obvodu boků mezi rojníky juniorské a seniorské kategorie. Z grafu 

je zřejmé, že nejmenší rozdíl mezi vybranými rojníky obou kategorií je v průměrné 

tělesné výšce. Rozdíl v průměrné tělesné výšce činí pouhé 3,8 cm.  
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5.1.2 Rozdíly mezi útočníky 

 

Graf 2 (Rozdíly mezi útočníky) 

 

 Průměrné hodnoty útočníků juniorské a seniorské kategorie (věku, hmotnosti, 

tělesné výšky, obvodu hrudníku a obvodu boků) nalezneme v grafu číslo 2. Nejmenší 

rozdíl mezi vybranými útočníky obou kategorií je v obvodu boků, který činí pouhé 

3,4 cm. Jako podstatný rozdíl bych zmínil rozdílnost v průměru tělesné výšky. Rozdíl 

průměrné tělesné výšky je 10,8 cm. 
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5.1.3 Rozdíly tělesného složení mezi rojníky obou kategorií 

 

Graf 3 (Rozdíly tělesného složení mezi rojníky) 

 

Graf 3 nám popisuje procentuální podíl tělesného tuku v těle, celkovou 

hmotnost tuku v kg a hmotnost aktivní tělesné hmoty v kg. Z daného grafu lze vyčíst, že 

procentuální podíl tělesného tuku a celková hmotnost tuku v těle rojníku juniorské 

kategorie (11,62 % tuku a10,6 kg tuku) je o polovinu menší než u rojníků kategorie 

seniorů (22,42 % tuku a 24,1 kg tuku). Hmotnost aktivní tělesné hmoty u juniorů vyšla 

77,62 kg a u seniorů 82,13 kg. Směrodatná odchylka u rojníků z juniorů vyšla 

u procentuálního podílu tuku 7,292256, hmotnosti tuku 7,499333 a aktivní hmoty 

3,932811. Směrodatná odchylka u rojníků ze seniorů vyšla u procentuálního podílu tuku 

4,759937, hmotnosti tuku 6,790434 a aktivní hmoty 2,320453. 
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5.1.4 Rozdíly tělesného složení mezi útočníky obou kategorií 

 

Graf 4 (Rozdíly tělesného složení mezi útočníky) 

 

Procentuální podíl tělesného tuku v těle, celkovou hmotnost tuku v kg 

a hmotnost aktivní tělesné hmoty v kg nám znázorňuje graf číslo 4. Zde vidíme menší 

rozdíly ve všech průměrech provedených měření. Procentuální podíl tělesného tuku 

u juniorů vyšel 8,26 % a u seniorů 11,54 %. Celková hmotnost tuku juniorské kategorie 

je 6,22 kg a seniorské kategorie 10,6 kg tuku. Juniorští útočníci dosahují 70,506 kg 

hmotnosti aktivní tělesné hmoty a seniorští útočníci 80,5 kg aktivní hmoty. Směrodatná 

odchylka u útočníků z juniorů vyšla u procentuálního podílu tuku 1,883614, hmotnosti 

tuku 1,933132 a aktivní hmoty 3,798642. Směrodatná odchylka u útočníků ze seniorů 

vyšla u procentuálního podílu tuku 4,437116, hmotnosti tuku 4,363485 a aktivní hmoty 

4,876474. 
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5.2 Somatotypy 

5.2.1 Somatograf měřených rojníků obou kategorií 

 

 Obrázek 8 Somatograf rojníků 

  

Obrázek 8 nám znázorňuje somatograf všech rojníků, ze kterého vyšlo 

9 rojníků jako endomorfní mezomorf a jeden rojník jako vyrovnaný centrální 

somatotyp. U endomorfního mezomorfa převládá komponenta mezomorfní 

a endomorfní je vyšší než ektomorfní. Pro názornou ukázku uvádím dva rojníky, 

u kterých vyšlo zastoupení komponent 3,8 – 6,4 – 0,3 a 3,6 – 5,5 – 0,6. U vyrovnaného 

centrálního somatotypu jsou složky endomorfní, mezomorfní a ektomorfní vyrovnané. 

Měřenému jedinci vyšlo zastoupení komponent 3,1 – 3,3 – 2,3. 
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5.2.2 Somatograf měřených útočníků obou kategorií 

 

Obrázek 9 Somatograf útočníků 

 

 Na obrázku číslo 9 máme somatograf pro všechny útočníky, ze kterého vyšlo 

5 útočníků jako endomorfních mezomorfů, 2 vyrovnaní mezomorfové , 1 vyrovnaný 

centrální somatotyp, 1 mezomorf-ektomorf a 1 útočník jako vyrovnaný ektomorf. 

U vyrovnaného mezomorfa převládá mezomorfie a složky endomorfie, ektomorfie jsou 

vyrovnané. 2 jednincům vyšlo zastoupení komponent 2,3 – 4,1 – 2,2 a 2,2 – 3,5 – 2,7.  

Somatotyp, mezomorf-ektomorf je charakteristický vyrovnanými komponenty 

mezomorfie, ektomorfie a složka endomorfie je nižší. Měřenému jedinci vyšlo 

zastoupení komponent 2,2 – 3,1 – 3,4. Složky u vyrovnaného ektomorfa endomorfie, 

mezomorfie jsou vyrovnané a ektomorfie převládá. Danému jedinci vyšlo zastoupení 

komponent 2,1 – 2,4 – 3,5. 
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5.2.3 Průměrné somatotypy rojníků a útočníku obou kategorií 

 

Obrázek 10 Somatograf průměrných hodnot 

 

 V somatografu na obrázku číslo 10, jsou znázorněny průměrné somatotypy 

rojníků a útočníků juniorské a seniorské kategorie. Modrý bod nám označuje průměrný 

somatotyp rojníků, který je 3,7 - 5,6 - 0,8 a vyskytuje se v oblasti endomorfního 

mezomorfa. Průměrný somatotyp útočníků nám znázorňuje červený bod. Zasahuje také 

do oblasti endomorfního mezomorfa s hodnotami 2,9 - 4,5 - 1,9. Z naměřených údajů 

můžeme říci, že dominantní složkou somatotypu jak u rojníků tak i útočníků je 

mezomorfní komponenta a nejnižší ektomorfní komponenta. 
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5.3 Shrnutí diskuze 

Ve všech provedených měřeních tělesného složení vyšly výsledky seniorské 

kategorie vždy vyšší než u kategorie juniorské. Nejmenší rozdíl mezi vybranými rojníky 

obou kategorií je v průměrné tělesné výšce. Rozdíl v průměrné tělesné výšce činí pouhé 

3,8 cm. Nejmenší rozdíl mezi vybranými útočníky obou kategorií je v obvodu boků, 

který činí pouhé 3,4 cm. Jako podstatný rozdíl bych zmínil rozdíl v průměru tělesné 

výšky, který činí 10,8 cm. 

Dle Riegerové (1998) za velmi malé množství tělesného tuku v těle můžeme 

považovat hodnotu endomorfní komponenty menší nebo rovno 2 bodům. Této hranici 

se velmi výrazně přiblížila polovina útočníků (2 útočníci z juniorské a 3 ze seniorské 

kategorie) s hodnotami endomorfní komponenty 2,1; 2,2 a 2,2; 2,2; 2,3. Ze všech 

rojníků se této hodnoty 2 bodů nejvíce přiblížil jen jeden rojník kategorie juniorů 

s hodnotou endomorfní komponenty 2,3.  

Do střední, průměrné hodnoty tělesného tuku v těle můžeme řadit sportovce, 

kteří mají rozmezí endomorfní komponenty 3 – 4,5 bodu (Riegerová, 1998). Dle této 

teorie můžeme do kategorie průměrného množství tuku v těle zařadit celkem 7 rojníků 

(4 junioři a 3 senioři) s hodnotou endomorfní komponenty 2,9; 3,1; 3,2; 3,5 a 3,6; 3,6; 

3,8. Pouze dva rojníci z kategorie seniorů svojí hodnotou endomorfní komponenty 

5,4; 5,9 se nezařadili do kategorie s malým množstvím tuku ani do kategorie středních, 

průměrných hodnot tělesného tuku v těle. Ze všech útočníků se do kategorie 

průměrného množství tuku zařadilo 5 jedinců (3 junioři a 2 senioři) s hodnotami 

2,9; 2,9; 3,3 a 4,0; 4,6. 

Dle Chytráčkové (1989) rozdělení somatotypu podle vztahu k pohybovým 

schopnostem vyšlo u 8 rojníků nadání pro silové schopnosti a u zbylých 2 nejhorší 

předpoklady pro sportovní činnost. Tito dva rojníci jsou z kategorie seniorů, kteří jsou 

nejstaršími z měřených hráčů a byla u nich naměřena největší tělesná hmotnost 

a pomocí Bodystatu 1500 i největší procento tělesného tuku v těle. Výsledný somatotyp 

těchto dvou rojníků vyšel v oblasti endomorfního mezomorfa, se zastoupením 

komponent 5,4 – 7,9 – 0,1 a 5,9 – 8,1 – 0,1. Oba jedinci jsou rojníci a mají hráčskou 

pozici pilíř. Tělesná hmotnost u prvního z nich je 111 kg a tělesná výška 178 cm, 

u druhého je hmotnost 117 kg a výška 184 cm. Morfologické předpoklady pro pilíře dle 

Inetrnational Rugby Board (2014) jsou hmotnostní rozmezí 98-115 kg a výškové 
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rozmezí 170-180 cm. Do těchto rozmezí spadá pouze jeden ze zkoumaných jedinců, 

druhý pilíř se do rozmezí nevešel o 2 kg tělesné hmotnosti a o 4 cm tělesné výšky.  

 U všech měřených útočníků rozdělení somatotypu podle vztahu k pohybovým 

schopnostem vyšlo nadání pro silové sporty dle Chytráčkové (1989).  

 Co se týče nejvyšších naměřených hodnot daných komponent u rojníků 

a útočníků, můžeme hovořit o tom, že nejvyšší hodnota endomorfní komponenty 

rojníků juniorské kategorie je 3,8 a u rojníků seniorské kategorie 5,9. Hodnota 

mezomorfní komponenty je u juniorských rojníků 5,6 a seniorských rojníků 

8,1. Poslední hodnota ektomorfní komponenty je u rojníků v kategorii juniorů 

2,3 a u rojníků v kategorii seniorů 1,1. U juniorských útočníků největší hodnota 

endomorfní komponenty dosahuje hodnoty 3,3 a u seniorských útočníků 4,6. Hodnota 

mezomorfní komponenty útočníků z juniorů je 6,4 a útočníků ze seniorů 

6,5. Ektomorfní komponenta dosahuje hodnoty 3,5 u útočníků kategorie juniorů 

a hodnoty 3,4 u útočníků kategorie seniorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

6. Závěry 

Cílem práce bylo zjistit a porovnat rozdíly tělesného složení a somatotypu mezi 

juniorskými rojníky, útočníky a seniorskými rojníky, útočníky v rugby. Cíl byl splněn 

díky analyzátoru Bodystat 1500 a antropometrickým pomůckám k měření potřebných 

dat somatotypu. Naměřená data byla vložena do programu Somatotype-Calculation and 

Analysis od společnosti Sweat technologie, ze kterého vyšel somatograf se somatotypy 

měřených jedinců. 

Při potvrzování hypotézy číslo 1 jsem došel k výsledkům, že rojníci kategorie 

juniorů mají v průměru 11,62 % tuku a rojníci kategorie seniorů mají v průměru 

22,42 % tuku. Aby se hypotéza potvrdila, musí být procentuální zastoupení tělesného 

tuku do 15 %. Rojníci kategorie juniorů mají o 10,8 % méně tuku než rojníci kategorie 

seniorů, tudíž se hypotéza potvrdila.  

U hypotézy číslo 2 jsem došel k výsledkům, že rojníci kategorie juniorů mají 

v průměru 10,6 kg tuku a rojníci kategorie seniorů mají v průměru 24,1 kg tuku. Aby se 

hypotéza potvrdila, musí junioři mít tukovou hmotnost aspoň o 15 kg méně než senioři.  

Rojníci kategorie juniorů mají o 13,5 kg méně tuku než rojníci kategorie seniorů. 

Hypotéza se nepotvrdila. 

U hypotézy číslo 3 jsem došel k výsledkům, že útočníci kategorie juniorů mají 

v průměru 8,26 % tuku a útočníci kategorie seniorů mají v průměru 11,54 % tuku. Aby 

se hypotéza potvrdila, musí být procentuální zastoupení tělesného tuku do 5 %.  

Útočníci kategorie juniorů mají o 3,28 % méně tuku než útočníci kategorie seniorů. 

Hypotéza se potvrdila. 

U hypotézy číslo 4 jsem došel k výsledkům, že útočníci kategorie juniorů mají 

v průměru 6,22 kg tuku a útočníci kategorie seniorů mají v průměru 10,6 kg tuku. Aby 

se hypotéza potvrdila, musí junioři mít tukovou hmotnost o více jak 5 kg méně než 

senioři. Útočníci kategorie juniorů mají o 4,38 kg méně tuku než útočníci kategorie 

seniorů, tudíž se hypotéza nepotvrdila. 

U hypotézy číslo 5 jsem došel k výsledkům, že u 3 útočníků převládá 

mezomorfní složka. U jednoho útočníka jsou složky vyrovnané. Hypotéza se tedy 

potvrdila jen u jednoho juniorského útočníka, u kterého převládá ektomorfní složka. 
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U hypotézy číslo 6 jsem došel k výsledkům, že u jednoho seniorského útočníka 

převládá ektomorfní komponenta. Hypotéza se tedy potvrdila u 4 seniorských útočníků, 

u kterých převládá komponenta mezomorfní. 

U hypotézy číslo 7 jsem došel k výsledkům, že u juniorů se vyskytuje 

převládající mezomorfní složka ve 4 případech, u jednoho rojníka jsou složky 

vyrovnané. Hypotéza se zde nepotvrdila u žádného jedince. U seniorů převládá 

mezomorfní komponenta u všech rojníků, hypotéza převládající endomorfní složky se 

nepotvrdila. 

Hypotéza číslo 1, se potvrdila. 

Hypotéza číslo 2, se nepotvrdila. 

Hypotéza číslo 3, se potvrdila. 

Hypotéza číslo 4, se nepotvrdila. 

Hypotéza číslo 5, se potvrdila jen u 1z 5 jedinců. 

Hypotéza číslo 6, se potvrdila u 4 z 5 jedinců. 

Hypotéza číslo 7, se nepotvrdila u žádného z 5 jedinců. 

Z výzkumu jsem došel k závěru, že při sportovní hře rugby je pro rojníky 

nejvhodnější somatotyp v oblasti endomorfního mezomorfa. V této oblasti se pohybuje 

9 z 10 měřených rojníků. Nejvhodnější somatotyp pro útočníky je v oblasti 

vyrovnaného mezomorfa a endomorfního mezomorfa. V těchto oblastech se pohybuje 

7 z 10 měřených útočníků.  

Dále se potvrdil vztah somatotypu se zastoupením procentuálního tuku, který 

souvisí u všech měřených jedinců. Vztah uvádím na vybraných jednotlivcích z roje 

a útoku. U rojníka v oblasti endomorfního mezomorfa vyšlo rozložení komponent 5,9 – 

8,1 – 0,1 a procentuální zastoupení tuku 27,8 %. Zde vidíme, že rojník má téměř 

nulovou ektomorfní složku a vyšší složku endomorfie, tudíž somatotyp s procentuálním 

složením tuku souvisí. Rojník v oblasti vyrovnaného centrálního somatotypu má 

rozložení komponent 3,1 – 3,3 – 2,3 a procentuální zastoupení tuku 12,4 %. 

Komponenty u tohoto somatotypu jsou vyrovnané a vztah s procentuálním tukem se 

tedy potvrdil. Útočník v oblasti vyrovnaného ektomorfa má rozložení komponent 2,1 –

 2,4 – 3,5 a procentuální zastoupení tuku 6,8 %. Ektomorfní složka převládá a vztah 

somatotypu a procentuálního zastoupení tuku se potvrdil. Útočník v oblasti mezomorf-
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ektomorf má rozložní komponent 2,2 – 3,1 – 3,4 a procentuální zastoupení tuku 6,5 %. 

Zde převládá také ektomorfní složka a vztah somatotypu s procentuálním tukem se 

potvrdil. Útočník vyrovnaný mezomorf má rozložení komponent 2,3 – 4,1 – 2,2 

a procentuální zastoupení tuku 12,3 %. Endomorfní složka se téměř shoduje 

s ektomorfní a vztah se tedy potvrdil. 
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