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Abstrakt:  

 

Název: 

Vliv rychlosti během izokinetické kontrakce na silové poměry kvadricepsu vůči hamstringům 

u hráčů fotbalu U15-19. 

Cíle: 

Cílem práce bylo zjistit vzájemný poměr síly kvadricepsu a hamstringů  obou dolních 

končetin pomocí izokinetické dynamometrie za použití diagnostického přístroje Cybex. 

Metody:  

Pro zjištění silových schopností byla použita izokinetická dynamometrie za pomoci přístroje 

Cybex. Pro zjištění rychlosti byly využity agility testy.  

Výsledky:  

Provedeným výzkumem a vyhodnocením získaných dat jsme zjistili, že se zvyšující se 

úhlovou rychlostí se zvyšují i silové poměry H/Q. Zároveň bylo potvrzeno, že  výstupní 

svalová síla  se snižuje s narůstající  rychlostí svalové kontrakce jak při  extenzi, tak flexi.  

Klíčová slova:  

Vrcholný moment síly, izokinetická dynamometrie, fotbal, trénink 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract: 

 

Title: 

The impact of speed during isocinetic contraction for strength ratios of m. quadriceps to 

hamstrings in youth soccer players U15-19 

Objectives:  

The objectives of this bachelor thesis is to find out a relative strength ratios of m. quadriceps 

to hamtrings of both lowr limbs by means of isocinetic dynamometry using a Cybex device. 

Methotds: 

Isocinetic dynamometry was used for an assignmnent of strength abilities using a Cybex 

device. Agility tests were used for an assignment of speed. 

Results:  

H/Q strength ratios were icreased with icreasing angular speed. Muscular strength itself 

decreased by increasing speed of muscular contraction both in flexion and extensit. 

Keywords: 

Peak torque, isocinetic dynamometry, soccer, training 
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1 Úvod 
 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil proto, že jako aktivní fotbalista jsem se občas potýkal 

s různými poraněními kolenního kloubu a při rehabilitaci a zvyšování kondice jsem se snažil 

porozumět procesům v pohybovém aparátu, abych co nejrychleji a nejefektivněji překonal 

tréninkové manko a dosáhl potřebné výkonnosti.  Při úvaze ohledně nejvhodnější metody 

tréninkového procesu jsem se začal zabývat myšlenkou, jak ověřit momentální úroveň 

svalové síly a jak zjistit účinnost konkrétních cvičení.  Začal jsem se zajímat o diagnostické 

možnosti, zjistil jsem, že existuje několik přístrojů, které však nebyly běžně dostupné všem 

sportovcům, zejména z důvodu finanční náročnosti. K ověření efektivity diagnostických 

postupů jsem proto uvítal možnost v rámci studia se osobně podílet na testování mladých 

fotbalistů, jejichž výsledky jsem pak mohl použít jako základ mé bakalářské práce.  
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2  Cíle, úkoly, hypotézy  
 

2.1 Cíle 

Cílem práce bylo zjistit vzájemný poměr síly kvadricepsu a hamstringů  obou dolních 

končetin pomocí izokinetické dynamometrie za použití diagnostického přístroje Cybex. 

Zjišťovali jsme sílu při úhlových rychlostech  60°˖s
-1

, 180°˖s
-1

, 240°˖s
-1

 a 300°˖s
-1

. Tyto 

výsledky jsme pak použili pro zjištění, jaký je vliv rychlosti svalové kontrakce na silové 

poměry kvadricepsu vůči hamstringům.  Při výzkumu jsme ke zjištění rychlosti běhu 

probandů použili testy Arrowhead (P/L), 505 (P/L), a měřili jsme lineární rychlost pomocí 

optického přístroje. 

 

2.2 Úkoly 

 

- Prostudování literatury o daném tématu  

o Izokinetické testy (kap. 5.4.1) 

o Agility testy (kap 5.3 – 5.4) 

o Anatomie (kap 3.2.1.1) 

o Silové schopnosti (kap 3) 

o Anova (kap 5.5) 

 

- Stanovení cílů a hypotéz  

- Sběr dat  

- Zpracování získaných dat a jejich vyhodnocení  

- Vypracování diskuze a interpretace výsledků  
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2.3 Hypotézy 

H1:  Předpokládáme, že poměr síly kvadricepsu vůči hamstringům se bude lineárně zvyšovat se 

zvyšující se rychlostí izokinetické kontrakce.   

H2: Předpokládáme, že výstupní svalová síla se bude snižovat s narůstající rychlostí svalové 

kontrakce. 

 

3  Svalová síla  
Každá sportovní pohybová činnost, je limitována určitými faktory.  Podle Dovalila (2005) 

tvoří strukturu daného sportovního výkonu faktory somatické, kondiční, faktory techniky, 

taktiky a faktory psychické. V rámci naší práce se zaměříme na faktory kondiční. 

Frank (2006) definuje pojem kondice, jako stav tělesné výkonnosti, kterou charakterizují 

fyzické, i psychické faktory. Dále uvádí, že v průběhu tréninkového procesu dochází 

k neustálému přizpůsobování celého organismu na zvýšený výkon. Kardiovaskulární systém, 

centrální nervová soustava, látková výměna, svaly, šlachy a vazy zde hrají rozhodující roli, 

která limituje výkon. Dobré sportovní výkonnosti lze dosáhnout jen dokonalou vzájemnou 

souhrou fyzických (tělesných) a psychických (duševních) schopností. Hráč, který nastupuje 

na hřiště bez vnitřního přesvědčení podat maximální výkon, zcela určitě své výkonnostní 

hranice nikdy nedosáhne. Na druhé straně nebude hráč, jehož předností jsou především 

dovednosti, bez dostatečné kondice schopen předvádět své umění po celých 90 minut zápasu. 

Kondiční předpoklady se dají dále dělit na:  

- sílu 

- vytrvalost 

- rychlost 

- koordinaci 

- pohyblivost 

 

Jansa a Dovalil (2007) uvádějí, že poznatky o těchto předpokladech se zakládají na znalostech 

anatomie, fyziologie, biochemie, biomechaniky aj. Z jednotlivých pohledů je však nelze beze 

zbytku vysvětlit, v souhrnu se jedná o schopnosti člověka, které lze identifikovat v jeho 
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pohybových projevech. Vychází se přitom z dominujících charakteristik pohybové činnosti 

(trvání, překonávání odporu atd.). 

Silová schopnost je základní a rozhodující schopností jedince, bez které se nemohou ostatní 

schopnosti projevit při pohybové činnosti. Za důležitý činitel sportovní výkonnosti se 

považuje i rehabilitace. Čelikovský (1990) definuje silové schopnosti jako „komplex 

integrovaných vnitřních vlastností umožňující překonat odpor vnějších a vnitřních sil podle 

zadaného pohybového úkolu“. Pavlík (1999) charakterizuje silovou schopnost jako 

„schopnost svalovým úsilím překonávat vysoký vnější odpor břemene nebo hmotnost 

vlastního těla, a to statickým nebo dynamickým režimem svalové činnosti“. Perič, Dovalil 

(2010) definovali silové schopnosti jako ,,schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu)‘‘.  

Podle Periče s Dovalilem (2010) se ve většině sportovních disciplín úroveň silových 

schopností významně podílí na struktuře sportovního výkonu. Vliv silových schopností 

v porovnání s ostatními kondičními faktory samozřejmě závisí na charakteru disciplíny a na 

délce trvání závodu v dané specializaci. V některých sportech mají rozhodující význam. Jedná 

se o sportovní odvětví, v nichž se překonává velký odpor náčiní (vzpírání, vrhy a hody…), 

odpor vlastního těla (gymnastika, skoky…), aktivní odpor soupeře (úpoly) či odpor prostředí 

(veslování, lyžování, plavání, cyklistika…). Stále více se uplatňuje ve sportovních hrách, 

(zejména kontaktních – hokej, rugby, házená, fotbal…, kde se také překonává aktivní odpor 

soupeře). V některých sportech mají význam podpůrný. Ovšem ve všech sportech by se měly 

záměrně ovlivňovat, a to podle potřeby – od všeobecného rozvoje silové základny až po 

hraniční hodnoty jedné silové schopnosti, či celého komplexu ve výše uváděných sportech.  

Opočenský (2014) uvádí, že základem úspěšného tréninkového procesu je mimo jiné rozvoj 

tzv. pohybových schopností, mezi které patří zejména schopnosti rychlostní, silové, 

vytrvalostní, obratnostní a samotná pohyblivost. Kondiční příprava je jednou ze základních 

součástí tréninku a její význam v současnosti významně narůstá, neboť trendem poslední 

doby je posilování významu silových schopností sportovců. Proto se dále budeme  věnovat 

fyziologii svalové činnosti a konkrétně především otázce, co určuje svalovou sílu. 

Sval se při kontrakci zkracuje o 30-40% své délky. Při paralelním uspořádání vláken je při 

30% zkrácení vláken zapojeno méně svalových vláken, a protože má sval úpon dále od osy 

kloubů a tedy větší délku zdvihu, má taky menší sílu. Tzv. zpeřené svaly mají naopak menší 

délku zdvihu, ale dokážou vyvinout větší sílu. 
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Podle Opočenského (2014) závisí svalová síla na několika faktorech: 

- na počtu svalových vláken – čím je jich více, tím větší síla – počet  vláken lze určit 

buď přímo pomocí vyšetření magnetickou rezonancí, nebo pomocí výpočtu 

tzv. fyziologického průřezu svalem FP = hmotnost svalu /střední délka svalu 

- na počtu aktivovaných motorických jednotek (tj. skupin svalových vláken 

inervovaných jediným motoneuronem)- nikdy se neaktivují ve svalu všechny 

najednou, ale nábor jednotek ”jde napříč svaly” 

- na interakci elastické složky svalu a šlachy. Silové napětí v místě úponu je dáno 

jednak interakcí aktin-myosin, ale je i důsledkem napětí elastických složek svalu a 

šlachy, kdy největší přírůstek elastické síly je při maximálním protažení svalu 

 

3.1 Hillův model, Hillova rovnice a křivka svalové kontrakce  

Hilův model svalu (obrázek 5) popsal Beneš (Beneš, Kymplová, Vítek, 2015, s. 104) jako 

sériový elastický prvek (zastupuje viskoelastické vlastnosti aktivního svalu a vazby aktinu a 

myozinu) a paralelní prvek (představuje vlastnosti relaxovaného svalu, vazivovou tkáň, cévy a 

inervaci). 

 

Obrázek 1: Hillův model 

Hillova rovnice je založena na energetické bilanci svalové kontrakce, přičemž zohledňuje, že 

se mimo vlastní mechanické energie uvolňuje také teplo.  Bilance při zavedené konstant 

úměrnosti potom představuje vlastní Hillovu reakci : E = A + S + W, kde E vyjadřuje rychlost 
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uvolňované energie (J.s
-1 

), A udržovací teplo za jednotku času, S kontrakční teplo při 

izometrické kontrakci za jednotku času a W mechanický výkon svalu. 

Zobrazením Hillovy rovnice je Hillova křivka, která popisuje výkonové charakteristiky 

kosterního svalu. Z křivky je možné odvodit aktuální mechanický výkon svalu závisející na 

zátěži a aktivním stavu svalu. Pokud se zvýší stimulace, zvyšuje se izometrická síla, ovšem 

maximální rychlost kontrakce se nemění. Schopnost přenášet vyšší silové zatížení klesá 

s narůstající schopností konat velmi rychlou kontrakci. Při zatížení svalu třetinovou silou, než 

je síla odpovídající maximální izometrické kontrakci při daném stupni stimulace, je dosažen 

maximální výkon. Účinnost svalu se uvádí 17%. 

 

Obrázek 2: graf Hillovy křivky 

3.2 Význam síly ve fotbale 

Ve fotbale nejde jen o sílu dolních končetin. Jak se v průběhu let fotbal zrychluje, tak je 

potřeba se čím dál tím víc zaměřovat na sílu celého těla, zejména na střed těla, tzv. hluboký 

stabilizační systém. Ten je důležitou složkou v soubojích, které jsou nedílnou součástí tohoto 

sportu. Podle Fariese (2007) se core strength treining (posilování svalů tělesného jádra) 

zaměřuje na ovlivnění koordinace funkcí kinetických řetězců (svalový, kosterní a nervový 

systém) zvýšením synergismu a funkčnosti svalů tělesného jádra. Tělesným jádrem je míněna 
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oblasti trupu a pánve, ve které se nachází v klidovém postoji těžiště a které mechanicky 

spojuje horní a dolní končetiny. Nejde tedy primárně o ovlivňování funkce jednotlivých svalů, 

ale o funkci systému – kinetických řetězců. Fredericson (2005) popisuje muskulaturu 

tělesného jádra jako 29 svalů trupu, které stabilizují páteř a pánev, a jejich kinetické změny 

v průběhu funkčních pohybů. Kontrakcí svalů tělesného jádra dochází ke zvýšení 

nitrobřišního tlaku a tím k přímé podpoře jinak nestabilní páteře. Význam úlohy tělesného 

jádra pro pohyb člověka popsal již před více než sto lety Pilates, který tuto oblast nazval 

,,Power house‘‘ a označoval ji jako pohybovou bázi pro veškeré pohyby. To označili pozdější 

autoři jako hluboký stabilizační systém páteře zabezpečující svalovou souhrou zpevnění a 

stabilizaci páteře během veškerých pohybů těla a jeho segmentů. 

V této práci se zaměřím na svalstvo horní poloviny nohy, které je nejmohutnější a nejsilnější z 

celého těla. Existuje jen málo sportů, ve kterých se nezapojují dolní končetiny.  

 

Ve fotbale se při specifických pohybech jako jsou sprinty, výskoky, osobní souboje, změny 

směru a kopy do míče významně uplatňuje svalová síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu. 

To jsou zejména na přední straně stehna kvadriceps  a na zadní straně stehna hamstringy.  

 

3.2.1 Síla dolních končetin 

Podle Petra (2012) je při nedostatečné silové úrovni dolních končetin téměř nemožné vytvořit 

předpoklady k účelnému řízení motoriky celého těla. Tento tělesný segment je mimořádně 

důležitý, neboť se coby hnací síla rozhodující měrou podílí na výkonu v široké paletě 

sportovních dovedností.  

3.2.1.1 Svaly dolních končetin (DK) 

Hlavní funkcí DK je stoj a chůze - stabilita a lokomoce těla. Tomu odpovídá i specifické 

uspořádání  DK. Stabilita těla je zajištěna především koncentrací největší svalové hmoty těla 

kolem kyčelního kloubu. Stabilní lokomoční aktivitu zajišťuje především mohutný extenční 

aparát kolenního kloubu a omezená pohyblivost nohy (míněno od kotníku dolů) se 

zachovanou pružností nožních kleneb. Svaly jsou mohutné všude tam, kde je slabý vazivový 

aparát a kde je nutné vytvořit brzdící systém, který by zabránil přetížení kloubu.  

Svaly na DK se dělí do třech skupin, podle umístění, funkce (fce). 
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Z kineziologického hlediska má DK tři segmenty:  

1) pánev a kyčel 

 2) oblast kolene  

3) nohu  

ad 1) Kyčelní svaly se nachází na přední a na zevní straně kyčelního kloubu. Jsou to:  

Bedrokyčlostehenní sval - provádí flexi (ohnutí) bederní páteře - zvětšuje bederní prohnutí, 

účastní se flexe kyčle. Je typickým svalem vykročení. Sval balancuje tělo ve stoje i v sedě. 

Velký sval hýžďový - je součástí zevní vrstvy zevních kyčelních svalů. Provádí extenzi 

(zanožení), udržuje vzpřímené postavení trupu. Zajišťuje chůzi do schodů a není bez něj 

možný výskok.  

Střední sval hýžďový - vyvolává unožení (abdukci) a rotaci stehna, je výrazně aktivován při 

stoji na jedné noze.  

Malý sval hýžďový - jeho funkce je shodná jako u středního svalu hýžďového, má znatelně 

menší sílu.  

Vnitřní vrstva rotátorů - má několik zástupců a jejich funkce je více méně shodná - zevní 

rotace v kyčli a integrita (celistvost) kloubu.  

Svaly vnitřní strany stehna - probíhají od pánve ke kosti stehenní jsou především adduktory = 

přitahovače stehna.  

ad 2) Oblast kolene: svaly kolenního kloubu jsou uloženy na přední a zadní straně stehna. 

Jsou to: Čtyřhlavý sval stehenní, hamstringy (dvojhlavý sval stehenní, pološlašitý a 

poloblanitý sval) 

ad 3) Noha: svaly ovlivňující postavení a funkci nohy jsou dlouhé, uložené na přední, zevní a 

zadní straně bérce. 

Trojhlavý sval lýtkový je významným flexorem nohy - umožňuje výpon. Jeho svrchní část má 

spíše dynamickou funkci (chůze), zatímco hlubší svalové snopce zajišťují statickou sílu.  

Dále jsou to hluboké svaly bérce ovlivňující pohyby nohy a prstů, jejichž důležitou funkcí je 

také udržení fyziologické stavby nožní klenby (podélné i příčné).   
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My se ale zaměříme hlavně na kvadriceps a hamstringy, které jsou předmětem našeho 

výzkumu. 

Kvadriceps  (čtyřhlavý sval stehenní) je umístěný na přední straně stehna a má čtyři oddělené 

hlavy. Jsou to: přímí sval stehenní, vnitřní sval stehenní, vnější sval stehenní a hluboký 

střední sval stehenní. Čtyřhlavý sval stehenní se upíná do čéšky a na kost holenní, směrem 

nahoru se rozděluje na čtyři hlavy, které začínají na různých místech. Přímý sval stehenní na 

kosti pánevní, ostatní na stehenní kosti. Je hlavním extenzorem kolenního kloubu a současně 

nejsilnějším dynamickým stabilizátorem čéšky – pately. Zřetelně se podílí jak na funkci 

rychlé a pomalé lokomoce, tak i na funkci celého posturálního systému. Jeho primárním 

úkolem je stabilizace kolenního kloubu v předozadní rovině, ale svým anatomickým 

uspořádáním stabilizuje koleno i během rotací.  

Hamstringy  se nacházejí na zadní straně stehna a jsou to: dvouhlavý sval stehenní, sval 

pološlašitý a sval poloblanitý. Všechny tři svaly začínají na hrbolu kosti sedací. Dvouhlavý 

sval stehenní se upíná těsně pod kolenem k hlavě lýtkové kosti Svaly  poloblanitý a 

pološlašitý  se upínají vedle sebe k horní části holenní kosti za kolenem, mají zásadní význam 

pro držení těla a sportovní výkon. Jsou naprosto nezbytné pro stabilitu kolena, rychlost a sílu 

dolních končetin, neboť prezentují hlavní hnací sílu během běžeckého kroku zvláště při 

sprintu.  

 

4 Fyziologie svalového stahu 
Larry Kenney et al. (2015) tvrdí, že iniciace stažení kosterního svalu nastane v závislosti na 

signálech z nervového systému. α-motor neuron je nervová buňka, která spojuje a inervuje 

mnoho svalových vláken. Jeden α-motor neuron a všechny svalová vlákna, která jsou 

ovlivněna, se souhrnně nazývají motor jednotka.(viz. Obrázek 1.) Synapse nebo mezera mezi 

α-motor neuronem a svalovým vláknem se nazývá neuro-svalové spojení.  
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Obrázek 3: Popis motorické jednotky, (Larry Kenney at al. 2015) 

Kohlíková (2012) uvádí, že v buňkách svalů, podobně jako v nervových buňkách, může 

elektrické, chemické nebo mechanické podráždění vyvolat vznik akčního potenciálu, který se 

pak po jejich buněčných membránách dál šíří. Šíření akčního potenciálu neboli excitaci 

svalem je v porovnání s nervovou tkání delší. Na rozdíl od neuronů mají svalové buňky 

schopnost se stahovat - kontraktilita, což je aktivováno právě akčním potenciálem. Neméně 

důležitá je i pro kontrakci svalu jeho následné ochabnutí, která se nazývá relaxace.  

Akční potenciál dorazí do α-motor neuronových dendritů, což jsou specializované receptory 

na neuronovém těle buňky. Odtud akční potenciál putuje dolů po axonu až do axonových 

terminálů, které jsou velmi blízko u buněčné membrány. Když akční potenciál dorazí do 

axonových terminálů, tato nervové zakončení vypustí neurotransmiter, který se nazývá 

Acetylcholiny (dále jen ACh), který překoná synaptickou štěrbinu a připojí se k receptorům 

na buněčné membráně. Jestli se připojí dostatek ACh na receptory, tak je akční potenciál 

přenesen do plné délky svalového vlákna a to umožní otevření buněčné membrány, kudy 

vstupuje sodík. Tento proces se nazývá depolarizace. Akční potenciál musí být vygenerován 

dříve ve svalové buňce, než svalová buňka může jednat. K depolarizaci vlákna membrány 

přispívá také to, že akční potenciál prochází trubkovitou sítí vláken do centra buňky, kde tento 
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elektrický náboj způsobí že sarkoplazmatické retikulum uvolní velké množství vápníkových 

iontů (Larry Kenney et al. 2015).  

Celý tento proces můžeme sledovat na obrázku č. 2, kde je i ukázána následná teorie 

„klouzajících filament“, napojování myozinové hlavy k aktivní straně aktinu. 

 

Obrázek 4: Sekvence procesů vedoucích ke svalové kontrakci (excitation-contraction 

coupling), Svalové vlákno (Muscle fiber), Aktivní strana (Active site), Myozinová hlava 

vázaná na aktivní stranu (Myosin head bound to active site), (Larry Kenney at al. 2015) 

4.1 Kosterní sval  

Obecně se svaly dělí na tři typy, což jsou kosterní, srdeční a hladké. Pro naši práci jsou 

nejdůležitější kosterní svaly.  

Naše tělesná hmotnost je tvořena z 36 – 40% kosterní svalovinou. Většina kosterních svalů 

začíná a končí ve šlachách. Stavební jednotkou jsou jednotlivá svalová vlákna. Každé svalové 

vlákno obsahuje mnoho buněčných jader. Skládá se z myofibril, které lze rozdělit na 

jednotlivá filamenta. Jednotlivá filamenta se skládají z kontraktilních bílkovin – aktinu a 

myozinu  

Příčné pruhování závisí na rozdílné lomivosti světla v různých částech svalového vlákna, 

které je tvořeno pravidelně střídajícími úseky silných a tenkých filament aktinu a myozinu.  
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Sarkoméra je základním „motorem“ svalů, protože obsahuje především kontraktilní bílkoviny 

aktin, myozin, ale i tropomyozin a troponin. Další důležitou bílkovinou, která přenáší kyslík 

ve svalech je myoglobin (Kohlíková 2012). 

4.2 Typy svalových vláken kosterního svalu  

Patří k důležitým předpokladům dosažení maximální rychlosti. Rozeznáváme totiž dva 

základní typy svalových vláken – červená (neboli pomalá), která umožňují pracovat dlouho, 

ale pomalu (hůř se unaví) a bílá (neboli rychlá), která pracují velmi rychle, ale jenom malou 

chvíli (rychle se unaví). Právě velký podíl rychlých vláken je důležitý pro vysokou úroveň 

rychlosti. Většina lidí má podíl rychlých a pomalých svalových vláken v podstatě shodný 

(poměr půl na půl). Uvádí se ale, že špičkový sprinteři mají přes 90% rychlých vláken. 

Tréninkem však jejich podíl ovlivníme jen velmi málo – jejich poměr je vrozený (dán 

geneticky) (Perič, Dovalil, 2010)  

Podle Larry Kenneyho et al. (2015) se bílá vlákna, neboli II. typ vláken, ještě dělí na IIa 

vlákna, která se zapojují zejména při kratších, vytrvalostních a velice intenzivních závodech 

jako je běh jedné míle nebo plavání na 400 metrů. Dalším typem jsou vlákna IIx, která jsou 

zapojena hlavně při sprintech na 100 metrů nebo 50 metrů plavání.  

Na obrázku 4. můžeme vidět rozdělení jednotlivých vláken podle aktivity myozinové ATP-

ázy. Také můžeme vidět další ukazatele u jednotlivých svalových vláken jako je např. 

unavitelnost svalu, rychlost kontrakce nebo síla motorických jednotek. Naproti tomu na 

obrázku 5. můžeme vidět strukturální a funkcionální charakteristiku svalových vláken. Může 

to být např. počet svalových vláken pro jednu motorickou jednotku nebo velikost neuronů. 
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Tabulka 1: Klasifikace typů svalových vláken. (Larry Kenney at al. 2015) 

 Klasifikace svalových vláken  

Systém 1 (preferovaný) Typ I Typ IIa Typ IIx 

Systém 2 Pomalá vlákna (PV) Rychlá vlákna (Rva) Rychlá vlákna (RVx) 

Systém 3 Pomalá oxidační (PO) Rychlý 

oxidační/glykolytická 

(ROG) 

Rychlá glykolytická (RG) 

 

 

Tabluka 2: Strukturální a funkcionální charakteristika jednotlivých typů svalových vláken.. 

(Larry Kenney at al. 2015) 

 Typ svalového vlákna 

Charakteristika Typ I Typ IIa Typ IIx 

Vlákna na neuron ≤300 ≥300 ≥300 

Velikost neuronu Menší  Větší Větší 

Rychlost vedení neuronu Pomalejší  Rychlejší Rychlejší 

Rychlost kontrakce (ms) 110 50 50 

Typ myozinové ATPázy Pomalý Rychlý  Rychlý 

Vývoj sarkoplazmatického retikula Nízký Vysoký Vysoký 

 

 

 

 

 

 

 Charakteristika typu svalových vláken 

Oxidativní kapacita Vysoká Středně vysoká Nízká 

Glykolytická kapacita Nízká Vysoká  Nejvyšší 

Rychlost kontrakce Pomalá Rychlá Rychlá 

Odolnost vůči únavě Vysoká Střední Nízká 

Motorická jednotka síly Nízká Vysoká Vysoká 
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5 Metodika bakalářské práce 
 

5.1 Design výzkumu 

Měření proběhlo formou průřezové studie zjišťující kondiční schopnosti hráčů fotbalu. 

Testovaná skupina nejdříve absolvovala rozcvičení, které probíhalo pod kontrolou studentů 

FTVS. Skupina se nejdříve zahřála, poté probíhal strečink, atletická abeceda a nabíhané 

rovinky. Před měřením na Cybexu bylo provedeno ještě ,,silové“ dorozcvičení (dřepy, 

výpady). 

Testování byla provedena v blokových fázích v období od září do prosince 2016. Testování 

proběhla jednak v laboratořích Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 

kde byla prováděna měření na přístroji Cybex, a rychlostní testy se uskutečnily na fotbalovém 

hřišti  FK Zbuzany 1953, když testování proběhla za přibližně stejných podmínek na umělém 

trávníku v krytém prostoru. Před každým testováním byli všichni řádně rozcvičeni a 

seznámeni s  jednotlivými testy. Dosažené časy byly měřeny za pomoci fotobuněk.  

Jednotlivé výsledky se zapisovaly do PC. 

Všichni probandi podepsali informovaný souhlas s měřením, který byl schválen etickou 

komisí s jednacím číslem 191/2016 přijatá dne 8.12.2016 v rámci řešení projektu GAČR GA 

16-21791S EK.  

 

5.2 Popis výzkumného souboru 

Mého výzkumu se zúčastnili hráči fotbalu týmů Bohemians 1905 Praha a Motorletu Praha ve 

věkových kategoriích U15 - U17.  Všichni hráči byli seznámeni s cílem našeho výzkumu. 

Před samotným výzkumem dali všichni hráči i jejich rodiče písemný souhlas pro testování. 

U všech hráčů byly změřeny údaje o výšce, tělesné hmotnosti, absolutní a procentní poměr 

tuku, ATH. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3 (n=30, průměrná výška činí 178,3 

cm ±5,6 cm, průměrná tělesná hmotnost 66,4 kg ± 7,8 kg). 
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Tabulka 3: tabulka s výškou, hmotností, tukem (% a kg), ATH 

výška 
(cm) 

Tělesná 
hmotnost 

(kg) 
TUK (%) TUK (kg) FFM (kg) 

170,8 71,8 13,1 9,4 62,4 

176,4 71,5 12 8,6 62,9 

168,±2 49,2 6,8 3,3 45,9 

183,8 64,1 4,8 3,1 61 

176,1 63,4 10 6,3 57,1 

185,3 72,8 7,1 5,2 67,6 

178,6 58,8 3,8 2,2 56,6 

175,9 64 3,4 2,2 61,8 

184,5 79,4 8,8 7 72,4 

173,5 63,5 6,5 4,1 59,4 

181,6 68,2 3,1 2,1 66,1 

182,1 65,8 3,2 2,1 63,7 

173,2 61 7,5 4,6 56,4 

173 61,8 3,4 2,1 59,7 

175,4 66 7,2 4,8 61,2 

181,8 66,4 3,8 2,5 63,9 

181,6 65,2 6,5 4,2 61 

176 60,2 5,6 3,4 56,8 

172,3 58 4,1 2,4 55,6 

174,5 63,3 7,5 4,7 58,6 

174,3 61,2 6,7 4,1 57,1 

169,7 58 3 1,7 56,3 

192,5 86,2 8,6 7,4 78,8 

181,4 67,1 6,6 4,4 62,7 

185,5 82,7 13,2 10,9 71,8 

179,7 63,4 3,3 2,1 61,3 

175,5 60 10,9 6,5 53,5 

184,8 76,7 4,3 3,3 73,4 

177,8 73,7 11,2 8,3 65,4 

182,1 69,2 8,6 6 63,2 

  

5.3 Použité testy 

Ve svojí bakalářské práci jsem využil metodu testu. Obsahem tohoto testování bylo měření 

izokinetické dynamometrie za pomoci přístroje Cybex a několik rychlostních testů (Illionis, 

Arrowhead P/L, 505 P/L, K-test, Hexagon). Pro potřeby mého výzkumu jsem vycházel 

z výsledků testů Arrowhead a 505. Dále jsem použil metody analýzy a syntézy zjištěných 

údajů. 
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5.4 Popis testů 

 

Obrázek 5: 505 test 

 

 

Obrázek 6: Arrowhead test  
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5.4.1 Izokinetická dynamometrie 

Izokinetická dynamometrie (ID) je metoda diagnostiky svalové síly při proměnlivém odporu 

zátěže. Často se tato diagnostika využívá při realizaci kondičních testů. Rychlost pohybu je 

udržována konstantní, pomocí speciálního přístroje, dynamometru. Odpor dynamometru je 

pak roven velikosti svalové síly v celém rozsahu pohybu. Využití ID je praktikováno téměř 

výhradně k měření svalové síly v dynamických podmínkách a umožňuje optimální zatížení 

svalů. 

 

IK testování zahrnuje provádění cvičení, která představují svalové kontrakce, při nichž se 

délka svalu mění při konstantní rychlosti pohybu. Teoreticky je odpor pohybu poskytován v 

celém rozsahu pohybu stroje s předem nastavenou rychlostí.  

Existují dva druhy svalové kontrakce, a to izometrická a dynamická.  

Izometrická kontrakce je svalová činnost, při které se nevykonává pohyb a vzdálenost začátků 

od úponů svalu se nemění. Při této činnosti se nemění délka svalu, ale mění se napětí.  

Dynamická kontrakce (dříve se používalo označení izotonická) je svalová činnost, při které se 

mění vzdálenost začátků a úponů svalu a napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti 

stejné, nebo se výrazně nemění. Podle změny délky svalu rozeznáváme koncentrickou 

(zkrácení svalu) a excentrickou (natažení svalu) kontrakci. Koncentrická kontrakce vyvolává 

zrychlení pohybu (akceleraci), zatímco excentrická zpomalení pohybu (deceleraci).  

Při koncentrické kontrakci se svaly zkracují. Kosterní svaly se mohou zkrátit o 30 až 50% 

jejich klidové délky, některé však až o 70%. Průměrná hodnota pro všechny kosterní svaly je 

57% (Hamill, Knutzen, 2007)  

Rychlost zkrácení se zvyšuje, když svaly pracují proti malému odporu. Jestliže se zátěž, proti 

které sval provádí kontrakci, blíží k nule, je dosaženo maximální rychlosti kontrakce.  

Při excentrické kontrakci dochází k prodloužení svalu resp. k jeho návratu do normálního 

stavu. Příčinou protažení svalu při excentrické kontrakci je vždy jiný sval (antagonista) nebo 

nějaká vnější síla.  

 

Izokinetická metoda testování svalové činnosti – pohyb se provádí konstantní navolenou 

rychlostí, kterou pak udržuje přístroj tím způsobem, že pokud testovaný jedinec bude tlačit 
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proti odporu velkou silou, dynamometr bude odpor také zvyšovat, aby udržel konstantní 

rychlost pohybu.  Jestliže naopak ubere na tlaku, přístroj automaticky zmenší odpor, čímž 

zachová rychlost pohybu stále konstantní.  

 

 

5.4.1.1 Testované rychlosti pohybu a počet opakování  

 

Pro testování maximální síly se obecně užívají úhlové rychlosti v rozmezí 30°˖s
-1

 – 300°˖s
-1

. 

U dorzální flexe mohou být hodnoty až do 240°˖s
-1

. Chceme-li otestovat maximální sílu, mělo 

by postačit alespoň 5 opakování, většinou ale ne více než 10 opakování. Při testování 

vytrvalosti se užívá doba 5 – 10 minut, při rychlostech 240°˖s
-1

, 300°˖s
-1

, ale i vyšších.  

Náš protokol se skládal ze 3 opakování  pro obě končetiny (pokusné opakování – pauza 15s, 1 

minuta mezi rychlostmi). Testování bylo v úhlových rychlostech 60°˖s
-1

a 180°˖s
-1

koncentricky a 

excentricky (pouze u flexe) + koncentricky 240°˖s
-1

 a 300°˖s
-1

. 

 

V průběhu testování na přístroji Cybex byly měřeny u každého probanda silové poměry 

svalové kontrakce koncentrické a excentrické při flexi a extenzi, vždy samostatně u pravé a 

levé končetiny, při nastavených úhlových rychlostech 60°˖s
-1

, 180°˖s
-1

, 240°˖s
-1

 a 300°˖s
-1

. 

Zjištěné hodnoty, tj. naměřenou velikost síly kontrakce koncentrické a excentrické při flexi a 

extenzi při různých úhlových rychlostech přístroj automaticky zapsal do tabulky, z níž se 

vypočítaly průměrné hodnoty. Z poměru síly flexorů k extenzorům se určil poměr síly 

kvadricepsu vůči hamstringům (Hamstring/Quadriceps – H/Q ratio).   

Většina autorů se shoduje, že je-li poměr H//Q při rychlosti 60°˖s
-1

 menší než 0,6, 

pravděpodobnost výskytu zranění hamstringů se zvyšuje. Ukazuje se, že při takovémto 

snížení H/Q poměru dochází k většímu zatížení intraartikulárních struktur a je snížena také 

schopnost znovu nastavené optimální pozice kloubu, což vede ke změně biomechaniky 

kolenního kloubu. Blíži-li se hodnota poměru H/Q 100%, je funkce hamstringů ke stabilizaci 

kolenního kloubu téměř ideální a riziko poškození zejména předního křížového vazu se 

snižuje.  
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5.5 Statistická Analýza dat 

V rámci rozdílů dosažených časů a naměřených hodnot jsme pracovali s různými skupinami 

hráčů. Jednotky aritmetického průměru a směrodatné odchylky jsme použili k vyjádření 

těchto průměrů. Pro zjištění možných statisticky významných rozdílů jsme použili 

jednofaktorovou anlalýzu rozptylu (ANOVA). Při vyhodnocování testů nebylo přihlíženo 

k možným vlivům lidského faktoru tj. různá míra úsilí testovaných při plnění zadaných úkolů. 

Anova (analýza rozptylu) je metodou matematické statistiky, která umožňuje ověřit, zda na 

hodnotu náhodné veličiny pro určitého jedince má statisticky významný vliv hodnota 

některého znaku, který se u jedince dá pozorovat. Tento znak musí nabývat jen konečného 

počtu možných hodnot (nejméně dvou) a slouží k rozdělení jedinců do vzájemně 

porovnávaných skupin. Kvantitativní hodnota znaku přitom nemá povahu míry. Je-li třeba 

vzít v úvahu i konkrétní kvantitativní hodnotu jako míru určitého znaku, použije se místo 

analýzy rozptylu lineární model.    

Analýza rozptylu je pro víc než jeden znak značně výpočetně náročná metoda a je pro ni 

téměř vždy potřeba počítač se speciálním statistickým softwarem. 

Analýza rozptylu je založena na porovnávání dvojic modelů. Jeden model je složitější a 

předpokládá, že statisticky významný vliv má víc znaků, druhý model je jednodušší a 

předpokládá, že statisticky významný vliv má méně znaků nebo žádný. Pro každý model se 

rozdělí jedinci do skupin podle významných znaků, v každé skupině se odhadne střední 

hodnota a potom se sečtou druhé mocniny odchylek náhodných veličin od střední hodnoty. 

Čím méně parametrů, tím méně skupin a tím větší odchylky od středních hodnot.  

Pomocí speciální varianty F testu (statistický test, používá se pro ověření závěru výpočtu)  se 

pak zjistí, zda se součty odchylek pro různé modely od sebe liší natolik, že není možné oba 

modely prohlásit za rovnocenné. V takovém případě by se zamítl model s větším součtem 

odchylek. Pokud se součty odchylek významně neliší, je možné přijmout jednodušší model, 

tedy lze přijmout předpoklad, že na určitém znaku nezáleží. 
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6 Výsledková část 
Z níže uvedené tabulky č. 4 vyplývá, že při úhlové rychlosti 60°˖s-1 byly u pravé končetiny 

naměřené průměrné hodnoty koncentrické extenze 168 Nm při směrodatné odchylce 40,7 Nm, 

u levé končetiny 145 Nm při odchylce 42,2 Nm, při rychlosti 180°˖s-1 činí průměrná naměřená 

hodnota u pravé končetiny  161 Nm při odchylce 32,3 Nm, u levé končetiny 127 Nm při 

odchylce 29 Nm, při rychlosti 240°˖s-1 u pravé končetiny hodnota 89 Nm při odchylce 21 Nm, 

u levé nohy 79 Nm při odchylce 27 Nm, a při rychlosti 300°˖s-1 činí průměrná hodnota u pravé 

končetiny 98 Nm při odchylce 22,6 Nm a u levé končetiny 104 Nm při odchylce 24,5 Nm.  

U koncentrické flexe byla při rychlosti 60°˖s-1 naměřena na pravé končetině  průměrná 

hodnota 54 Nm při odchylce 26,7 Nm, na levé končetině 43 Nm s odchylkou 26,5, při 

rychlosti 180°˖s-1 na pravé končetině  hodnota 75 Nm při odchylce 25,4, na levé končetině  62 

Nm při odchylce 19,5,  při rychlosti 240°˖s-1 na pravé končetině  hodnota 47 Nm s odchylkou 

20 Nm a na levé končetině  68 Nm s odchylkou 18 Nm,   a při rychlosti 300°˖s-1  u pravé 

končetiny hodnota  47 Nm při odchylce 24,5 Nm, u levé končetiny 56 Nm s odchylkou 12,8 

Nm.  

Dále byly naměřeny průměrné hodnoty u excentrické flexe při rychlosti  60°˖s-1, které u pravé 

končetiny činí 65 Nm se směrodatnou odchylkou 33,8 Nm, u levé končetiny 85 Nm 

s odchylkou 32,5 Nm, a při rychlosti 180°˖s-1 u pravé končetiny 136 Nm s odchylkou 32,1 Nm 

a u levé končetiny 122 Nm s odchylkou 37,2 Nm.  

 

Tabulka 4: průměry a směrodatné odchylky v různých rychlostech pro pravou a levou dolní 

končetinu. (koncentrická flexe, koncentrická extenze, excentrická flexe). 

 

Úhlová 

rychlost 

ØP_K_Ext 

(Ø ± SD) 

ØL_K_Ext 

(Ø ± SD) 

ØP_K_Flex 

(Ø ± SD) 

ØL_K_Flex 

(Ø ± SD) 

ØP_E_Flex 

(Ø ± SD) 

ØL_E_Flex 

(Ø ± SD) 

60°˖s-1 168 ± 40,7 145 ± 42,2 54 ± 26,7 43 ± 26,5 65 ± 33,8 85 ± 32,5 

180°˖s-1 161 ± 32,3 127 ± 29 75 ± 25,4 62 ± 19,5 136 ± 32,1 122 ± 37,2 

240°˖s-1 89 ± 21 79 ± 27 47 ± 20 68 ± 18 - - 

300°˖s-1 98 ± 22,6 104 ± 24,5 47 ± 17 56 ± 12,8 - - 

 

Legenda: ØP_K_Ext = průměrná excentrická extenze pro pravou dolní končetinu, ØL_K_Ext 

= průměrná koncentrická extenze pro levou dolní končetinu, ØP_K_Flex = průměrná 

koncentrická flexe pro pravou dolní končetinu, ØL_K_Flex = průměrná koncentrická flexe 

pro levou dolní končetinu, ØP_E_Flex = průměrná excentrický flexe pro pravou dolní 

končetinu, ØL_E_Flex = průměrná excentrický flexe pro levou dolní končetinu, Ø ± SD = 

průměry a směrodatné odchylky. 
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Z naměřených hodnot byl rovněž spočítán funkční H/Q poměr a konveční H/Q poměr (viz 

tabulka č. 5 u pravé končetiny při rychlosti 60°˖s-1  v průměru 55% při odchylce 0,10, a při 

rychlosti 180°˖s-1 činí poměr H/Q 58% při odchylce 0,82, u levé končetiny činí poměr H/Q při 

rychlosti 60°˖s-1 v průměru 0,52%  se zanedbatelnou odchylkou, při rychlosti 180°˖s-1 je poměr 

0,54 % s odchylkou 0,51. 

 Tabulka 5: průměry a směrodatné odchylky poměrů hamstringů a kvadricepsů pro pravou a 

levou dolní končetinu v různých rychlostech.  

rychlost 

H/Q_P               

(Ø ± SD) 

H/Q_L            

(Ø ± SD) 

H/Q_Funk_P  

(Ø ± SD) 

H/Q_Funk_L   

(Ø ± SD) 

60,00°˖s-1 0,55 ± 0,10 0,52 ± 0,09 0,69 ± 0,12 0,68 ± 0,16 

180,00°˖s-1 0,58 ± 0,82 0,54 ± 0,51 1,01 ± 1,10 0,98 ± 0,85 

 

Legenda: H/Q P = poměr hamstringu a kvadricepsu u pravé dolní končetiny, H/Q L = poměr 

hamstringu a kvadricepsu u levé dolní končetiny, H/Q_Funk_P = funkční poměr hamstringu a 

kvadricepsu u pravé dolní končetiny, H/Q_Funk_L = poměr hamstringu a kvadricepsu u levé 

dolní končetiny, Ø ± SD = průměry a směrodatné odchylky 

 

Při grafickém znázornění zjištěného poměru H/Q v závislosti na zvolené rychlosti (graf č. 1 a 

2) je zřejmé, že se zvyšující se rychlostí se silové poměry hamstringu a kvadricepsu pro 

pravou i levou nohu zvyšují mezi rychlostmi 60°∙s
-1

 a 180° s
-1

 , do rychlosti 240°˖s-1 je nárůst 

pouze mírný bez statistické významnosti, a nad tuto hranici již k nárůstu prakticky nedochází 

(u pravé nohy), nebo jen mírně (u levé nohy).  

ANOVA analýza ukázala významný rozdíl v H/Q poměrech pravé dolní končetiny (F 3, 138 = 

2,99, p= 0,03), kdy post hoc test ukázal rozdíly mezi H/Q poměrem při 60°∙s
-1 

a všemi 

ostatními rychlostmi (graf 1).  

Významný rozdíl v H/Q poměrech byl i u levé končetiny (F 3,138 = 7,39, p = 0,01), kdy post 

hoc test ukázal také rozdíly mezi H/Q poměrem při 60°∙s
-1 

a všemi ostatními rychlostmi (graf 

2). 
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Graf 1: H/Q poměry pravé končetiny pro různé rychlosti 
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Graf 2: H/Q poměry levé končetiny pro různé rychlosti 

Z  grafů č. 3 a 4 lze zjistit, že při grafickém znázornění vztahu naměřených hodnot síly při  

různých úhlových rychlostech je zjevné, že se zvyšující se rychlostí se moment síly ve flexi 

pravé i levé končetiny snižuje. Nejvyšší moment síly působil při rychlosti 60°˖s-1, do rychlosti 

180°˖s-1 se síla snižuje strměji, zatímco při vyšších rychlostech 240°˖s-1a 300°˖s-1 je již pokles 

mírnější.  

Anova analýza ukázala významné rozdíly v momentu síly levé dolní končetiny ve flexi (F 3, 

138 = 163,28, p = 0,01), kdy post hoc test ukázal rozdíly mezi momentem síly při 60°∙s
-1

 a 

180°∙s
-1

 60°∙s
-1 

a 300°∙s
-1 

a mezi 180°∙s
-1 

a 300°∙s
-1

. Stejné rozdíly ukázala ANOVA analýza a 

post hoc test i pro pravou dolní končetinu ve flexi (F 3, 138 = 155,73, p = 0,01). (graf 3 a 4). 



32 
 

 

Graf 3: Moment síly levé končetiny ve flexi 
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Graf 4: Moment síly pravé končetiny ve flexi 

 

Při grafickém znázornění průměrných hodnot momentu síly v extenzi naměřených při různých 

úhlových rychlostech v grafech č. 5 a 6 je patrné, že se zvyšující se rychlostí se moment síly 

v extenzi pravé i levé končetiny snižuje. Při porovnání průběhu grafických křivek na 

uvedených grafech lze dospět ke zjištění, že přes výrazně vyšší naměřené hodnoty síly 

v extenzi oproti síle naměřené ve flexi lze vysledovat velmi podobný průběh jejího snižování 

se zvyšující se rychlostí. 

ANOVA analýza ukázala významné rozdíly v momentu síly levé dolní končetiny v extenzi (F 

3, 138 = 419,31, p = 0,01), kdy post hoc test ukázal rozdíly mezi momentem síly při všech 

měřených rychlostech. To samé platí i pro pravou dolní končetinu ve flexi (F 3, 138 = 302,37, p 

= 0,01). (graf 5 a 6). 
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Graf 5: Moment síly levé končetiny v extenzi 
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Graf 6: Moment síly pravé končetiny v extenzi 

Grafy  č. 7 a 8 znázorňují funkční poměr H/Q. Jde o nový prvek, který se začal používat 

z toho důvodu, že metoda  H/Q ratio popisuje svalovou akci, která se v podstatě ve fyziologii 

fakticky nevyskytuje, a právě tento nedostatek eliminuje pojem funkční  poměr H/Q flexorů, 

který představuje poměr hodnot při excentrické kontrakci hamstringů a koncentrické 

kontrakci kvadricepsu. Vyjadřuje tedy schopnost flexorů brzdit pohyb prováděný 

kvadricepsy. 

Z grafu č. 7 je vyplývá, že funkčí  poměr H/Q u  levé končetiny představuje při úhlové  

rychlosti 60°˖s
-1

 hodnotu 0,65 a při rychlosti 180°˖s
-1

 dosahuje hodnotu 0,98, graf  č. 8 

zobrazuje hodnoty naměřené u pravé končetiny, která dosahují    při  rychlosti 60°˖s
-1

 poměr 

0,68 a při rychlosti 180°˖s
-1

 poměr 1,0.  

Z uvedených hodnot plyne, že při nízké rychlosti   60°˖s
-1

 u zkoumané skupiny  poměr síly  

hamstringů představuje u pravé končetiny cca 68% síly oproti kvadricepsu, ale při rychlosti 

180°˖s
-1

 je poměr prakticky vyrovnaný, u levé končetiny je poměr nepatrně nižší jak při  

rychlosti 60°˖s
-1

, tak při rychlosti 180°˖s
-1

.   
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Anova analýza ukázala významný rozdíl v H/QFunk poměru levé (F 1, 46 = 104,39, p = 0,01) i 

pravé dolní končetiny (F 1, 46 = 133,24, p = 0,01),  kdy post hoc test ukázal rozdíl mezi 

rychlostmi 60°∙s
-1 

a 180°∙s
-
1. (graf 7 a 8) 

 

 

 

Graf 7: Funkční poměr H/Q levé končetiny 
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Graf 8: Funkční poměr H/Q pravé končetiny 
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7 Diskuze 
 

Problematikou významu silových poměrů svalů dolních končetin pro dosažení potřebné 

výkonnosti zejména u vrcholových sportovců, se zabývá celá řada odborných studií. Velkou 

pozornost tyto publikace věnují i otázce prevence zranění, kdy se zaměřují na zjišťování 

optimálního  H/Q poměru pro konkrétní sportovní disciplínu a na způsob, tj. tréninkové 

metody, vedoucí k dosažení žádoucího poměru.  Primární význam je spatřován v síle 

kolenních extenzorů a flexorů a ve zkoumání poměru síly mezi hamstringy a  kvadricepsem. 

Moment síly má vždy 2 maximální hodnoty. První hodnota interpretuje sílu kvadricepsu a 

druhá pak udává sílu hamstringů.  Je všeobecná shoda v závěru, že minimálně by měl být 

poměr H/Q 0,6, což je hranice, která signalizuje nebezpečí zranění.     

Dosažené  výsledky  tohoto výzkumu jsem porovnal s výsledky publikovanými v odborné 

literatuře. Ve studii (Michal Lehnert, Josef Urban, Jiří Herbert Procházka, Rudolf Psotta, 

2011)  se autoři zabývají  prakticky  totožnou problematikou, tj. zjištěním izokinetické síly  

kolenních flexorů a  extenzorů a posouzením, zda je tato síla ovlivněna  věkem a rychlostí 

pohybu u skupiny dobře trénovaných  dospívajících  fotbalistů ve věku 17 roků. Cílem studie 

bylo zjistit v rámci skupiny dobře trénovaných dospívajících fotbalistů (n=45; věk 17±1,2 

roku; výšky 178,4±5,3 cm, váhy 68,5±7,6 kg) izokinetickou sílu kolenních flexorů a 

extenzorů a posoudit, zda je tato síla ovlivněna věkem a rychlostí pohybu. Jednostranná síla 

byla zjištěna pomoci izokinetického dynamometru ISOMED 2000 (D. & R. Ferstl GmbH, 

Hemau, Německo) v úhlových rychlostech 60°˖s
-1

, 180°˖s
-1 

a 360°˖s
-1

. Výsledným  

parametrem byl izokinetický vrcholný moment síly (PT; Nm). 

Průměrný  PT  v rychlosti 60°˖s
-1

 pro dominantní končetinu pro flexi byl 123,3 Nm, pro 

extenzi 212,9Nm, pro nedominantní končetinu 120,6 Nm resp 209,7. Autoři studie porovnali  

dosažené  výsledky  s hodnotami hráčů zapsané Lehancem, a spol (2009) během flexe, resp 

extenze dominantní končetiny, s belgickými hráči v kategorii u17 (128 resp 194Nm) a  

konstatovali, že obě skupiny hráčů dosáhly podobných výsledků.  Dále uvedli, že jejich 

výsledky potvrzují závěr, že  s vyšším věkem testovaných hráčů  byly zjištěny  vyšší  hodnoty 

PT u dolních končetin,  když podle jejich názoru   důvodem není jenom vyšší tělesná váha, ale  

je předpoklad, že na tomto   nárůstu  se podílí   i vyšší objem cíleného tréninku. Další 

výsledky této studie bylo konstatování, že PT hodnoty ve flexi a extenzi pro dominantní 

končetinu a nedominantní končetinu byly významně nižší se zvyšující se rychlostí. Autoři 
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dodávají, že tento trend byl potvrzen i  Dvirem a Davidem (1996); Lehancem (2009), Malým, 

Zahálkou, Malou (2010), Kellisem (2001). Tito autoři vysvětlují tento pokles faktem, že ve 

vyšších rychlostech se dosahuje svalové kontrakce jen díky zlomku vláken, které jsou 

izomorfologicky uzpůsobené k práci ve vyšších rychlostech. Další důvod je skutečnost, že na 

takovém pohybu ve vysokých rychlostech se  pasivní komponenty jako je část svalových 

vláken,  které se nestahují,  podílí ve vyšším stupni. Výsledky ukazují, že tréninková příprava 

a samotné zápasy ve fotbale vyžadují rozvoj svalové síly, obzvláště ve vyšších rychlostech, 

které ještě nejsou vyvinuté v adolescenci u běžné populace. 

Anova výsledky prokázaly  výrazný pokles ve vrcholném momentu síly (PT) v rámci celkové 

skupiny hráčů s nárůstem rychlosti při flexi i extenzi (dominantní končetina: p<0,001 resp. 

p<0,019; nedominantní končetina: p<0,001 resp. p<0,001). Rozdíl PT mezi věkovými 

kategoriemi nebyl významný ani pro flexory ani pro extenzory, v rychlosti 60°˖s
-1

 (p=0,005; 

resp. p=0,036) a pro rychlost 180°˖s
-1

 (p=0,036; resp. p=0,033). Nicméně významný rozdíl 

v PT mezi jednotlivými kategoriemi byl potvrzen pouze v některých případech, oproti 

nevýznamnému snížení, které bylo zaznamenáno u extenzorů nedominantní dolní končetiny . 

Srovnatelné výsledky jsou obsaženy i ve  studii (Ibrahim Erdemir, 2013), která se zaměřila na 

porovnání a analýzu vrcholné hodnoty momentu síly v koleni při zapojení hamstringu a 

kvadricepsu. Měřila se izokinetická síla v koleni u 22 profesionálních hráčů fotbalu a 

basketbalu.  12 fotbalistů (věk: 15,8 ± 1 rok) a 10 basketbalistů (15,7 ± 0,9 roku). Po změření 

potřebných údajů (postava, tělesná hmotnost, index tělesné hmotnosti, % tuku, BMI index, 

skok do výšky) u každého sportovce byla provedena měření dolních končetin za použití 

izokinetického dynamometru při nastavení úhlových rychlostech 60°˖s
-1 

a 240°˖s
-1

. 

Izokinetická maximální síla hamstringů a kvadricepsu při rychlostech 60°˖s
-1 

a 240°˖s
-1 

byla 

značně vyšší u basketbalistů než u fotbalistů (p<0,05- p<0,01). Když se porovnaly maximální 

síly hamstringů a kvadricepsu u fotbalistů a basketbalistů, jediný značný rozdíl se našel u 

basketbalistů v levém koleni při rychlosti 60°˖s
-1

. Nicméně poměr sil hamstringů a 

kvadricepsu se nelišil  ani v jedné rychlosti. Závěrem  citované studie je konstatování, že 

tělesná hmotnost má směrodatný efekt na produkci maximální síly hodnot kvadricepsu a 

hamstringů u basketbalistů a fotbalistů. 

Podle mého názoru je možno  závěry o vlivu tělesné hmotnosti na produkci maximální síly 

DK  vysvětlit tím, že  u aktivních sportovců je nárůst tělesné hmotnosti tvořen  v podstatné 

míře nárůstem svalové hmotnosti, ke které dochází vlivem cíleného silového tréninku.  Pokud  
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jde ale o  silové poměry H/Q, ty  se podle uvedených studií s přibývající maximální silou 

výrazně nemění. 

Další studie (Michal Lehnert, Petr Stastny, James J. Tufano, Pavel Stolfa, 2017) se zaměřila 

na  zjišťování změn izokinetické svalové síly u fotbalistů do 17 let s cílem vyhodnotit změny 

silových poměrů po 10 týdnech předsezonního tréninku se  zaměřením na  excentrické cvičení 

hamstringů. Testování se zúčastnilo 18 hráčů ve věku 17, kteří byli podrobeni před a po 10 

týdnech předsezonní přípravy  izokinetickému testování,  ke změření a vyhodnocení 

koncentrického a excentrického  vrcholového momentu  síly obou dolních končetin  při  

úhlová rychlosti 60°˖s
-1

. Výsledkem studie bylo zjištění, že  po 10 týdnech tréninku se 

významně změnil pouze  vrcholový moment síly u nedominantní končetiny kolenních 

extenzorů během  excentrické izokinetické akce, zvýšil se i její  funkční poměr H/Q 

(H/QFUNK), ale nebyl zjištěno zvýšení konvenčního H/Q (H/QKONV). Autoři  konstatují, že 10 

týdenní přípravné období  zahrnující  excentrické procvičování hamstringů nemusí  mít 

pozitivní vliv na  maximální sílu, ale mohou  zvýšit schopnost hráčů  zachovat točivý moment 

během izokinetického testování projevující se  dosaženým vyšším průměrným výkonem, ale 

testovaný rozsah pohybu se nemění. Autoři  uvádějí, že je obtížné získat vyšší svalovou sílu 

zejména  během tréninkového programu se zaměřením na  specifické fotbalové běhy, které 

naopak mohou  mít  kontraproduktivní efekt. Po 10 týdnech přípravy byl zjištěný průměrný 

konvenční H/Q od 0,56 do 0,62 a autoři připomínají, že dosažení konvenčního i funkčního 

H/Q  do 0,6 při  rychlosti  60°˖s
-1

  signalizuje  zvýšené riziko zranění hamstringu nebo 

předního zkříženého vazu.  

I když  předmětem této práce není porovnávání výsledků měření dominantní a nedominantní 

končetiny, povařuji za vhodné připomenout, že z hlediska  prevence zranění má podstatný 

význam i zkoumání laterality. V odborné literatuře se uvádí, že při porovnávání laterality, 

tedy v našem případě  silových poměrů pravé a levé končetiny,   by mezi stranami neměl být 

rozdíl vyšší než 10 %, což je označováno jako dobrá rovnováha. Nerovnováha mezi 10 a 20 

% napovídá o možné poruše, svalové disfunkci nebo zranění. Nerovnováha 20 % a více 

signalizuje u sportovců závažné  fyziologické poškození téměř jistě způsobené zraněním.   

Zaujala mě i  studie (Michal Lehnert, Mark De Ste Croix, Zuzana Xaverová, Michal Botek, 

Renata Vareková, Amr Zaatar,Ondřej Laštovička, Petr Štastný, 2017) zaměřená na  zjištění  

důsledků specifické svalové únavy  na svalové a neurosvalové funkce u mladých fotbalistů. 

Vrcholoví fotbalisti (n=20; 15,7+-0,5 let; výška 177,75+-6,61 cm; váha 67,28+-8,29kg) byli 
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měřeni před a po specifickém fotbalovém cvičení (SAFT
90

). Reaktivní silový index (RSI) byl 

zjištěn  drop jump testem, ztuhlost nohou (LS) 20 submaximálními opakováními snožných 

poskoků, a funkčním poměrem HQ z izokinetické koncentrické a excentrické síly dominantní 

končetiny a nedominantní končetiny (měřeno v úhlových rychlostech 60°˖s
-1

   a 240°˖s
-1

). 

Autoři uvádějí, že  SAFT únavový protokol, který simuluje hodnotu práce ve fotbale, 

způsobuje významné snížení ztuhlosti nohou,  což dovozují z toho, že  PT kolenních flexorů a 

extenzorů a jejich poměr se významně nesnížily, a překvapivě se významně zvýšil RSI.  

Současně ale upozorňují, že redukce svalové ztuhlosti  nalezena  u  zkoumané  skupiny hráčů 

napovídá zvýšení rizika zranění dolní končetiny z důvodů redukce dynamické stabilizace 

kolene; nicméně, tato studie nepotvrdila jednoznačně, že únava způsobená specifickým 

fotbalový únavovým protokolem zvyšuje riziko ACL a hamstring zranění u dospívajících 

fotbalistů. Navíc, výsledky krevní koncentrace laktátu a subjektivní pocit únavy odhaovaná 

Brog škálou napovídá, že u naši skupiny, SAFT nepředstavuje požadovaný stimul jako 

zatížení fotbalovým zápasem a proto doporučili  ověření tohoto specifického fotbalového 

únavového protokolu na skupině mladých fotbalistů stejného věku a  fyzické zdatnosti. 

Prakticky  všechny citované, ale i další odborné studie zaměřené na fotbalisty  zdůrazňují  

význam silových poměrů dolních končetin pro  prevenci zranění a doporučují, aby zejména u 

dospívajících  hráčů byla těmto parametrům věnována patřičná pozornost. Z výsledků jak 

mého výzkumu, tak  podle  citovaných odborných publikací je zřejmé, že  naměřené  hodnoty 

jak konvenčního, tak funkčního H/Q  u nedospělých hráčů se pohybují spíše pod   kritickou 

hranicí  0,6. Z toho vyplývá, že by tyto kategorie hráčů měly být ohroženy ve vyšší míře 

vznikem zranění. Pro potvrzení tohoto předpokladu jsem však nenalezl v odborné literatuře 

dostatek podkladů.   To může souviset i s tím, že  izokinetické testování je pro většinu  

sportovní  veřejnosti obtížně dosažitelné, používá se  více pro  vědecké a studijní účely, a 

proto chybí vstupní informace  získané od co nejširšího vzorku sportovců o jejich  silových 

poměrech. K dispozici nejsou  i validní údaje o  počtu zranění dolních končetin, které by  

mohlo mít příčinu v nedostatečných poměrech H/Q.  

Proto považuji za důležité podrobněji se otázkou diagnostiky zabývat s nadějí, že naznačené 

možnosti budou jednak v širším povědomí sportovců, a že budou dostupnější veřejnosti nejen 

v případě zranění či zdravotních problémů, ale že budou využívány jako prostředek prevence 

a zdravého vývoje amatérských i profesionálních sportovců. 
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8 Závěr 
 

Provedeným výzkumem a vyhodnocením získaných dat byla potvrzena hypotéza, že se 

zvyšující se rychlostí se zvyšují i silové poměry H/Q. Z námi naměřených  údajů však 

vyplývá, že  průběh  není lineární, ale k nejvyššímu nárůstu dochází  při zvýšení rychlosti 

mezi 60°˖s
-1

  a 180°˖s
-1

  , nad 180°˖s
-1

  do rychlosti 240°˖s
-1

   se poměr H/Q    zvyšuje  

mírněji,   při rychlosti  nad 240°˖s
-1

   byl nárůst H/Q nepatrný.   

Byla potvrzena i druhá hypotéza, že  výstupní svalová síla  se snižuje s narůstající  rychlostí 

svalové kontrakce jak při  extenzi, tak flexi.  

Výše zmíněné studie se zabývaly především zkoumáním H/Q poměrů v rychlosti 60°˖s
-1

. Pro 

větší validitu výsledků by bylo vhodné zaměřit výzkum i na H/Q poměry a jejich vliv na 

riziko zranění kolenních flexorů a extenzorů při vyšších rychlostech. Zároveň bych viděl za 

žádoucí, zaměřit se na nalezení tréninkových procesů nebo jiných metod, vedoucích k 

odstranění zjištěných disbalancí v H/Q poměrech, zejména pokud jde o optimální zvýšení 

svalové síly hamstringů.  
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10 Přílohy 
Tabulka 6: Výsledky ANOVA 

parametr F3, 138 hodnota p 

H/Q pravá 2,99 0,03 

H/Q levá  7,39 0 

Flex pravá 155,73 0 

Flex levá 163,28 0 

Extenze pravá 302,37 0 

Extenze levá 419,31 0 

 F1, 46 hodnota P 

H/Q funkční poměr 

levá 

104,39 0 

H/Q funkční poměr 

pravá 

133,24 0 

 

Tabulka 7: průměry a směrodatné odchylky testů  Arrowhead a 505 

Arrowhead 

R(Ø ± SD) 

Arrowhead    

L(Ø ± SD) 
505 R (Ø ± SD) Ø505 L(Ø ± SD) 

8,39±1,08 8,39±1,1 
2,46±0,32 2,44±0,31 
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Tabulka 8: Výsledky měření pravé a levé dolní končetiny při úhlové rychlosti 60° 

proband 

60°P_K_

Ext 

60°L_K_E

xt 

60°P_K_Fle

x 

60°L_K_Fle

x 

60°P_E_Fle

x 

60°L_E_Fle

x 

1 123 145 54 43 65 85 

2 229 194 136 119 160 123 

3 118 133 66 89 111 129 

4 175 172 76 91 117 163 

5 117 137 73 66 76 79 

6 212 220 113 132 165 182 

7 174 159 92 75 88 76 

8 174 159 94 81 117 111 

9 174 231 114 123 125 156 

10 217 229 142 123 132 130 

11 161 199 87 100 113 52 

12 179 188 111 89 129 137 

13 170 170 84 91 132 123 

14 182 186 81 71 102 126 

15 175 178 89 117 99 126 

16 231 212 111 96 136 144 

17 195 149 65 72 81 77 

18 172 205 114 114 148 114 

19 160 168 99 87 94 95 

20 157 160 87 69 102 66 

21 145 153 102 92 110 114 

22 113 137 85 73 108 100 

23 127 183 88 95 89 127 

24 195 212 125 141 113 118 

25 217 229 142 123 132 130 

26 263 202 136 107 231 170 

27 168 176 110 106 133 151 

28 153 151 87 69 110 103 

29 241 233 159 141 210 186 

30 175 186 100 95 146 137 

31 216 201 106 114 123 75 
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Tabulka 9: Výsledky měření pravé a levé dolní končetiny při úhlové rychlosti 180° 

 

proband 

    

180°P_K_Ext 180°L_K_Ext 180°P_K_Flex 180°L_K_Flex 180°P_E_Flex 180°L_E_Flex 

 1     92 112 43 52 77 91 

 2     161 127 75 62 136 122 

 3     95 84 49 73 114 129 

 4     134 133 38 65 117 138 

 5     107 100 61 69 81 98 

 6     157 165 89 81 161 157 

 7     104 85 68 52 111 66 

 8     122 102 65 52 142 133 

 9     161 198 103 95 159 179 

 10     142 153 117 92 163 144 

 11     69 111 12 52 121 80 

 12     129 141 88 73 118 0 

 13     134 125 76 69 114 137 

 14     102 117 58 45 106 123 

 15     149 130 77 87 99 127 

 16     164 133 85 52 148 164 

 17     155 113 27 54 87 91 

 18     129 126 95 84 195 168 

 19     114 123 56 53 85 104 

 20     100 114 75 60 119 136 

 21     115 149 94 76 127 126 

 22     85 108 61 54 117 104 

 23     88 119 71 56 58 122 

 24     161 167 114 119 161 171 

 25     142 153 117 92 163 144 

 26     186 170 88 96 209 178 

 27     113 111 87 75 123 153 

 28     114 138 62 65 98 108 

 29     187 170 121 102 202 190 

 30     164 134 73 64 171 151 

 31     145 137 79 66 118 100 
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Tabulka 10: Výsledky měření pravé a levé dolní končetiny při úhlové rychlosti 240° 

240°P_K_Ext 240°L_K_Ext 240°P_K_Flex 240°L_K_Flex 

94 102 41 61 

123 118 33 46 

89 79 47 68 

104 107 54 64 

104 94 50 65 

137 141 75 71 

102 77 69 47 

85 83 43 41 

144 168 95 83 

121 129 98 88 

100 0 65 0 

80 81 28 37 

107 115 77 50 

118 121 65 65 

92 84 54 45 

145 122 73 80 

141 141 79 58 

134 95 15 52 

104 130 84 71 

117 103 47 50 

98 102 65 57 

106 130 84 64 

73 96 56 49 

73 108 64 57 

151 151 106 110 

121 129 98 88 

165 149 76 87 

104 104 80 68 

110 123 54 53 

163 153 100 92 

146 157 66 69 

126 138 68 65 
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Tabulka 11: Výsledky měření pravé a levé dolní končetiny při úhlové rychlosti 300° 

300°P_K_Ext 300°L_K_Ext 300°P_K_Flex 300°L_K_Flex 

91 98 34 60 

83 103 41 33 

80 71 45 65 

98 104 47 56 

95 83 56 53 

115 121 68 64 

103 77 43 52 

52 75 30 42 

121 148 79 77 

102 119 89 75 

85 0 50 

 84 88 30 39 

99 91 65 47 

106 96 54 54 

72 91 43 46 

130 111 68 72 

119 118 60 60 

122 94 18 50 

92 87 69 69 

102 89 37 45 

95 95 64 50 

106 119 81 65 

66 88 50 49 

69 102 56 49 

133 138 100 100 

102 119 89 75 

171 146 71 75 

94 91 72 62 

94 108 42 47 

134 125 79 79 

152 167 54 64 

115 107 66 61 
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Tabulka 12: Poměry hamstringů a quadricepsů při úhlové rychlosti 60° 

H/Q_60°_P H/Q_60°_L H/Q_Funk_60_P H/Q_Funk_60_L 

0,44 0,30 0,53 0,59 

0,59 0,61 0,70 0,63 

0,56 0,67 0,94 0,97 

0,43 0,53 0,67 0,95 

0,62 0,48 0,65 0,58 

0,53 0,60 0,78 0,83 

0,53 0,47 0,51 0,48 

0,54 0,51 0,67 0,70 

0,66 0,53 0,72 0,68 

0,65 0,54 0,61 0,57 

0,54 0,50 0,70 0,26 

0,62 0,47 0,72 0,73 

0,49 0,54 0,78 0,72 

0,45 0,38 0,56 0,68 

0,51 0,66 0,57 0,71 

0,48 0,45 0,59 0,68 

0,33 0,48 0,42 0,52 

0,66 0,56 0,86 0,56 

0,62 0,52 0,59 0,57 

0,55 0,43 0,65 0,41 

0,70 0,60 0,76 0,75 

0,75 0,53 0,96 0,73 

0,69 0,52 0,70 0,69 

0,64 0,67 0,58 0,56 

0,65 0,54 0,61 0,57 

0,52 0,53 0,88 0,84 

0,65 0,60 0,79 0,86 

0,57 0,46 0,72 0,68 

0,66 0,61 0,87 0,80 

0,57 0,51 0,83 0,74 

0,49 0,57 0,57 0,37 
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Tabulka 13: Poměry hamstringů a quadricepsů při úhlové rychlosti 180° 

H/Q_180°_P H/Q_180°_L H/Q_Funk_180_P H/Q_Funk_180_L 

0,47 0,46 0,84 0,81 

0,47 0,49 0,84 0,96 

0,52 0,87 1,20 1,54 

0,28 0,49 0,87 1,04 

0,57 0,69 0,76 0,98 

0,57 0,49 1,03 0,95 

0,65 0,61 1,07 0,78 

0,53 0,51 1,16 1,30 

0,64 0,48 0,99 0,90 

0,82 0,60 1,15 0,94 

0,17 0,47 1,75 0,72 

0,68 0,52 0,91 0,00 

0,57 0,55 0,85 1,10 

0,57 0,38 1,04 1,05 

0,52 0,67 0,66 0,98 

0,52 0,39 0,90 1,23 

0,17 0,48 0,56 0,81 

0,74 0,67 1,51 1,33 

0,49 0,43 0,75 0,85 

0,75 0,53 1,19 1,19 

0,82 0,51 1,10 0,85 

0,72 0,50 1,38 0,96 

0,81 0,47 0,66 1,03 

0,71 0,71 1,00 1,02 

0,82 0,60 1,15 0,94 

0,47 0,56 1,12 1,05 

0,77 0,68 1,09 1,38 

0,54 0,47 0,86 0,78 

0,65 0,60 1,08 1,12 

0,45 0,48 1,04 1,13 

0,54 0,48 0,81 0,73 

 

 

 

 

 


