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Tělesný tuk [%]
Je vyjádřený v procentu tělesné hmotnosti. Tato hodnota je závislá na věku, pohlaví a pohybové aktivitě – 

tréninku. Pro muže bez pravidelného sportovního tréninku jsou normální hodnoty mezi 15 – 18%, u žen jsou o 
cca 3 – 5% vyšší. Při hodnocení zohledňujeme fakt, že do změřeného tuku zahrnujeme i vnitřní, tzv. orgánový tuk 
a proto jsou hodnoty tělesného tuku naměřené bioimpedanční metodou o cca 5% vyšší než u měření klasickým 

kaliperem.

Beztuková hmota [kg]
Je to aktivní tělaxná hmota, která se získá odečtením hmotnosti tuku od tělesné hmotnosti.

Tělesné složení

Svalová hmota [kg]

Body mass index (BMI)
Index tělesné hmotnosti a používá se jako měřítko obezity. Tento index se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti 
v kilogramech výšky daného člověka umocněné na druhou. BMI tak umožňuje statisticky porovnat různě vysoké 

lidi.

Bazální metabolismus (BMR) [kcal]
Je klidová metabolismus, který udává energii nutnou pro zajištění základních „životních“ funkcí, tedy dýchání, 

činnosti srdce, produkci tepla, atd.

Svalová hmota zobrazuje obsah kosterního svalstva, hladké svaloviny (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody 
obsažené v těchto svalech.. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie. Jak se vaše 

svalová hmota zvyšuje, vaše energetická spotřeba se zvyšuje a pomáhá snížit přebytek tělesného tuku a 
zhubnout zdravým způsobem.

Je mimobuněčná „voda“. Součet ICW plus ECW tvoří celkovou vodu TBW. Vše co se týká tělesné vody je velmi 
důležité v případě úpravy tělesné hmotnosti.

ICW [kg]
Je vnitrobuněčná „voda“, srovnávací parametr při opakovaných měřeních a složí k výpočtu vnitrobuněčné 

hmoty.

Viscelární tuk
Tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného 

tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha. 
Zjištění množství útrobního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko 

nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd.

Celková voda v těle (TBW) [%]
Celkové množství vody v organismu. Platí, že u zdravých jedinců je obsah vody v těle u mužů v rozmezí 55-65% 

(TBW/bmotnost* 100) a u žen 50-60%.

ECW [kg]
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Dopadová síla silová symetrie celkový impulz celkový dopad celkový odraz
6 0 2 7 -2

mírná asymetrie symetrické zap symetrické zap mírná asymetrie symetrické zap

Použité parametry představují základní ukazatele pro dopadové síly, absorpci a přenos hmotnosti během 
došlapu. Dále jsou to odrazové parametry a to jak z hlediska síly, tak z hlediska časového působení. 

Posledním parametrem je pak vzdálenostní hodnocení délky kroku. Všechny parametry jsou hodnoceny 
pro pravou (červená) a levou (pravá) dolní končetinu. Hodnocení bylo provedeno při rychlosti běhu 12 

km/hod 18 km/hod, a to ve vzájemném poměru, kde se zjišťuje změna asymetrie, kdy při rychlejším běhu 
se očekává větší asymetrie než při běhu pomalejším. 

Komentář

Vyjadřuje časový účinek působení síly. Velikost impulzu síly závisí na velikosti 
síly a na čase, po který tato síla působila.
Čas od počátečního kontaktu chodidla s podložkou, do doby, kdy dojde k 
nejvyšší dopadové síle.
Čas od počátečního kontaktu chodidla s podložkou, do doby, kdy dojde k 
nejvyšší odrazové síle.

Impuls síly [N.s]

Čas maximální dopadové síly [% z 
kroku]

Čas maximální odrazové síly [% z 
kroku]

Analýza běhu
16 km/h

Maximální dopadová síla [N]

Symetrie: Kladné 
hodnoty označují 

vyšší hodnotu 
parametru na pravé 

straně.

Maximální odrazová síla [N]

Zhodnocení: 

SYMETRIE ZAPOJENÍ DK V NORMĚ 

Nejvyšší síla působící při dopadu chodidla na podložku.

Nejvyšší síla působící při odrazu chodidla od podložky.

161

1220

1060

170

1220

1190

Impul s  s í l y  ( N .s )

Max i mál n í  odraz ová s í l a  
(N )

Maxi mál n í  dopadová s í l a  
(N )

levá pravá



4,221,94 2,28 17,7440,7

PRAVÁ

DOLNÍ KONČETINA 

Explozivní síla

Impulz 
celkem

1,14

37,5

SÍLA [%] ODRAZ [%]Pravá

DDK

2,43 11,59 4,38

Rozdíl 

2,87

4,88

Impulz/kg

CMJFA

CMJ

SQJ

Výška 
výskoku 

[cm]

Max. síla 
CELKEM

156

1,211,24 2,45 2,80

1,29

Max. síla 

LEVÁ

Bez asymetrie

154

33

DJ

28 1,041,07 2,11

3,09

3,12

2,30

5,02

6,54 115

25115,34

11,59

Bez asymetrie

Zvýšená asymetrie

Bez asymetrie

2,87

17,74

2,80

CMJ – výskok se snížením s rukama v bok

Hodnocení asymetrie

SQJ – výskok ze snížení s rukama v bok DJ - výskok po seskoku z bedny
CMJF - výskok se snížením s volným pohybem paží
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Explozivní síla

% rozdíl maximální síly
Rozdíl mezi pravou a levou dolní končetinou vzhledem k maximální vyvinuté síle (rozdíl do 10 % je v pořádku, nad 10 % žlutá 
karta, nad 15 % zvýšené zdravotní riziko)

Výška výskoku

% rozdíl odraz

Symetrie zapojení dolní končetin během všech odrazů je vlemi dobrá, což je nezbytné pochválit. 
Explozivní projev síly je na dobré úrovni. Při výskoku s pomocí horních končetin je maximální síla 2,45 
násobku hmotnosti a silový impulz je přes 3 násobek, což je v pořádku. Při vyřazení rukou zůstává 
maximální síla 2,4 násobku, stejně impulz síly zůstává 3 násobek. Výška výskoku je pak o 4 cm nižší. To 
ukazuje na doboru koordinaci a práci horních končetin při pohybu. U výskoku z podřepu maximální síla 
zůstává klesne na 2,1 násobku hmotnosti a s tím současně klesne impulz síly na 2,3 násobek, výskok 
přitom klesne na 28 cm, zde bychom mohli očekávat o trochu lepší výkon (impulz a výška). Lze doporučit 
další rozvoj explozivní síly pomocí rychlostních a plyometrických cvičení, která přispějí k nárůstu 
explozivity dolních končetin, rychlosti pohybu a ke zlepšení dynamiky jádra těla.

Komentář

Rozdíl mezi pravou a levou dolní končetinou během celého odrazu (rozdíl do 10 % je v pořádku, nad 10 % žlutá karta, nad 15 % 
zvýšené zdravotní riziko)

Impulz na kilogram
 Silové působení během odrazu na kilogram hmotnosti, čím více, tím lépe!

 Výška výskoku v centimetrech (čím více tím lépe)

Maximální síla pravá/levá
 Ukazuje sílu přepočtenou na kilogram hmotnosti (násobek vlastní hmotnosti), kterou vyprodukovala pravá/levá dolní končetina 
(čím více tím lépe a stejně pro pravou i levou dolní končetinu)

Maximální síla 
Maximální síla: celková síla přepočtenou na kilogram hmotnosti (násobek vlastní hmotnosti)



72 - 1,00

ANP AEP ANZ

31,2 130 - - 167 150 - -

VĚK NÍZKÝ UCHÁZEJÍCÍ PRŮMĚRNÝ DOBRÝ VYSOKÝ
VELMI 

VYSOKÝ
ELITNÍ

21-29 <38 39-43 44-51 52-56 57-62 63-69 70+
30-39 <34 35-39 40-47 48-51 52-57 58-64 65+
40-49 <30 31-35 36-43 44-47 48-53 54-60 61+
50-59 <25 26-31 32-39 40-43 44-48 49-55 56+
60-69 <21 22-26 27-35 36-39 40-44 45-49 50+
70+ <17 18-21 22-30 31-34 35-39 40-44 45+

SPIROERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 
Test absolvovaný na běhacím pásu se skládal ze submaximální a maximální části. Submaximální část byla absolvována při 

rychlosti 8 km/hod. Maximální část začínala na rychlosti 8 km/hod a trvala do subjektivního pocitu vyčerpání vyšetřovaného.
Hodnota FVC 3,89 l, je na úrovni 82% normy pro maximální vteřinový usilovný výdech a je hodnotou fyziologickou. I ostatní 

spirometrické parametry jsou fyziologické.

MAX

Vmax  km.h-1 t (s)  VO2.kg-1  ml.kg-1 V             
l.min-1

SF         
t.min-1 RQ

čas

t.min-1

Legenda: SF – srdeční frekvence; VO2.kg-1 – maximální minutový příjem kyslíku v přepočtu na 1kg hmotnosti; Vmax – maximální 
dosažená rychlost; t – čas;  VE- minutová ventilace; ANP - anaerobní práh;  AEP - aerobní práh; ANZ – anaerobní zóna; RQ – 

respirační koeficient.

Komentář: Reakce organismu na submaximální zatížení - dle odezvy na zatížení při rychlosti 8 předpokládáme 
nadprůměrnou úroveň tělesné zdatnosti, odezva kardiovaskulárního systému na zatížení ukazuje na optimální 
úroveň adaptace na pohybové zatížení. Spotřeba kyslíku – stabilní hodnota 31,2 ml O2 při rozcvičkové rychlosti je na 
normativních hodnotách. hodnota TF na rozcvičkové rychlosti je adekvátní vzhledem k hodnotě TF max a odráží 
celkový charakter reakce organismu vyšetřovaného. Z vyšetření můžeme stanovit hodnotu TF AEP: 150 tepů/min.
2. Reakce organismu na maximální zatížení – zaznamenán běžný běžecký výkon při stupňovaném zatížení, 
absolvovaná maximální rychlost byla stanovena na úrovni anaerobního prahu. (13 km/hod po dobu 60 sekund). 
Dosažená rychlost odpovídá normativům vzhledem k věku a morfologii vyšetřovaného a odpovídá předpokládaným 
hodnotám u komparabilní skupiny jedinců. Maximální hodnota TF nebyla zjišťována, peaková spotřeba 40,9 ml je 
dle normativů odpovídající profilu vyšetřovaného. Dle velikosti hodnot získaných parametrů usuzujeme, že 
testovaný má nadprůměrnou úroveň zdatnosti, respektive aerobní kapacity organismu vzhledem k normativům 
populace. Zátěžový test byl absolvován s velmi dobrou motivací

13 60

40,9
8 km.h-1 10 km.h-1 Prahy

VO2.kg-1         

ml.kg-1
SF              

t.min-1
VO2.kg-1         

ml.kg-1
SF              

t.min-1



DDK

PRAVÁ LEVÁ

Popis:

Nm

 Deficit v normě Vysoký deficit

Hodnocení asymetrie
18

Hodnocení asymetrie
26

26 37 61

Komentář: Při hodnocení svalové síly Kvadricepsů jsme se zaměřili na maximální svalový výkon PEAK. Na dominantní - 
PRAVÉ DK jsme zjistili výkon 144 Nm což je 2,8 násobek vlastní tělesné hmotnosti. U elitních SPORTOVCŮ (DOROST) je 
doporučená hodnota alespoň 2,3 násobek vlastní těl. hmotnosti. Na LEVÉM Kvadricepsu byl vyprodukován silový výkon 
118 Nm - 2,3 násobek= ZJIŠTĚNÝ DEFICIT 18%.  U ZADNÍCH stehenních svalů jsme zjistili svalový výkon na PRAVÉ DK 53 Nm 
což dělá v relativních hodnotách 1 násobek. Na LEVÉ DK byl výkon 72 Nm což je v relativních hodnotách 1,4 se ZJIŠTĚNÝM 
DEFICIT 26%. Doporučujeme se zaměřit na posílení PRAVÉHO HAMSTRINGU a tím snížení zjištěného deficitu. Tento deficit 
se projevuje i při rychlejší svalových kontrakcích při rychlostech- 180 a 300°. NA rychlosti 180 je na hodnotě 27%. U 
KVADRICEPSŮ se zaměřit na LEVOU DK. 

Svalová síla flexorů a extenzorů kolene
Extenze Flexe Ratio H/Q

DDK NDK Deficit DDK NDK Deficit Pravá LeváPravá

RATIO H/Q: Tento poměr mezi předním a zadním stehenním svalem je pokládán za významný ukazatel rizika zranění 
kolena a vazivového aparátu. Hamstringy jsou aktivní fixátory kolene - Jedná se poměr- kolik % dosahuje výkonu 
Hamstringu z výkonu Kvadricepsu. Minimální hodnota je 50%, pokud je H:Q poměr v rozmezí 47-49% hodnotíme jako 
ZVÝŠENÝ nepoměr. Pod hranici 47 % je považován za VYSOKÝ NEPOMĚR, který představuje vysoké riziko zranění kolenního 
kloubu. 

1,4

NDK - nedominantní dolní končetina
Hodnocení svalového výkonu v izokinetickém režimu při různých rychlostech a době zatížení. Testovaná byla 
extenze/flexe v kolenním kloubu. Posuzuje se jak relativní síla, tak i unilaterální (Ratio H/Q) a bilaterální 
(pravolevé) symetrie jako preventivní ukazatel svalových dysbalancí. Graf znázorňuje maximální dosaženou 
sílu a zařazení do skupin nadprůměrný/průměrný/podprůměrný dle norem vztažených k jeho věkové 
kategorii u elitních sportovců. U silových asymetrií je snaha dosáhnou co nejnižší hodnoty. Svalová asymetrie 
větší než 10% může být spojena s vyšším rizikem zranění.

144 118 53 72
18

BW% 2,8 2,3 1

DDK - dominantní dolní končetina
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DDK

Pravá
TEST

Práva (N) Levá (N)

Komentář: svalová síla ADD/ABD na velmi vysoké úrovni

Svalová síla adduktorů a abduktorů kyčle
Addukce Abdukce Ratio ADD/ABD

Pravá     
(N)

Levá       
(N)

Asymetrie Pravá     
(N)

Levá       
(N)

Asymetrie Pravá Levá

Hip 279 269 3,6% 226

-

1,255,1%215 1,23

-

Popis:

Měření maximální vyprodukované síly adduktorů a abduktorů kyčle. Určení silových asymetrií mezi pravou a 
levou končetinou a také vyhodnocení poměru mezi vyprodukovanou silou skupiny adduktorů a abduktorů 
na stejné končetině (Ratio ADD/ABD). Graf znázorňuje maximální dosaženou sílu a zařazení do skupin 
nadprůměrný/průměrný/podprůměrný dle norem vztažených k jeho věkové kategorii. U bilaterálních 
silových asymetrií je snaha dosáhnou co nejnižší hodnoty. Svalová asymetrie větší než 10% může být 
spojena s vyšším rizikem zranění. Ratio ADD/ABD je v ideálním případě 1. Jestli je tato hodnota nižší, nebo 
vyšší o víc než 20%, může to být spojeno s vyšším rizikem zranění. 

Bilaterální asymetrie

Pokrok - -
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226 215
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