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Abstract
The aim of this study was to implement the transversal re-

search body composition in adult male age range adultus to
senilis, age breakdown was made after decade. In 2009 we
conducted a study in 174 30�80years old males, data on age
category 20yr quotes from work Ma�ková 2009th. Ages 20�
40 years old men are the respondents with higher physical ac-
tivity, and thus are not recorded a sub-optimal results. Age group
40years in height, weight, absolute values of muscle mass and
fat-free mass is constitutively dominant. Changes in percenta-
ge terms the proportion of body components reflect current
trends in ontogeny of the adult male population. Muscle mass
is undergoing a continuous decline with the rise of the fat com-
ponent, especially visceral fat. The average value is reflected
in a high proportion of significant differences from 50 years
and during the natural aging between 70 and 80 years. Age
category 50year old due to the realization of the negative chan-
ges in body composition already seems risky.

Key words: body composition, bioimpedance, men, adultus to
senilis.
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Úvod
Ontogenetickému vývoji tìlesného slo�ení mu�ù nebývá vì-

nována taková pozornost, jako �enské èásti populace. Dospìlé
vìkové kategorie mu�ù jsou v rámci výzkumu obtí�nìji do-
stupné a mu�i zdravotní riziko èasto podceòují. Zdraví je v�ak
úzce spojeno s �ivotním stylem a tìlesné slo�ení �ivotní styl
odrá�í. Obecnì platí, �e zmìna struktury je primární a má za
následek zmìnu funkce. Nìkdy v�ak mohou funkèní zmìny
�pøedbìhnout� úbytek anatomických struktur.  Nejúèinnìj�ím
prostøedkem  prevence zdraví je pohybová aktivita, nebo� po-
zitivnì ovlivòuje rozvoj svalové hmoty a stav kardiovaskulár-
ního aparátu.

Cíl a metoda
Cílem studie bylo provedení transverzálního výzkumu tì-

lesného slo�ení dospìlé populace ve vìkovém rozmezí adul-
tus a� senilis, vìkové èlenìní subsouborù bylo provedeno po
decéniích.

V roce 2009 jsme vy�etøili 174 30 a� 80 letých mu�ù, údaje
o vìkové kategorii 20letých citujeme z práce Ma�kové (2009).
Soubor 20letých tvoøí pregraduální studenti Fakulty tìlesné

kultury UP, 30 a� 40letí mu�i jsou dálkovými studenty té�e
fakulty, 50 a� 80letí mu�i jsou zástupci bì�né populace ÈR.
Vìkové kategorie 20 a� 40letých mu�ù tvoøí probandi s pøed-
pokladem vy��í pohybové aktivity, i tak v�ak nejsou zji�tìné
výsledky u vy��ích vìkových kategorií  pøíli� optimální.

Pro stanovení tìlesného slo�ení byl pou�it pøístroj InBody
720, který pracuje na základì bioimpedance. Tato metoda je ve
spojení s InBody 720 pova�ována za dostateènì validní a relia-
bilní pro �iroké populaèní spektrum. Zmìny ukazatelù tìlesné-
ho slo�ení jsou sledovány ve vìkové øadì 20,01 a� 89, 99 let.

Získaná data byla zpracována pomocí programu Loo-
kin´Body 3.0 a statistického programu Statistica 9. Po ovìøení
normality rozdìlení dat (Shapiro Wilk test) byly prùmìrné di-
ference mezi jednotlivými subsoubory testovány jednofakto-
rovou analýzou variance na 95% hladinì významnosti. Testo-
vány byly v�dy dvojice dat v následných vìkových kategori-
ích. Vícenásobné porovnání bylo uskuteènìno pomocí Fishe-
rova LSD post hoc testu. Vìkové kategorie ve vìt�inì pøípadù
splòují po�adavek na èetnost minima biologického souboru,
pouze vìková kategorie 80letých má nízkou èetnost statistic-
kého minima (20letí n = 135, 30letí n = 42, 40letí n = 30,
50letí n = 20, 60letí n = 30, 70letí n = 27, 80letí n = 5).

Výsledky a diskuze

Tìlesná vý�ka
Tìlesná vý�ka je poplatná sekulárnímu trendu a u vìko-

vých kategorií 20ti a� 40letých zøejmì i urèité pozitivní selek-
ci. Statisticky významné rozdíly byly nalezeny mezi tìlesnou
vý�kou 40letých a� 80letých a 70letých a 80letých mu�ù. Di-
ference mezi prùmìrnými hodnotami 20letých a� 80letých
mu�ù dosahuje 17,54 cm, pokles tìlesné vý�ky za jednu deká-
du byl 2,92cm. Pokud bychom provedli srovnání s hodnotami
tìlesné vý�ky 20, 30 a 40letých mu�ù cvièících na Ès. sparta-
kiádì 1985 pomocí SD skóre, nalézáme  vy��í prùmìrnou hod-

Tìlesná hmotnost
Nejvy��í prùmìrná tìlesná hmotnost byla nalezena u 40le-

tých mu�ù, se signifikantním poklesem od vìkové kategorie
50letých. V dal�ích decéniích byla hmotnost pomìrnì stabili-

Graf 1. Vývoj prùmìrných hodnot tìlesné vý�ky u mu�ù ve vìku
20 a� 80 let
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Graf 2. Vývoj prùmìrných hodnot tìlesné hmotnosti u mu�ù ve
vìku 20 a� 80 let

Body Mass index (BMI)
Prùmìrné hodnoty Body Mass indexu (BMI) prochází vze-

stupem, s nejvy��í hodnotou u 70letých a mírným poklesem o
0,88 jednotek u 80letých. Ji� od 30letých vypovídá BMI o mírné
nadváze. Také stupeò obezity, daný procentuálním pomìrem
aktuální hmotnosti k  ideální hmotnosti (vypoètené  na zákla-
dì vý�ky a vìku), je od 30. decénia nad 110 %. Ideální hodno-
ta stupnì obezity (obesity degree v procentech) se pohybuje
mezi 90 % a� 110 %. Kategorie nadváhy má rozsah 110 % a�
120 %, kategorie obézních nad 120 % (Tab. 1).

Graf 3. Vývoj prùmìrných hodnot BMI u souboru mu�ù ve vìku
20 a� 80 let

Svalová hmota (SMM)
Graf 4 dokumentuje nárùst váhového podílu svalové hmo-

ty (SMM) a� ke 40. decéniu a signifikantní pokles u vìkových
kategorií 50letých a� 80 letých. Rozdíl v prùmìrném rozvoji
svalové frakce mezi 40 a 80letými èiní 11,44 kg, mezi 40letý-
mi a 70letými 6,98 kg.

Køivka procentuálního vyjádøení SMM (graf 5) má charak-
teristický prùbìh odpovídající vìkovým zmìnám a pøedpokla-
du sni�ování pohybové aktivity, s nejvy��ím podílem SMM
u 20 letých. V prùbìhu stárnutí dochází k plynulému úbytku
svalové hmoty (50,28 % SSM 20letí � 39,27 % SSM 80letí,
diference 11,01 %).

Graf 4. Vývoj prùmìrných hodnot svalové hmoty u souboru
mu�ù ve vìku 20 a� 80 let

Graf 5. Vývoj procentuálních podílù svalové hmoty (SMM)
u souboru mu�ù ve vìku 20 a� 80 let

Tukuprostá hmota (FFM) a tuková slo�ka (BFM)
Také procentuální hodnoty tukuprosté hmoty (FFM � graf 6)

a tukové slo�ky (BFM � graf 7) mají pøedpokládaný prùbìh.
Za optimální rozmezí tukové frakce je u mu�ù pova�ováno
10 % a� 20 % tuku, toto kriterium je ji� u 40letých mu�ù hra-
nièní. Nárùst procentuálního podílu tukové slo�ky se projevil
mezi vìkovými kategoriemi 20 a� 30letých a 40 a� 50letých
mu�ù jako signifikantní (7,67 % a 3,70 %).

Negativním trendem, spojeným se stárnutím a sni�ováním
pohybové aktivity, je sni�ování diference mezi procentuálním
podílem svalové a tukové frakce. V na�em souboru se projevi-
lo pomìrnì  strmé sní�ení rozdílu obou slo�ek  mezi 20letými
a 30letými mu�i, dal�í  diference ji� prochází vyrovnanou kle-
sající tendencí, s nejni��ím rozdílem 11,11 % u 70 letých mu�ù.
Prùmìrné diference mezi SMM% a BFM% : 20letí 39,23 %,
30letí 27,32 %, 40letí 24,88 %, 50letí 19,42 %, 60letí 15,77 %,
70letí 11,11 %, 80letí 13,01%.  Ze zdravotního hlediska je vy-
soce nepøíznivým stavem vy��í podíl tukové frakce ne� frakce
svalové. U na�ich mu�ù tento stav nenastal.

Absolutní váhový podíl tìlesného tuku s vìkem narùstá,
s nejvy��í hodnotou hodnotou u 70letých, u 80letých ji� do-
chází k poklesu. Od 20 do 70 let do�lo k prùmìrnému nárùstu
tukové tkánì o 15,15 kg.
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Graf 7. Vývoj procentuálních hodnot tukové frakce (BFM)
u souborù mu�ù ve vìku 20 a� 80 let

Graf 6. Vývoj procentuálních hodnot tukuprosté hmoty (FFM)
u souborù mu�ù ve vìku 20 a� 80 let

Viscerální tuk
Podobný prùbìh má i strmá køivka vzestupu viscerálního

tuku, se signifikantním navý�ením nad rizikovou hranici 100
cm2 od 50. decénia. Ov�em ji� 40letí mu�i mají prùmìrnou
hodnotu viscerálního tuku vy��í ne� 100 cm2. Viscerální tuk
je rychle dostupným zdrojem energie. Vy��í mno�ství visce-
rálního tuku v�ak ji� negativnì ovlivòuje fyziologické po-
chody a vyvolává øadu onemocnìní. U mu�ù nejde jen o kar-
diovaskulární a metabolická onemocnìní, ale i o sní�enou
plodnost související s kvalitou spermií a problémy s erekcí.
Ukládání viscerálního tuku je ovlivnìno øadou faktorù (vì-
kem, konstituènì, nedostatkem pohybu, pohlavím, etnickou
pøíslu�ností apod.).

Graf 8. Vývoj prùmìrných hodnot viscerálního tuku u mu�ù ve
vìku 20 a� 80 let

Tabulka 1. Základní statistické charakteristiky uvedených parametrù, mu�i, 20 a� 80 let

Poznámka:
FFM � tukuprostá hmota v procentech, BFM � tuková frakce v kg  a  procentech, SMM � svalová frakce v kg,
VFA � viscerální tuk v cm2, OD � stupeò obezity (obesity degree), je vyjádøen v procentech. *p < .05

 

Vìkové kategorie 

n = 135 n = 62  n = 30 n = 20 n = 30 n = 27 n = 5 

20,00�29,99 30,00�39,99 40,00�49,99 50,00 � 59,99 60,00 � 60,99 70,00 � 79,99 80,00 � 89,99 
Znak 

x  s x  s  x  s  x  s x  s x  s  x  s 
Vìk 20,10 1,20 33,69 2,47  44,67 2,96   54,65 2,87 65,20 2,64 74,67 3,16  82,00 2,00 

Vý�ka   180,58 5,80 179,35 6,70  180,99 5,63 * 175,86 7,62 175,30 5,67 172,78 5,65 * 163,04 5,11 

Váha 75,09 7,80 84,03 10,58  87,65 13,91   84,88 12,63 84,52 13,66 82,68 9,32  71,56 15,53 

BMI 23,02 2,03 26,09 2,63  26,78 4,23   27,52 4,25 27,44 3,69 27,66 2,47  26,78 4,97 

FFM % 66,71 6,68 68,04 7,85  69,46 9,00 * 63,88 6,58 62,51 7,70 59,14 6,14 * 51,70 6,66 

BFMkg   8,38 3,45 15,99 6,41  18,19 8,04   21,00 9,53 22,01 8,15 23,53 5,36  19,86 11,29 

BFM%       11,05 3,94 18,72 5,97  20,23 6,61 *  23,93 8,40 25,46 5,82 28,27 4,47 * 26,26 9,87 

SMMkg 38,17 4,02 38,81 4,71  39,54 5,40 * 36,08 3,99 34,85 4,56 32,56 3,54  28,10 3,85 

VFA  cm
2   42,27 17,54 86,73 24,40 * 106,95 32,48 * 127,14 35,49 139,05 24,92 152,21 15,60  139,10 29,27 

OD        118,58 11,96   121,73 19,23   125,09 19,31 124,73 16,77 125,75 11,24   121,74 22,58 

      

 



Èeská antropologie 60/1, Olomouc 2010

23

Z vìdecké èinnosti

Lajdová 2010 uvádí u 70letých slovenských mu�ù následu-
jící prùmìrná antropometrická data.

Tabulka 2. Srovnání prùmìrných hodnot vybraných somatic-
kých parametrù slovenských a èeských 70letých mu�ù.

Tìlesné parametry slovenských a èeských �sedmdesátní-
kù� jsou témìø shodné.

Bemben et al. 1995 hodnotil bioimpedanèní metodou slo-
�ení tìla 157 mu�ù ve vìkovém rozmezí 20 a� 79 let. Dospìl
k závìru, �e �tíhlá tìlesná hmota mu�ù se od 30 do 70 let sní-
�ila o 30 % a k výraznému pøírùstku hmotnosti do�lo pøed
50. rokem. V na�í studii se tak vysoký pokles FFM neprojevil
(pokles FFM od 20 do 80 let o 16,59%). Ve srovnání s publi-
kovanými daty Kyle 2001 se tìlesná vý�ka na�ich a �výcar-
ských mu�ù ve 20ti letech a od 50ti let vý�e v podstatì neli�í,
vìkové kategorie 30 a 40letých èeských mu�ù jsou v prùmìru
vy��í o 3,2 cm a 4,2 cm. Èe�tí mu�i jsou také výraznì tì��í
o 5 kg a� 11 kg, pouze 80letí mají prùmìrnou hmotnost ni��í
o 1 kg. V souvislosti s tím dosahuje BMI vy��ích hodnot o 1,0
a� 3,1 jednotek, u 80letých o 0,6 jednotek. Pozitivním nále-
zem je, �e prùmìrné hodnoty tukuprosté hmoty (FFM) na�ich
mu�ù se pohybují kolem 90.percentilu (percentilová pásma pro
�výcarské mu�e), pouze 80letí klesají pod 50. a 25. percentil.
Obecnì se uvádí, �e nejvìt�í potí�e s nadváhou mají mu�i ve
vìku 45 a� 55 let, co� koresponduje i s na�imi výsledky.

Závìr
Ná� prùøezový výzkum zahrnuje vìkovou øadu od 20 do 80

let. Vìková kategorie 40letých mu�ù je v absolutních hodno-
tách tìlesné vý�ky, hmotnosti, svalové hmoty i tukuprosté
hmoty konstituènì dominantní. Zmìny procentuálního vyjád-
øení podílu tìlesných frakcí vystihují souèasné trendy ontoge-
neze dospìlé populace (zmìny spojené se stárnutím a pokle-
sem pohybové aktivity). Svalová hmota prochází plynulým
úbytkem, spolu se vzestupem tukové slo�ky, výraznì  i  visce-

rálního tuku. V prùmìrných hodnotách nárùstu tukové slo�ky
a úbytku svalové hmoty se projevuje vysoký podíl signifikant-
ních diferencí od 50. decénia a mezi 70. a 80. decéniem. 50. de-
cénium se vzhledem k realizaci negativních zmìn tìlesného
slo�ení ji� jeví jako rizikové.

Klíèová slova: tìlesné slo�ení, bioimpedance, mu�i, adultus
a� senilis.
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Sloven�tí mu�i  
( Lajdová 2010) 

Èe�tí mu�i 
(Riegerová et. al. 2010) 

 

x  x  

Vìk 70,26 74,67 
Vý�ka (cm) 170,39 172,78 
Hmotnost (kg) 82,55 82,68 
BMI 27,91 27,66 
FFM (%) 71,27 71,53 
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