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Abstrakt: 

Analýza aktivity vybraných svalu při jízdě na snowboardu a její porovnání při 

smýkaném a řezaném oblouku. 

Tato práce se zabývá rozdílem řezaného a smýkaného oblouku na snowboardu 

z hlediska svalové aktivity. K vypracování této práce bylo použitosnímání EMG signálu 

pomocí povrchových elektrod. N aměřená data byla převedena do počítače, kde byla upravena 

speciálním programem KAZE5. Zároveň s EMG snímáním byl pořízen synchronizovaný 

videozáznam. Data byla následně zpracována tak, že jednotlivým fázím pohybu byla 

přiřazena odpovídající EMG charakteristika, jež vypovídá o aktivitě sledovaných svalů. Cílem 

práce byl elektromyografický a časoprostorový rozbor vybraných svalových skupin 

zapojujících se během jednoho obloukového cyklu (backsidový a frontsidový oblouk) při 

jízdě na snowboardu. Byla zjištěna podstatně vyšší aktivita vybraných svalů v carvingovém 

oblouku než v oblouku smýkaném. Prokazatelně nejvyšší aktivita se projevila u mm. 

gastrocnemíi a mm. tibiales, a to především v backsidovém oblouku. U m. obliquus 

abdominis ant. dx. bylo rovněž zaznamenáno lokální maximum v carvingovém backside (BS) 

oblouku. Dalším výsledkem je nalezení vztahu mezi záznamy EMG aktivity u m. obliquus 

abdominis ant. sin. a m. gastrocnemius sin., kde EMG křivka m. gastrocnemius sin. kopíruje 

křivku m. obliquus abd. sin. Závěrem je, že nejvyšší aktivita měřených svalů byla 

zaznamenána v carvingovém obloukovém cyklu, zejména v BS oblouku. 

Klíčová slova: smýkaný oblouk, carvingový oblouk, svalové řetězce, elektromyografie, 

postura, SYalová aktivace. 
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Summary: 

Activity of the selected muscles during snowboarding and differences between 

drift and carving turns 

The study deals with differences in muscles activity between drift and carving turns 

during snowboarding. The surface EMG electrodes were used for the EMG activity recording. 

The measured data were transferred into a PC computer for a consequent evaluation using 

KAZE5 software. The movements during the tUi:ns were synchronously recorded using a 

digital camcorder. Each phase of the movement was complemented with a corresponding 

EMG activity. The aim of the study was to analyse the synchronous EMG activity and the 

spatial movement of the selected muscles during a single turn cycle, i.e. a backside and a 

frontside turn). In the majority of the selected muscles, the EMG activity during carving turn 

was significantly higher than the activity during drift turn. The highest EMG activity was 

recorded during backside turn in two muscles: mm.gastrocnemii and mm. tibiales. We also 

recorded local maximum of m. obliquus abdominis ant. dx. during carving backside turn. 

Further more, the EMG curve of m. obliquus abdominis ant. sin. is very similar to the EMG 

curve of m. gastrocnemius sin. 

Keywords: drift turn, carving turn, muscle chain, electromyography (EMG), posture, muscle 

activation. 
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1. Úvod 

Snowboarding je nejdynamičtěji rostoucím sportovním odvětvím posledních desetiletí. 

Vyvíjení nových technologií pro výrobu konstrukcí snowboardů, vázání i bot prodělalo 

neuvěřitelně rychlý pokrok oproti lyžování. Jde o disciplínu, kde jezdec stojí na snowboardu 

bokem ke směru jízdy s oběma nohama připevněnýma k jedné podložce- snowboardu. Tyto 

faktory dělají ze snowboardingu disciplínu, která klade zcela specifické nároky jak na jezdce 

tak na jízdní vlastnosti snowboardu (jeho šířka, pružnost, torzní pevnost, ... ) 

V obecné rovině najdeme ve snowboardingu dva nejzákladnějšítypy oblouků. Oblouk 

carvingový (řezaný) a oblouk smýkaný ( driftový). Oba typy oblouků vyžadují hranění, 

přičemž je ale kvalita hranění rozhodující pro jejich odlišení. Nejjednodušší a zároveň 

dokonalou kontrolou provedení carvingového či smýkaného oblouku je zanechaná stopa ve 

sněhu. Oblouk carvingový zanechává velmi úzkou stopu a přehranění z hrany na hranu je 

provedeno téměř okamžitě bez účasti jízdy po skluznici. U smýkaného oblouku je přehranění 

provedeno až po účasti jízdy po skluznici snowboardu. Můžeme také říci, že oblouk smýkaný 

je v metodice učení jízdy na snowboardu prostředkem k naučení se oblouku carvingovému. 

Proto jsme se rozhodli zkoumat rozdíly těchto dvou základních typů oblouků 

z hlediska svalové aktivity. Vybrali jsme svaly, u nichž jsme předpokládali největší účast při 

zatáčení na snowboardu v jednom obloukovém cyklu. 

2. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je kineziologický rozbor pohybu při technicky provedeném oblouku 

na freestyle snowboardu. Hlavním cílem je vytvořit a popsat rámcovou koordinační mapu 

aktivace sledovaných svalů zapojujících se do pohybu během jednoho pohybového cyklu 

(oblouk frontsidový a backsidový) při smýkaném a řezaném oblouku na snowboardu. 

Výsledky poté vzájemně porovnat. 

2.2 Úkoly práce 

Mezi hlavní úkoly práce patří: 

1. Shromáždit teoretické podklady týkající se zatáčení jízdy na snowboardu 

2. Zvolit svaly, jejichž činnost budeme analyzovat. 
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3. Pomocí záznamu povrchové EMG aktivity sledovat činnost vybraných svalů při 

smýkaném oblouku. 

4. Pomocí záznamu EMG sledovat aktivitu vybraných svalů při carvingovém 

oblouku. 

5. Kineziologicky a časoprostorově charakterizovat svalovou koordinaci v průběhu 

jednoho cyklu oblouku smýkaného a jednoho cyklu oblouku řezaného (pozn. 

obloukový cyklus = jeden oblouk frontside a jeden backside) a tuto koordinaci 

porovnat. 

2.3 Hypotézy 

Ze stanovených cílů a úkolů práce a z východisek uvedených níže vyplývá formulace 

hypotéz. 

Hl: Timing zapojování sledovaných svalů v oblasti bérců se bude lišit při smýkaných a 

carvingových obloucích. Hladina jejich EMG potenciálů bude při carvingových obloucích 

vyšší. 

H2: Kontrolu jízdy po frontsidové hraně budou zajišťovat převážně mm. gastrocnemii, 

hladina jejich EMG potenciálů bude při FS obloucích vyšší. 

H3: Kontrolu jízdy po backsidové hraně budou zajišťovat převážně mm. tibiales, hladina 

jejich EMG potenciálů bude při BS obloucích vyšší. 

H4: Charakter práce sledovaných svalů dolních končetin bude převážně posturální. 

3. Teorie 

3.1 Historie 

3.1.1 Počátky snowboardingu a jeho průběh ve světě 

Snowboarding je sportem mladým. Jeho počátky se datují do 60. let 20. století. V této 

době skateboardisté a surfaři ve Spojených státech hledali nějakou náhradu jejich sportů a 
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zpestření tréninku v době, kdy mráz a sníh nenabízely příliš přijatelné podmínky pro 

pěstování jejich koníčků (Weiss, 1999). 

V roce 1963 zkonstruoval Tom Sims, mistr světa ve skateboardingu, sněžné prkno. 

Dva roky poté Američan Sherman Poppen z Michiganu vytvořil spojením dvou lyží takzvaný 

snurfer. Byly to spíše kuriozity, jezdilo se na nich bez vázání v bočném postoji, prkna měla na 

špičce přidělaný provázek, nebo tyč, které se jezdec držel. V druhé polovině 60. let se se 

snuďerem setkal také mladý Jake Carpetnier Burton, úspěšný závodru'k jak na surfu, tak na 

lyžích. Ten posléze začal nejen vyvíjet prkna vlastní konstrukce, ale hlavně se začal zabývat 

vývojem vázaní, neboť bez něj trval požitek z jízdy na sněžném prknu jen krátce. Začali se 

také objevovat první skoky na sněhových můstcích. Během následujících let se objevovalo 

více pokusů o sériovou výrobu sněžných prken, ale většina těchto prvotních pokusů skončila 

krachem. Do dnešních dní přežily vlastně jen dvě značky, a to Sims a Burton. Snowboarding 

nebyl zpočátku přijímán svými lyžařskými kolegy, ale od počátku 80. let uplynulo hodně času 

a dnes jsou snowboardisté a lyžaři na většině světových svahů rovnocennými partnery. 

Definitivním uznáním snowboardingu jako oficiálního sportu byla premiéra snowboardingu 

na Olympijských hrách v Naganu. 

3.1.2 Vývoj snowboardingu v Čechách 

Historie českého snowboardingu není ve srovnání s ostatními státy chudá ani 

nezajímavá. I přes železnou oponu, která zabraňovala průniku snowboardingu do naší země, 

se u nás začaly objevovat první modely podobající se snowboardům už v osmdesátých letech. 

Otázka je, jak by se snowboarding vyvíjel, kdyby v roce 1989 nedošlo ke změně politické 

situace a otevření hranic. 

První sněžná prkna se na našich svazích začala objevovat v zimě na přelomu roku 

1979/80. Výroba těchto prvních snowboardů probíhala doma "na stole". Základním zdrojem 

inspirace byly především zahraniční časopisy. Obrázky z nich byly měřeny a hodnoty pak 

převáděny do skutečnosti. Mezi průkopru'ky tohoto tenkrát neobvyklého sportu patřili L. 

Váša, V. Rys, bratři Včelákové, I. Pelikán a další. V roce 1984 se uskutečnil v Perninku první 

závod v české historii snowboardingu. Soutěžilo se tehdy ve slalomu. V roce 1985 se na. 

stejném místě pořádalo Mistrovství Československa ve snowboardingu. Od roku 1986 byly 

organizovány závody Českého poháru a jejich počet narůstal každým rokem (Binter a kol.). 
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3.2 Charakteristika disciplín 

Snowboarding je pestrým odvětvím s mnoha disciplínami. Zde je jejich stručný výčet: 

Alpské disciplíny: 

K těmto disciplínám je vhodný tzv. alpine board. Snowboard je tvrdší, užší a vyšší, 

spolu s botami, kteréjsou podobné tvrdým přeskovým botám na lyže. 

Alpskými disciplínami jsou: 

slalom, 

paralelní slalom, 

paralelní obří slalom, 

obří slalom, 

super-G. 

Freestylové disciplíny: 

Pro tyto disciplíny je vhodnější snowboard freestylový. Má různé stupně tvrdosti podle 

užití, ale bývá měkčí než alpine board. Stejně tak boty jsou měkčí, vyrobené z jiného 

materiálu, např. kůže, umělých materiálů, využívají různých typů výztuží apod. 

Mezi freestylové disciplíny patří: 

slopestyle, 

big air, 

quarter pipe, 

rais, 

snowboardcross (disciplína mezi freestyle a alpskou jízdou), 

U-rampa. 

Freeriding extrém: 

Zde se používá tzv. freeridový snowboard. Bývá širší i delší a vyznačuje se více 

zvednutými patkami pro lepší jízdní vlastnosti v hlubokém sněhu. Hlavní disciplínou této 

kategorie je soutěž na obtížnost sjezdu extrémně náročným terénem (upraveno podle 

http://snowboarding.kx.cz/oblouky.htm). 
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3.3 Popis vybavení 

3.3.1 Rozdělení snowboardů 

Freeridový snowboard je univerzální snowboard vhodný především pro jízdu ve volném 

terénu. Je delší než :freestylové boardz s větším posunutím vázání od středu k patce, aby byl 

umožněn vztlak špičky v hlubokém sněhu (zajímavostí mezi :freeridovými snowboardy je 

splitboard, který umožňuje chůzi v hlubokém sněhu díky speciální konstrukci; snowboard je 

možné rozdělit na dvě lyže a znovu je spojit). 

Freestylový snowboard se liší od freeridového boardu menším posunutím vázání od středu 

k patce a postavením vázání špičkami od sebe, tak aby bylo možno jet špičkou i patkou 

snowboardu dopředu. Patka a špička se liší jen nepatrně svým ohybem. Prkno je vhodné pro 

volnou jízdu, skoky i triky. 

Snowboardy Alpinových disciplín jsou vhodné pro jízdu na upravených sjezdovkách a 

slalomových tratích. Na první pohled jsou výrazně užší než ostatní dva typy snowboardů, 

špička a patka se liší výrazně. Patka snowboardu bývá plochá, zároveň může být rovná či 

zkosená vzhledem k ose snowboardu. Oproti špičce, která je lehce zvednutá. 

3.3.2 Popis snowboardu a jeho parametry 

Délka snowboardu 

Popis snowboardu je upraven podle http://snowboarding.kx.cz/oblouky.htm. Obvyklá 

délka snowboardu se pohybuje od 120 do 180 cm (kratší je určené pro děti a lehčí 

snowboardisty, delší a tvrdší pak pro závodní sport). Nejčastěji se setkáme s délkou okolo 150 

až 165 cm, při výběru se doporučuje snowboard přibližně o 10 až 15 cm kratší, než je výška 

postavy (přibližně od brady po nos). 
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Obr. I: Názorný popis parametrů snowboard (upraveno podle 

http://snowboarding.kx.cz/oblouky.htm). 

Rádius je v podstatě zakřivení efektivní hrany snowboardu. Čím je vykrojení větší, 

tím se zmenšuje poloměr rádia. Při velikém vykrojení je snowboard točivější, ale přílišné 

vykrojení může přispívat až k přetáčivosti snowbardu. 

Špička 

U jednotlivých typů snowboardů se forma špičky liší. Allroundboardy a 

freestyleboardy mají delší plochou špičku (umožňující větší vztlak v hlubokém sněhu). 

Raceboardy mají špičku kratší a vyšší (mají větší stabilitu a jsou méně točivé). 

Patka 

Ve tvaru patky se prosadil square nebo squashtail. Jedná se víceméně o zaoblený 

pravý úhel. Výjimečně se vyskytují také tvary patek swallowtail a roundtail. 

Rocker 

Pojem rocker označuje zahnutí patky. U freestyleboardůje relativně velký (opět kvůli 

jízdě v hlubokém sněhu), u allrounboardů střední a u raceboardů minimální. 
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Scoop 

Tento pojem označuje zakřivení špičky. Rozdíl je patrný především v délce zakřivení. 

Race snowboardy mají velmi krátký a přHcrý scoop, naopak freestyle a allroundboardy jej 

mají delší. Snowboardy s krátkým scoopem mají delší efektivní hranu. 

Průhyb 

Průhyb je zakřivení mezi scoopem a rockerem (viz Obr. 1). Podle typu snowboardu 

činí 5 až 20 mm. 

3.4 Charakteristika oblouků 

3.4.1 Rozdělení oblouků 

Text dělení oblouků a základm'ho popisu oblouků je upraven podle výukových 

metodických skript APUL 2006. Můžeme rozlišovat tři základní dělení oblouků podle 

různých parametrů: 

1. Podle délky dělíme oblouky na: 

- krátké, 

- střední, 

- dlouhé. 

Krátké oblouky mají délku zhruba 5 m, střední 15 m a dlouhé asi 25 m (od zahájení 

k ukončení jednoho oblouku). Pokud jde o techniku jízdy, tak se změnou velikosti oblouku 

nedochází k výraznějším změnám. V delších obloucích jsou pohyby prováděny plynuleji, 

v kratších obloucích jsou prováděny rychleji s důrazem na jejich dynamiku. 

2. Dalším dělením je dělení podle velikosti změny směru na: 

- otevřené, 

- zavřené. 

Otevřené oblouky jsou jeté při spádnici s malou změnou směru. Naproti tomu zavřené 

oblouky představují značnou změnu směru a jsou vyjížděny více k vrstevníci. Pokud jde o 

techniku jízdy, tak v zavřených obloucích dochází k větším pohybům do stran s ohledem na 

potřebu výraznějších impulsů pro větší změnu směru jízdy. 
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3. Třetím základním dělením jsou oblouky podle způsobu jízdy: 

vertikální pohyb těžiště pohybem zdola nahoru (nebo razantním pohybem shora dolů). 

Tyto oblouky se pak nazývají odlehčení vzhůru a nebo odlehčení dolů, 

smýkaný oblouk využívající smyku snowboardu k regulování rychlosti, 

řezaný ( carvingový) oblouk vytvářený jízdou po hraně snowboaidu. 

3.4.2 Asymetrie frontside a backside oblouku 

Těžiště se v obloucích pohybuje jednou šikmo vpřed (frontsidový oblouk) a jednou 

šikmo vzad (backsidový oblouk), bereme-li směr z pohledu jezdce. Aby se toto přemísťování 

těžiště vyrovnalo, je vykrojení některých typů závodních snowboardů frontsidové a 

backsidové hrany vzájemně asymetricky posunuto (v dnešní době se asymetrické prkna již 

moc nevyrábí). Protože pohyblivost kotníků, kolen, kyčlí i páteře je omezená, znamenají tyto 

dva různé pohyby pro začínajícího snowboardistu určité problémy. 

rozdíly v provedení oblouků: 

na backsidové hraně snowboardista nedosáhne takového náklonu jako na 

frontsidové hraně (backsidový oblouk klade podstatně vyšší nároky na rovnováhu), 

při vykrojeném oblouku lze rychleji přehranit z backsidu na frontside, 

backsidový oblouk se nejezdí s přílišnou vnitřní polohou a s příliš velkým úhlem 

hrany (hrozí vyskočení ze stopy). 

3.4.3 Základní řezaný oblouk 

Řezaný neboli carvingový oblouk je prováděn jízdou po hraně snowboardu, kde stopa 

je velmi úzká a nedochází ke smyku prkna. 

Tento typ oblouku je velmi obtížný a klade značné nároky na rovnováhu a koordinaci 

pohybů. V tomto oblouku se plně soustředíme na dva důležité faktory, jimiž jsou jízda po 

hraně a rotace trupu. Při základním carvingovém oblouku však nevyužíváme třetího 

důležitého faktoru, kterým je vertikální pohyb těžiště. 

Vycházíme ze základního postavení. Zahajujeme jízdou po spádnici, aby byla 

vyvinuta dostatečná rychlost. Při zahajování oblouku plynule přeneseme váhu na přední nohu 

(přibližně 60 %) a spolu s lehkou rotací celého těla do směru oblouku překlápíme snowboard 
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na hranu. Náklonem do středu oblouku vytváříme tlak na hranu za využití odstředivé síly. Ve 

fázi ukončení oblouku dokončíme rotaci těla a přeneseme těžiště nad střed snowboardu. 

Následuje přehranění a další oblouk. Zde vnímáme jako přehranění fázi, kdy je snowboard 

překlopen jezdcem téměř okamžitě z hrany na hranu bez účasti jízdy po skluznici. 

K přehranění dochází již v první fázi oblouku (obr. 2). Rychlost jízdy regulujeme využitím 

změny směru snowboardu, oblouky tzv. více zavíráme. 

stopa carvingového 
oblouku 

Obr. 2: Stopa carvingového oblouku 

3.4.4 Základní smýkaný oblouk 

Smýkaný oblouk je prováděn smykem hrany snowboardu. Cílem je navázání smýkaných 

oblouků přes spádnici, kdy jsme schopni regulovat rychlost i směr jízdy. 

Vycházíme ze základního postavení. Zahajujeme jízdou po spádnici, kde váha je 

rozložena přibližně ze 60 % na přední noze a 40 % na zadní noze. Lehkou rotaci celým tělem 

do směru oblouku následuje se zpožděním rotace snowboardu. Podle rychlosti v oblouku 

pomalu přenášíme těžiště do oblouku a vytváříme tak tlak na vnitřní hranu, tzv. přehranění. 

Smykem prkna regulujeme rychlost jízdy a provedeme i případné zastavení. 
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3.5 Technika zatáčení 

Při jízdě na snowboardu způsobuje pohyb snowboardisty gravitace. Úkolem 

snowboardisty při jízdě z kopce nebo při zatáčení je udržení rovnovážného postoje proti 

gravitaci, proti odstředivé síle a proti brzdné síle vznikající třením snowboardu o sníh. Jezdec 

tedy sám pohyb nevyvíjí, ale pouze udržuje postoj tak, aby byl v rovnováze s vnějšími silami. 

Neboli jezdec nepůsobí lokomočně. Snowboardista pouze udržuje posturu proti gravitaci a 

výše zmíněným silám. Vykrojení snowboardu umožňuje zatočit při pouhém překlopení na 

hranu a rádius je odvislý od úhlu naklopení snowboardu. 

3.5.1 Fáze oblouku 

Průběh oblouku můžeme rozdělit do tří základních fází, kterými jsou zahájení, vedení 

a ukončení oblouku. 

Fáze zahájení oblouku začíná tehdy, kdy jezdec natočí snowboard lehce špičkou ke 

spádnici. Tohoto lze docílit několika mechanismy. Prvním z nich je zatížení špičky 

snowboardu a zároveň vyvinouti tlaku na vnitřní hranu. Dalším mechanismem je provedení 

lehké rotace do směru oblouku. Posledním způsobem je kombinace těchto dvou mechanismů 

(obr. 3.). 

Obr. 3: Fáze zahájení oblouku 

Fáze vedení (řízení) oblouku nastává tehdy, když se při správném přenesení váhy a 

rotaci snowboard stočí dolů po spádnici. Ve chvíli, kdy je v pozici, že směřuje přímo dolů po 

spádnici, plynule přenášíme tlak na hranu přilehlou ke svahu a váhu nad střed snowboardu. 

Snowboardista provádí zatáčení. Důležitou roli hrají i veličiny již zmíněné, jako např. 

prohnutí boardu, úhel hrany, zakřivení rádia, dále síla zatížení nebo třeba rozdělení zatížení 

(obr. 4.). 
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Obr. 4: Fáze vedení oblouku. 

Fáze ukončení oblouku probíhá s vahou nad středem snowboardu, což je velice 

důležité proto, aby se snowboard nepřetáčel. Po dokončení rotace následuje příprava na další 

oblouk (obr. 5). 

Obr. 5: Fáze ukončení oblouk. 

3.6 Svalové řetězce 

F. Véle ve své práci popisuje pojem funkční řetězec jako dva nebo více svalů, které 

jsou funkčně vzájemně svázány a mezi které je včleněna volná nebo pohyblivá kost nebo 

šlašitý útvar, kde směr průběhu svalových vláken je přibližně shodný. Funkční řetězec spojuje 

několik samostatných hybných segmentů, které v tomto funkčním spojení mají více 

pohybových možností než segmenty samotné. Funkční řetězce fungují jako otěže, protože 

mohou působit jak v jednom směru, tak i v protichůdných směrech. Mezi tyto otěže je pak 

"dynamicky" zavěšen kostní segment (Véle,1997). 
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Spojení jednoduchých řetězců do složitých komplexů umožňují široké ploché fascie, 

které mají na hrudníku šikmý směr, takže se kříží a vytvářejí tak funkční spojení např. mezi 

ramenním pletencem jedné strany a pánevním pletencem strany druhé (Véle,l997). 

Na zadní straně těla probíhá podobný svalový řetězec od fibuly kraniálně přes dlouhou 

hlavu m. biceps femoris k hrbolu kosti sedací a dále přes ligamentum sacrotuberosum a os 

sacrum přes lumbodorsální fascii ke svazku zádových svalů. Shodně s tímto řetězcem probíhá 

fascia lata, přecházející přes m. glutaeus maximus do lumbodorsální fascie na páteř. Tento 

zadní systém brání pádu dopředu. 

Na přední straně těla probíhá svalový řetězec od fibuly směrem kraniálním přes 

krátkou hlavu m. biceps femoris - linea aspera - m. adductor longus na symfýzu a odtud 

břišními svaly na přední stranu hrudníku. K němu se řadím. iliopsoas, který spojuje bederní 

páteř s femurem. Tento řetězec brání překlopení trupu vzad. 

N a trupu můžeme pozorovat dva velké systémy, které mají zkřížený průběh vláken 

svalů a fascií. Vzadu je to široký pruh začínající na ramenním pletenci od m. latissimus dorsi 

na jedné straně a přecházející do lumbodorsální fascie té stejné strany. Tato fascie přechází 

přes processus spinosi na páteři na druhou stranu a pokračuje přes fascii m. glutaeus maximus 

až do fascia lata na straně druhé. Na přední straně je podobný útvar vycházející od m. 

pectoralis major přes hrudník a mm. obligui externí abdominis do střední čáry a odtud jako 

m.m. obligui interní abdominis na ligamentum inguinale a odtud do fascia lata druhé strany. 

Oba tyto tahy tedy spojují hrudník s dolními končetinami do jednoho funkčního celku (Véle, 

ZIIC). 

Po stránce funkční mohou svaly ve funkčním řetězci pracovat jako funkční synergísté 

synchronně (v kokontrakci) při udržování určité polohy vřazeného segmentu, anebo mohou 

pracovat jako funkční antagonisté (reciproční inervace) při změně polohy segmentu. 

F. Véle dále potvrzuje, že svaly pracují na základě reciproční inervace pouze do 

určitého stupně aktivace. Při vyšším úsilí, zejména při udržování určité polohy proti gravitaci, · 

se vedle agonisty aktivuje i antagonista (V éle, 1997). 

Jiná možnost je postupná (sekvenční) aktivace řetězců, která probíhá podle 

stanoveného časového rozvrhu (timing), řízeného programově a korigovaného proprioceptivní 

zpětnou vazbou. Aktivace segmentů probíhá jako postupná vlna aktivity od jednoho segmentu 

k druhému (V éle, 1997). 

Řetězení funkcí vzniká podle F. V éleho pravděpodobně na základě předpokladu, že 

CNS neřídí jednotlivé svaly, ale jednotlivé pohyby. To znamená, že různí lidé za různých 

okolností mohou k provedení stejného úkonu využít jiné kombinace svalů tak, aby to nejlépe 
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vyhovovalo provedení pohybového záměru, tzn., aby byl pohyb pro organismus co 

nejekonomičtější. 

Svaly podílející se společně na řízení určitého segmentu vytvářejí uzavřené řetězce, 

tzv. svalové smyčky. Jednotlivé svalové řetězce se sdružují do komplexních funkčně 

propojených systémů, které řídí skupiny segmentů a integrují tak celou pohybovou soustavu 

v jeden funkční celek. 

V důsledku excitace nebo inhibice uvnitř svalové smyčky vzniká nerovnováha ve 

svalovém napětí, která vede ke změně klidové polohy segmentu dané smyčky. 

Pro správné technické provedení pohybu je určující výchozí postavení odpovídající 

pohybovému záměru - atituda, ta následně facilituje svalové skupiny účastnící se provedení 

zamýšleného pohybového vzoru, přináší automatický proces pohybu předem 

naprogramovanému v CNS. Tato synergistická funkce se nazývá optimálním a ideálním 

držením těla a je základem pro fyziologickou lokomoci a cílenou motoriku. 

3.6.1 Centrace kloubu 

Podle P. Koláře pod termínem funkční centrace rozumíme postavení kloubu, při 

kterém dochází k maximálnímu kontaktu kloubních ploch zajišťující optimální 

proprioreceptivní aferentaci. Tím dochází zároveň k facilitaci kloubu, který ovládají dané 

svalové skupiny. Kloub je v tomto nastavení nejlépe schopen snášet zatížení a má maximální 

možnou stabilitu (Kolář, 2005) 

Na udržování polohy kloubu spolupracují antagonistické svalové skupiny. Vyváženou 
J 

funkcí mezi svaly s ~tagonistickou funkcí je umožněno symetrické osové zatížení kloubů, 

optimalizace jejich statického zatížení a zajištění ochrany kloubů před poškozováním zátěží. 

Funkční centrace kloubu souvisí s centrálním charakterem řízení pohybu, projevujícím 

se fyziologickým, tzn. nepatologickým hybným stereotypem. CNS řídí polohu i pohyb 

v uvažovaném segmentu jako součást celého hybného systému. Nacházíme zde optimální 

aferenci z kloubu do CNS a optimální odpověď z CNS. Funkční centrace je vyjádřena přesně 

definovaným pohybem zajišťovaným ko-aktivací antagonistických svalových skupin. Pokud 

je tento princip dodržen v celém rozsahu fyziologického pohybu, pak je splněn požadavek 

funkční centrace. 
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Supraspinální struktury CNS automaticky zajišťují funkční propojenost jednotlivých 

segmentů na základě pohybových vzorů a programů dozrálých v průběhu posturální 

ontogeneze. Maximální míra aference z funkčně centrovaných kloubů komunikuje 

prostřednictvím CNS v celém pohybovém vzoru, resp. programu v rámci automatismu 

celkového držení. Díky této propojenosti tak CNS ovlivňuje i ostatní segmenty (Vojta, 1993). 

3.6.2 Rozdělení svalového systému 

Posturální svaly patří do skupiny fylogeneticky starších svalů a zajišťují především 

statickou polohu těla v gravitačním poli, jako je vzpřímený stoj. Svaly s převážně posturální 

funkcí mají sklon k tuhosti. Pod vlivem zvýšeného svalového tonu se nadměrně zkracují a 

mají tendenci přebírat funkci fázických svalů. Tyto svaly jsou zapojeny zejména do 

flexorových reflexních mechanismů. 

Svalové zkrácení je stav, ve kterém dochází ke klidovému zkrácení délky svalu, což 

znemožňuje dosažení plného rozsahu pohybu v kloubu. Svalové zkrácení není podmíněno 

aktivní kontrakcí svalu a tedy ani aktivitou nervového systému. 

Sklon ke zkrácení se projevuje nejen za patologických situací, ale je zřejmě 

charakteristický pro reaktibilitu určitých svalových skupin i v průběhu života (Janda, 1996). 

Zkrácení nemusí nastat pouze u posturálních svalů, ale u jakéhokoliv svalu, který je 

dlouhodobě držen nebo zatěžován z nevhodné výchozí polohy bez odpovídající kompenzace 

(protažení). 

Mezi svaly s tendencí ke zkracování patří především: 

m. triceps surae 

ischiokrurálnísvaly 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

m. iliopsoas 

mm. adductores femoris 

m. quadratus femoris 

m. erectores trunci - lumbální část 

m. obliguus abdominis extemus et intemus 

mm. pectorales, m. subscapularis 

m. deltoideus 

m. trapezius - pars ascendens 
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mm. scalenii, m. stemocleidomastoideus 

na horních končetinách - flexorové svalové skupiny 

(Lewit, 1996) 

Svaly fázické plní zejména pohybové funkce. Tedy při nedostatečné pohybové 

stimulaci mají sklon k útlumu a ochabují. Svaly s tendencí k oslabení jsou fylogeneticky 

mladší a do pohybové ontogeneze se zařazují později než svaly posturální. 

Jde o tyto svaly: 

m. tibialis anterior 

extenzory prstců 

mm. peronaeii 

mm. vastii 

m. glutaeus maximus, medius et minimus 

m. rectus abdominis 

m. serratus anterior 

m. supraspinatus, m. infraspinatus 

m. trapezius - pars descendens 

hluboké flexory šíje (m. longus colli, m. longus capitis) 

žvýkací svaly 

na horních končetinách - extenzorové svalové skupiny 

(Lewit, 1996) 

"Přirozená" tendence svalů ke zkrácení či oslabení se může projevit i v závislosti na 

okolnostech. V důsledku svalové nerovnováhy dochází k narušení koordinace pohybu a 

přestavbě pohybových stereotypů. Hyperaktivní svaly se tímto chybným stereotypem dále 

posilují, hypoaktivní slábnou a nefyziologický vadný program se upevňuje. Následkem 

svalové dysbalance je nerovnoměmé zatěžování kloubu a vznik degenerativních změn až ke 

strukturálnímu poškození kloubu (Janda, 1966). 
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3. 7 Stabilita, stabilizace 

Stabilitu rozděluje F. Véle (Véle, 1995) na stabilitu týkající se neživých objektů 

(stabilita technická) a stabilitu lidského těla. 

Pojmem technická stabilita vyjadřujeme stálost polohy objektu v daném místě. 

Mluvíme-li o stabilitě volných těles, pak tím myslíme jejich schopnost neměnit určitou 

polohu proti působení zevní síly. Uvedeme-li stabilní těleso, bude jím např. krychle. Menší 

stabilitu vykazuje hranol postavený na užší plochu a zcela nejmenší stabilitu má koule, která 

se pohybuje při nejmenším doteku. Stupeň technické stability je dán rozložením hmotnosti 

uvnitř tělesa, jeho tvarem a vlastnostmi kontaktní plochy. 

Lidské tělo není tělesem o pevném tvaru. Zmiňujeme-li se o stabilitě lidského těla, 

poUžijeme raději vypůjčeného technického termínu popisujícího stálý stav nebo vlastnost 

pevných těles. U živého těla spojujeme s tímto termínem ještě dynamickou funkci procesu 

udržování tvaru těla i jeho polohy v prostoru. Z tohoto důvodu je přesnější používat místo 

termínu stabilita termínů stabilizace nebo dynamická rovnováha, které v sobě zahrnuje 1 

dynamiku procesu zaujaté polohy. 

Stabilizace se většinou vztahuje ke vzpřímenému držení těla. Stabilizační podmínky 

v tomto slova smyslu závisí jak na technických parametrech, jako je tělesná hmotnost, tvar 

těla, charakter kontaktu těla s opomou plochou a výška · těžiště nad opomou bází, tak na 

fyziologických parametrech dynamicky probíhajícího děje, na funkci CNS která řídí 

stabilizační proces činností posturálních svalů a na stavu proměnlivých podmínek vnitřního 

prostředí. 

Svaly působící na postavení v kloubech jsou periartikulární a svaly dlouhé s fyzickým 

charakterem. Hluboké periartikulární svaly na páteři jsou krátké svaly propojující jednotlivé 

pohybové segmenty mezi sebou, čímž ovlivňují jejich vzájemné postavení. Určují zároveň 

střední polohu kloubních plošek pro tzv. centraci kloubu (stabilizace v centrální zóně, kterou 

nazýváme centrovanou polohou). Jejich součet pak určuje harmonicky vyrovnané postavení 

celého osového orgánu. Krátké periartikulární svaly mají podobnou funkci v oblasti 

ramenního a kyčelního kloubu. Periartikulární svaly se podílejí na procesu udržování klidové 

střední polohy v rozsahu centrální zóny, provázeném neustálými drobnými oscilacemi kolem 

střední hodnoty. 
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Způsob stabilizace 

Krátké intersegmentální svaly (vnitřní) mají vyšší počet svalových vřetének 

v objemové jednotce nežli svaly povrchové, které jsou silnější a delší. Zastávají tedy funkci 

citlivých senzorů vzájemné polohy pohybových segmentů a signalizují i nepatrné odchylky 

od střední polohy tak, aby mohly být rychle kompenzovány. Vnitřní stabilizací v oblasti 

centrální zóny nazýváme dynamickou permanentní aktivitu svalů udržující harmonicky 

vyrovnanou polohu osového orgánu kolem střední zóny. Osový orgán je tím udržován 

v dynamické rovnováze harmonicky napřímené, nikoli zcela rovné konfigurace. Ve chvíli, 

kdy tento proces ustane (např. při ztrátě vědomí), celý stabilizační systém se zhroutí. 

Povrchové dlouhé svaly spojují jednotlivé páteřní sektory, jsou mohutnější, mají 

fázický charakter a slouží vnější stabilizaci. Jejich úkolem je vyvíjení úsilí po krátkou dobu, 

aby bylo zabráněno pádu. Aktivují se podle potřeby, jestliže poloha těla již není ve střením 

vyrovnaném postavení. Např. stojíme-li v dobře stabilizovaném zpřímeném držení, snímáme 

ze zádových svalů jen velmi nepatrnou svalovou aktivitu (EMG). Jakmile se ale mírně 

předkloníme do "polohy výběrčího peněz", objeví se v zádovém svalstvu již značná aktivita 

nutná k tomu, aby udržela toto postavení, protože jde o udržení polohy již mimo centrální 

zónu. Tyto vyrovnávací procesy musí být posturálně kompenzovány dlouhými svaly. 

Způsob práce posturálních svalů 

Aby nedocházelo ke změně polohy v kloubu a ke změnám v pracovním režimu 

koaktivace, musí pracovat svaly pro udržení zaujaté polohy proti vlivu zevní síly izometricky 

a tak, aby nedošlo k fázickému pohybu. Tento pracovní režim je ovládán supraspinální řídicí 

úrovní a je k disposici teprve tehdy, až postnatální vývoj CNS umožní změnit míšní režim 

reciproční inhibice převládající po porodu na kontrakční režim, nutný pro fixaci zaujaté 

polohy v kloubu. 

Udržování vzpřímeného držení i jiné výchozí polohy těla je závislé na supraspinální 

úrovni řízení CNS, která dovoluje použít nejstarších spinálních řídicích mechanismů. Tyto 

mechanismy využívá jak k fázickým pohybům, ke kterým jsou původně určeny, tak i 

k tonickému udržení zaujaté polohy tak, aby sloužily k posturální funkci i lokomoci 

(Véle, 1995) 
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3.8 Elektromyografie 

Povrchová elektromyografie, neboli EMG, je vyšetřovací metoda umožňující snímání 

elektrické aktivity sledovaných svalů prostřednictvím povrchových elektrod. 

Tato metoda se zabývá svalovou funkcí za pomoci analýzy změn elektrického 

potenciálu, k nimž dochází při aktivaci svalu. Depolarizace a repolarizace povrchové 

membrány svalového vlákna jsou prvotními zdroji změn elektrického potenciálu uvnitř svalu. 

Depolarizace membrány je doprovázena pohybem iontů, které způsobují vznik elektrického 

pole v blízkosti svalového vlákna. Výsledkem sledu akčních potenciálů motorických 

jednotek, které jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti kontrahovaných svalových 

vláken, je EMG signál. Při měření povrchového EMG prochází akční potenciál přes přilehlé 

svalové tkáně, hlavně tuk a kůži, na jejímž povrchu je detekován. 

Záznam se pak nazývá elektromyogram. Obvykle má podobu více či méně 

vyjádřeného interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potencionálů většího 

počtu motorických jednotek, dále jen MJ. Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí 

v daném okamžiku, ale je výsledkem jejich interferencí v prostorovém vodiči - sval, kůže, 

elektrody (Rodová, Mayer, Vaňura, 2001). 

Povrchové elektrody jsou obvykle menší kovové disky, které se fixují na odmaštěnou 

kůži leukoplastí. Vzhledem k tomu, že zachycují potenciály z větší plochy (zaznamenává se 

více MJ), nejsou vhodné pro vyšetření akčních potenciálůjednotlivých motorických jednotek. 

Elektrody dělíme podle účelu použití na registrační, zemnicí a stimulační, které jsou 

speciálně upraveny pro vyvolání stimulace. Registrační elektrody mohou být jehlové i 

povrchové. Aktivní elektroda snímá elektrickou aktivitu a je umístěna nad bříškem 

zkoumaného svalu. Referenční elektroda je umístěna nad šlachou. Výsledný EMG signál je 

dán rozdílem napětí mezi aktivní a referenční elektrodou. Povrchové zemnicí elektrody jsou 

obvykle ve formě fixovatelné páskové elektrody. Signál získaný pomocí povrchových 

elektrod ve srovnání s jehlovými elektrodami umožňuje globálnější posouzení elektrické 

aktivity svalu, a to díky větší ploše, ze které je záznam získáván. EMG záznam, získávaný 

pomocí povrchových elektrod, obsahuje výsledný zápis interferenční činnosti více MJ. 

Povrchový záznam je také mnohem snadněji použitelný při různých pohybových aktivitách. 

Povrchové EMG je neinvazivní a jednoduše proveditelné vyšetření (Rodová, Mayer, Vaňura, 

2001). 
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Povrchový EMG záznam nám podává informace o průběhu rozdílů napětí na 

elektrodách umístěných na povrchu kůže. Nevýhodou ale je, že neposkytuje žádnou bližší 

informaci o elektrické aktivitě jednotlivých přilehlých motorických jednotek. Další 

nevýhodou použití povrchové EMG jsou nepřesně definovatelné polohy povrchových 

elektrod vůči aktivním MJ jednotlivých svalů. Obecně je doporučována vzdálenost elektrod 

přibližně 10 mm ve stopě střední linie svalu v oblasti největšího bříška svalu (De Luca, 1993). 

Při práci v terénu se prakticky nevyhneme náboru artefaktů, jejichž objektivní odstranění ze 

získaných dat je velmi problematické. Tyto odchylky způsobují například elektrické rušivé 

vlivy z okolí, mechanické vlivy (proměnná velikost přechodového napětí mezi elektrodou a 

kůží), nebo i záznam napětí z jiného svalu. 

Abychom získali kvalitní EMG záznam, je nutné optimální nastavení přístrojů, věrné 

zesílení průběhu rozdílu potenciálu na elektrodách (bipolární svod), zabránění artefaktům a 

stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. Povrchová EMG. je využívána v mnoha 

vědních oborech: v neurologii, neurofyziologii, fyzioterapii, ortopedii, sportovní medicíně, 

biomechanice, ergonomii, zoologii a dalších oborech. V biomechanice dominují tři aplikace 

při používání povrchového EMG: ukazatel zahájení svalové aktivace udává informace o 

silových přírůstcích vyvolaných jednotlivými svaly nebo skupinou svalů. V kineziologii se 

povrchové EMG využívá při vyšetřování aktivity jednotlivých svalů. Aktivace konkrétního 

svalu v čase čili tzv. timingu. EMG signál umožňuje zjistit, zda je sYal aktivní či nikoli, popř. 

míru svalové aktivity. 

Elektromyografie slouží i k pozorování koaktivace svalů v průběhu komplexního i 

selektovaného pohybu a vlivu zátěže na svalovou funkci. Umožňuje zhodnotit efektivitu 

tréninku nebo průběh terapeutického procesu. Pomocí povrchového EMG lze při vyšetřování 

komplexních pohybových vzorů sledovat okamžik a rychlost nástupu svalové aktivity 

vybraných svalů i relativní poměr jejich zapojení. Metodika povrchového měření EMG je 

uznávána jako vhodný prostředek vyšetření pro kineziologickou analýzu lidského pohybu 

včetně vyšetření chůze a postury (Rodová, Mayer, Vaňura, 2001). 

Do nedávné doby nebyly známy případy EMG měření v terénu pomocí neseného 

EMG přístroje s vlastní pamětí pro ukládání dat. Sledování bývají častěji prováděna 

v laboratořích s drátovým spojením elektrod s EMG přístrojem, nebo v terénu 

s telemetrickým přenosem informací zatíženým množstvím elektromagnetických poruch. 

Záznam tak bývá znehodnocen množstvím artefaktů, způsobených přenosem informace 

prostředím, které je dnes poměrně silně elektromagneticky "znečištěno". Vytvoření 

přenosného EMG přístroje panem Zelenkou na FTVS UK umožnilo provádět terénní měření, 
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aniž by bylo omezeno kabeláží, měřené signály jsou do vnitřní paměti, umístěné na těle 

probanda, převáděné stíněnými kabely. Zabránit vzniku a náboru artefaktů při plošné EMG 

nelze nikdy, je však poměrně potlačen jejich vývoj v průběhu telemetrického transferu. 

3.8.1 Vznik EMG signálu 

EMG signál má svůj původ až na buněčné úroni. Představme si buňku jako balónek 

naplněný elektrolytem plovoucí v jiném elektrolytu. Nitrobuněčný (intracelulární) prostor má 

jiné složení než mezibuněčný ( extracelulární). K vůli této rozdílnosti a zároveň díky 

vlastnostem buněčné membrány může docházet ke vzniku elektrických signálů a tedy k 

přenosu informace. 

Nervová buňka: 

Nervová soustava je tvořena nervovými buňkami, které se nazývají neurony. Schéma 

neuronu vidíme na obrázku 6. Neuron tvoří tělo, ve kterém jsou buněčné organely. Z těla 

neuronu vybíhají vstupní části, tzv. dendrity, a výstupní část, tzv. axon. Dendrity přijímají 

vzruchy z jiných neuronů. Signály z dendritů se v těle sčítají. Je-li jejich součet nadprahový, 

vznikne v iniciálním segmentu akční potenciál, který se šíří po axonu. Terminální konce 

axonu dosedají na dendrity dalších neuronů, případně na svalová vlákna. Tomuto spojení se 

říká synapse. Axony jsou dále kryty myelinovou vrstvou. Ta axony mechanicky chrání, 

vyživuje a výrazně urychluje šíření akčních potenciálů po axonu. Axony tvoří nervová vlákna 

a mohou být dlouhé až 1 m. {Trojan, 1996). 

tru ura e on 

uněfn 
to 

M, nov oc 

Obr. 6: Schéma nervové buňky (obr. http://cs.wikipedia.orglwiki/Neuron). 
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3.8.2 Synapse a akční potenciál 

Synapse je proces, ve kterém dochází k přenosu vzruchu z buňky na buňku. Přesněji 

dochází k přenosu vzruchu z nervové buňky na další nervovou buňku, nebo svalové vlákno. V 

těle neuronu vznikne akční potenciál, který se dále šíří axonem k terminálním zakončením. 

Tam dojde k uvolnění neurotransmiteru, který se vylije do synaptické štěrbiny mezi ter

minálním zakončením a další buňkou. Na nervové, příp. svalové buňce jsou receptory 

reagující na neurotransmiter. Ty pak spustí akční potenciál (Trojan, 1996). 

Dráždění svalů: 

Základní jednotkou svalu je svalové vlákno. Skupina svalových vláken inervovaná 

jedním nervovým vláknem (periferním motoneuronem) se nazývá motorická jednotka. 

Všechna svalová vlákna jsou excitační (tzn., že se v případě podráždění kontrahují). 

Nemůže nastat situace, že by vlákno na podnět relaxovalo. Po příchodu vzruchu dojde k 

vybavení akčního potenciálu, a tím se vlákno kontrahuje a teprve s odeznívajícím akčním 

potenciálem relaxuje. Délka silové reakce motorické jednotky je závislá na intenzitě podnětu 

a frekvenci stimulace. S rostoucí intenzitou nervového podnětu roste počet kontrahujících se 

svalových ·vláken. Tím roste velikost silové reakce. Závislost průběhu silové reakce na 

frekvenci stimulů. Při frekvenci 20 stimulů za sekundu pozorujeme chvění svalů. Vlákna se 

mezi jednotlivými podněty stačí částečně uvolnit. Při frekvenci přibližně 100 stimulů za 

sekundu už dochází k tetanické kontrakci. Stažení svalů je po dobu trvání podnětů neměnné 

(Svatoš, 1998). 

tetaniclcá kontrakce 

100 /s 

t-, 

Obr. 7: Silová odezva svalů podle frekvence dráždění (Sedliská, 2007) 
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Klidový membránový potenciál: 

Pro vyšetření elektrických poměrů na buněčné membráně proveďme zjednodušení. 

Uvažujme, že uvnitř buňky je převážně roztok draselných kationtů. Vně převládají sodné 

kationty. Koncentrační gradient žene draselné ionty z buňky ven a sodné dovnitř. Těmto 

iontům však není umožněno procházet skrze buněčnou membránu libovolně. Ta je pro ionty 

za normální situace nepropustná, ionty mohou procházet pouze skrze iontové kanály, jejichž 

propustnost se díky určitým mechanismům mění. 

V našem zjednodušení uvažujeme pouze kanály pro draselné a kanály pro sodné ionty. 

Pohyb iontů skrze kanály je pasivní po koncentračním gradientu. V buněčné membráně 

existuje ještě jeden mechanismus přenosu iontů. Jde o přenašeče umožňující přenos proti 

koncentračnímu gradientu. Tento přenašeč se nazývá sodíko-draslíková pumpa. Ta přesouvá 

dva kationty K+ výměnou za tři kationty Na+. Tento proces je ovšem aktivní. Spotřebovává se 

při něm energie (Svatoš, 1998). Celý proces je schematicky znázorněn na obr. 8. 

ionto~e kanál} - Na+ 

pumpa 

buněčná 
membrtna 

Obr.8: qednodušené schéma transportních procesů na buněčné membráně (Sedliská, 2007). 

Akční potenciál je mechanismus, při kterém se v těle přenáší informace. Vzniká tím, že 

se na dartý vnější podnět otvírají kanály pro sodné ionty, čímž dochází k difuzi sodných iontů 

do buňky. Díky tomu roste buněčný potenciál. Tento jev se nazývá depolarizace. Nárůst 

potenciálu způsobí otevření kanálů pro draselné ionty, které difundují z buňky ven. Buněčný 

potenciál klesá pod úroveň klidového potenciálu. Tento jev se nazývá hyperpolarizace. 
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i 

Obr. 9: Zjednodušený elektrický model buněčné membrány (Svatoš, 1998). 

Po těchto dějích následuje obnovení původní iontové nerovnováhy, refrakterní fáze. 

Během ní není buňka schopna správně reagovat na podráždění. Schematické časové průběhy 

akčních potenciálů a průběh vodivostí iontových kanálů sledujme na obr. 1 O. 

Musíme si uvědomit, že pracujeme se zjednodušenou představou. Vedle Na+ a K+ se 

při dějích na buněčné membráně uplatňují ještě další ionty jako Ca2+, Cl- atd. (Svatoš, 1998). 
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Obr. JO: Schéma akčního potenciálu (http://psych.lfl.cuni.cz/bp/1.6.htm). 
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4. Metodická část 

4. 1 Obecná charakteristika Yýzkumu 

Sledování kineziologického obsaP.u pohybu vybraných svalů se uskutečnilo formou 

srovnávací analýzy. Porovnávali jsme jeden obloukový cyklus (frontside a backside) oblouku 

carvingového a oblouku smýkaného. 

Jako nástroje srovnávací analýzy bylo použito: 

1. Porovnání timingu nástupu a odeznění aktivací sledovaných svalů v souladu se 

synchronizovaně přiřazenými polohami probandky. 

2. Posouzení charakteru EMG křivky a jejích hlavních peaků. 

3. Evaluace EMG křivky formou posouzení plochy pod křivkou v průběhu carvingového 

a smýkaného oblouku. 

Jedná se o případovou studii, kde pomocí povrchové EMG byla snímaná činnost 

vybraných svalů. Současně se snímáním EMG byl pořízen i synchronizovaný videozáznam. 

Data byla převedena do počítače a speciálním počítačovým programem KAZE5 upravena. Po 

zpracování naměřených dat jsme byli schopni posoudit činnosti sledovaných svalů 

v jednotlivých typech oblouků. 

4.2 Metodologická poznámka 

Elektromyografie jako metoda objektivizace svalových funkcí vyvolává řadu 

kontroverzních názorů. Předně je nutné přijmout fakt, že neměříme svalovou sílu ani 

neměříme práci svalu. Měříme elektrický potenciál, který existuje při svalové aktivaci a který 

tuto aktivaci nejvěrněji ilustruje na topicky přesně vymezeném místě svalu živého organismu. 

Z elektrického potenciálu usuzujeme na aktivitu motorické jednotky a z té na práci svalu. 

Dále je nutné si uvědomit zejména: 

1. Kvantitativně můžeme srovnávat pouze výsledky měření na 1 osobě bez přelepování 

elektrod, bez velké časové pauzy mezi měřením (pocení, odlepení elektrody). Nevýhodou je 

minimální možnost zobecnění výsledků. 
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2. Pro analýzu pohybové aktivity je nejlepší vybrat probanda s vysokou mírou 

koordinace pohybu a s pevně fixovaným hybným stereotypem. 

3. Zapojení velkého počtu motorických jednotek vyplývající ze vzájemné inteďerence 

způsobuje deformaci křivky. Přibližně od zapojení 50 % motorických jednotek nestoupá 

křivka dále lineárně, není tedy možné poměrné posouzení svalové práce. Můžeme však 

konstatovat, jestli se svalová práce u jednoho svalu zvětšila nebo zmenšila mezi dvěmi 

různými činnostmi. 

4. Nemá žádný význam snažit se o poměrné posouzení svalové práce mezi dvěma 

různými svaly. Ve~kou roli zde hrají různá vodivost kůže na různých místech těla, odlišná síla 

podkožního tuku, různá velikost motorických jednotek (např. okohybné svaly vs. m. gluteus 

maximus). 

5. Lokalizace elektrod je nejvhodnější pouze do jednoho určitého místa svalu. 

Popisujeme-li aktivaci svalu, popisujeme vlastně aktivaci pouze místa svalu, kde jsou 

lokalizovány elektrody. Předpokládáme-li zřetězení svalových funkcí, pak se při změně úhlu 

v kloubu může posunout řetězec největšího zatížení v samotném svalu a znehodnotit tak 

výsledky měření. Zde je východiskem expertní vyhledání místa největší svalové kontrakce 

pro lokalizaci elektrod. Nutností je simulovat pohyb co nejvěrněji - tvar pohybu i 

charakteristika práce svalů ve smyslu kontrakce koncentrické vs. excentrické. 

4.3 Výběr vybavení 

Pro svoji práci jsem se rozhodla použít freestylový snowboard, na kterém je snadněji 

proveditelný úkol, který jsem si zadala. Jedná se o jeden obloukový cyklus (jeden oblouk 

backside i frontside) smýkaný a jeden caningový. Alpine boardy jsou vhodné zejména na 

oblouky carvingové, kdežto na freestyle snowboardu jsou lehce proveditelné oba typy 

oblouků, pokud zvolíme správnou tvrdost snowboardu. Mohli bychom dělat stejné porovnání 

i na alpine boardu, ale výsledky by se podstatně lišily. Tento rozdíl by vycházel především 

z rozdílného postavení nohou na snowboardu, kde na alpine boardu stojí jezdec oběma 

špičkama nohou ve směru jízdy a na freestyle boardu jsou špičky natočeny více kolmo ke 

směru jízdy. 
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4.4 Popis místa měření 

Měření bylo provedeno v Peci pod Sněžkou na sjezdové trati Klondike 7. 3. 2007 mezi 

11.00 a 13.30. Teplota vzduchu byla 4 °C. Sníh mírně vlhký, trať mírně nerovná. Délka 

sjezdové tratě 400 m, převýšení 60 m. 

4.5 Popis techniky měření a použitých instrumentů 

Byl použit přenosný měřicí přístroj KAZES (vyvinutý na UK FTVS v Praze) se sedmi 

kanály na snímání EMG potenciálů, jeden kanál pracovní pro synchronizaci videozáznamu. 

Frekvence snímání EMG je 200 vzorků za sec. 

Váha přístroje s bateriemi včetně sportovní ledvinky upevněné okolo pasu výzkumné 

osoby je 1,4 kg. Regulace citlivosti je nastavena od 0,05 do 0,2 m V, nastavitelná délka měření 

v intervalu 5 sec až 4 min 50 sec. Záznam z vnitřní paměti přístroje byl po ukončení série 1-7 

měření převeden do přenosného PC, upraven speciálním softwarem KAZES a exportován do 

poslední verze programu Microsoft Excel. Byl pořízen synchronizovaný videozáznam. Pro 

analýzu byl použit nábor EMG při pokusu s nejvyšší mírou pravidelnosti snímaných EMG 

křivek. EMG záznam byl snímán při opakovaném provedení obloukového cyklu smýkaného a 

carvingového na snowboardu, aby se dalo porovnat, jak je pohybový vzor provedení 

pohybové činnosti u probandky fixován. 

4.6 Design výzkumu 

Výběr svalových skupin byl omezen: 

a) stanovením rozhodujících svalových skupin podílejících se při jízdě na snowboardu, 

b) nemožností invazivního vyšetření hlubších svalových skupin jehlovými elektrodami ~ 

(zdravotní rizika, technická omezení), 

c) počtem přenosových kanálů. 

Probandka byla sledována při jízdách, v průběhu kterých prováděla opakovaně oblouk 

frontside a backside, nejprve v oblouku řezaném a poté v oblouku smýkaném. Probandka na 

snowboardu nejela maximální rychlostí, ale soustředila se na co nejsprávnější technické 

provedení pohybu. Pro časoprostorovou charakteristiku byla jízda natáčena digitální 

videokamerou SONY 900VCR s elektronickou synchronizací záznamu s EMG přístrojem. 
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Byl sledován timing nástupu a odeznění aktivace jednotlivých svalů a jejich relativní zapojení 

do pohybu v porovnání s jejich klidovým stavem, resp. stavem jejich nízké aktivity. Proto 

mohla být vyladěna snímaná aktivita EMG křivky tak, aby byla rozprostřena dostatečně na 

ose y a aby tak byly dostatečně čitelné změny aktivace. Citlivost jednotlivých kanálů byla 

postupně vyladěna od meze čitelnosti při minimalizované křivce až k hranicím saturace 

náboru EMG křivky (přetečení detekovaných dat). Citlivost nastavení jednotlivých kanálů je 

uvedena v tabulce 1. 

Vybavení probandky: 

Snowboard značky Buzrun 165 cm (vyšší tvrdost), vázání měkké klasické 

dvoupřeskové s postavením pravé nohy ve směru jízdy, snowboardové boty HEAD 7.20 

velikost 3 9 Eu. 

Pro časoprostorovou charakteristiku jízdy byla probandka natáčena digitální videokamerou 

SONY 8 s elektronickou synchronizací záznamu s EMG přístrojem. 

Tabulka 1: Citlivost elektrod. 

elektroda Citlivost Sval 

č. nastavení 

1. 0,05mV m. obliquus abd. ext. dx. 

2. 0,1mV m. obliquus abd. ext. sin. 

3. 0,2mV m. obliquus abd. ext. sin. 

4. 0,2mV m. tibialis ant. sin 

5. 0,05mV m. gastrocnemius dx. 

6. 0,5mV m. gastrocnemius sin. 

7. 0,1 mV m. sternocleidomastoideus sin. 
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4. 7 Prezentace způsobu vyhodnocení dat 

Výzkum má formu kvalitativně-kvantitativní analýzy. Při vyhodnocení výsledků 

měření proto nacházíme jak kvantitativní posouzení charakteristik pohybového cyklu 

sledované pohybové aktivity, tak i kvalitativní expertizu: 

a) kvantitativní postup 

Byl sledován ukazatel celkové svalové práce při jeden obloukovém cyklu (frontside a 

backside) v oblouku carvingovém a jednom obloukový cyklus v oblouku smýkaném. 

Pro výpočet průměrného krokového cyklu jsme použili matematické evaluace křivky

srovnání časové osy x jednotlivých kroků a aproximace křivky pomocí polynomu. 

Obdélníkovou metodou (obr.ll.) byla vypočtena průměrná plocha pod EMG křivkou v 1 

dvojobloukovém cyklu. 

K evaluaci křivky EMG, resp. jejích selektovaných částí, jsme použili výpočet obsahu 

pod křivkou. Tento údaj nám číselně definuje vykonanou práci jednotlivých svalů resp. 

jednotlivých úseků svalu. Byl zaznamenáván v jednotkách [mV . s]. K výpočtu plochy pod 

křivkou EMG jsme použili jednu z metod mechanické kvadratury. Jestliže primitivní funkci 
' 

nelze vyjádřit elementárními nebo tabelovanými funkcemi nebo je-li hledání primitivní 

funkce obtížné, pak k přibližnému výpočtu určitých integrálů kromě integrace mocninnými 

řadami používáme tzv. mechanické kvadratury. Tato metoda spočívá v tom, že integrovanou 

funkci nahradíme přibližně funkcí jednodušší (lomenou čárou, polynomem atd.). Pro naše 

výpočty jsme zvolili obdélníkovou metodu (dále z mechanických kvadratur můžeme ještě 

jmenovat lichoběžníkové pravidlo, Simpsonovo pravidlo a Čebyševův vzorec). 

OBDÉLNÍKOV Á METODA 

rb f (x) dx ::::: s = h.(yo+ Yl + ... + Yn-J) I kde 
Ja 

h = b-a 
n 

a Yk = f (a + kh ). 

Tedy plochu o obsahu rb f (x) dx nahrazujeme plochou složenou z obdélníků. 
Ja 
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y 

f~) -
" 

Obr. ll: Obdélníková metoda (Sedliská, 2007). 

Jak jsme již zmínili v metodologické poznámce, zapojení velkého počtu motorických 

jednotek vyplývající ze vzájemné interference způsobuje deformaci křivky. Přibližně od 

zapojení 50 % motorických jednotek nestoupá křivka dále lineárně, není tedy možné poměrné 

posouzení svalové práce. 

I když jsme schopni získat přesný výpočet ploch pod EMG křivkami, můžeme však 

korektně pouze konstatovat, jestli se svalová práce u jednoho svalu zvětšila nebo zmenšila 

mezi dvěmi různými činnostmi. 

Evaluace křivky metodou Fourierovy transformace je podle expertního posouzení u 

EMG křivky na snowboardu velice komplikovaná a pro potřeby této práce není podložena 

linearitou funkce při náboru EMG dat (Sedliská, 2007). Naopak metoda obdélníková je pro 

tento případ z našeho hlediska dostačující, zvláště vzhledem k "Metodologické poznámce" 

uvedené výše. 

b) kvalitativní posouzení 

Kvalitativní posouzení se týkalo expertního posouzení technického provedení oblouku 

i průběhu EMG křivky. 

Při evaluaci křivky vycházíme z 10 %hodnoty na ose y. Jako 100 %je stanovena 

výška amplitudy tzv. maximálního relativního peaku. Tímto postupem snižujeme chybu 

způsobenou zápisem EMG potenciálů (obr. 12). 

Podložením takto stanovených významných počátků aktivace jsme již schopni 

posoudit načasování (timing) nástupu a odeznění aktivace mezi jednotlivými svaly. Z této 
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skutečnosti plyne výhodnost použití povrchového EMG in vivo pouze při intraindividuálním 

sledování, tedy i při srovnávací analýze, kterou náš výzkum je. 

UVAŽOVANY NÁSTUP 
AKTIVACE SVALU 

Obr. 12: Kvantitativní způsob vyhodnocení dat (Sedliská, 2007). 

Jedním ze specifik sledované cyklické aktivity je začátek a konec sledovaného cyklu, 

tedy oblouku na backsidovou a frontsidovou stranu definovatelný okamžikem zatížení přední 

nebo zadní hrany. 

4.8 Vybrané svaly: 

1. m. obliquus abdominis ext. dx. 

2. m. obliquus abdominis ext. sin. 

3. m. tibialis ant. dx. 

4. m. tibialis ant. sin. 

5. m. gastrocnemius dx. 

6. m. gastrocnemius sin. 

7. m. sternocleidomastoideus sin. 
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4. 9 Funkce měřených svalových skupin a lokalizace elektrod 

1) 1\-1. obliquus externus abdominis - zevní šikmý sval břišní 

M. obliquus ext. abd. Je rozsáhlý plochý sval na povrchu boční stěny břišní a dopředu 

mediálně přechází v plochou šlachu. Směr snopců svalu i aponeurosy jde shora dolů a 

dopředu. 

Začátek svalu: 

Osm zubů na osmi kaudálních žebrech 

Úpon svalu: 

- zadní a kaudální snopce na latium externum cristae iliacae 

- ostatní snopce přecházejí zevně od m. rectus abdominis v aponeurosis musculi obliqui 

sternu, která tvoří povrch předního sistu pochvy přímého svalu a upíná se do linea alba 

Funkce: 

- při oboustranné kontrakci je tento sval synergista m. abdominis 

- při jednostranné kontrakci uklání páteř na stranu kontrahovaného svalu a rotuje páteř 

s hrudníkem na stranu protilehlou 

- účastní se břišního lisu 

Umístění elektrod je patrné na obrázku 13. 

Obr. 13: Umístění elektrod na m. obliquus ext. abdominis (Travell, Simons 1983) 
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2) M. tibialis anterior - přední sval holenní. 

Sestupuje před vnitřním kotnfkem pod retinaculum musculorum extensorum k vnitřnímu 

okraji nohy a kolem něho pod plantu. 

Začátek svalu: 

Proximální dvě třetiny laterální plochy tibie a přilehlá část membrana interossea. 

Úpon svalu: 

Plantární strana os cuneiforme mediale a baze 1. metatarsu. 

Funkce: 

Dorsální flexe (extense) nohy s vytáčením tibiálnfho okraje nohy vzhůru - supinace 

nohy (Čihák, 2001). 

Umístění elektrod je na obrázku 14. 

Extensor 
retinaculum 

libial tuberosity 

Level of 
cross section 

Obr. 14: Umístěn{ elektrod na m. tibialis anterior (Travell, Simons 1983 ). 
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3) M. triceps surae - m. gastrocnemius - trojhlavý sval lýtkový 

Mm. gastrocnerrůi (medialis et lateralis) spojují femur s tuber calcanei. Mají tedy 

dvoukloubový charakter, ale účinek na kolenní kloub je proti účinku na nohu (odvíjení planty 

při chůzi- propulze chůze) relativně malý (Véle, 1997). 

Začátek svalu: 

Začátek mm. gastrocnemii je hlavice fibuly a linea musculi solei tibie. 

Úpon svalu: 

Celý m. triceps surae: Achilovou šlacho.u na tuber calcanei - sval se upíná až na dolní 

konec zadní plochy tuberu. 

Funkce: 

Hlavní funkcí svalu je plantární flexe nohy. Mm. gastrocnerrůi jsou také pomocné 

flexory kolene. M. triceps surae zdvihá tělo při chůzi, udržuje správnou pozici bérce vůči noze 

(posturální sval)(Čihák, 2001). Sval musí vyvinout větší sílu, než je váha těla (až o 20 %), 

protože pracuje přímo proti směru tíže ( váha těla při pohybu proti tíži vzrůstá úměrně 

s rychlostí pohybu vzhledem k tíhovému zrychlení) (Véle, 1997). 

Umístění elektrod je patrné na obrázku 15. 

Gastrocnemius, 
media! neacl--. 

Obr. 15: Lokalizace elektrod na m. gastrocnemius (Travell, Simons 1983 ). 
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4) M. sternocleidomastoideus - zdvihač hlavy 

Je to silný sval na laterální straně krku. Svou polohou tvoří přirozené hranice přední a 

postranní krční krajiny. 

Začátek svalu: 

Část svalu začíná na manubrium steri, část na sternálním konci klaikuly, mezi oběma začátky 

je vkleslá fossa supraclavicularis minor. Mezi sternálními začátky svalu pravé a levé strany je 

nad incisura jugularis sterni fossa jugularis, hrdelní jamka. 

Úpon svalu: 

Proc. Mastoideus a zevní okraj linea nuchalis superior. 

Funkce: 

Zadní snopce - zdvihají hlavu, účastní se při záklonu 

Přední snopce - sklonění hlavy 

Celý sval - sunutí hlavy horizontálně dopředu 

Umístění elektrod je patrné na obrázku 16. 

Oooipital I 

bone 

Obr. 16: Umístění elektrod na m. sternocleidomastoideus sin. (Travell, Simons 1983). 
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5. Výsledky 

Na kinogramu i na grafu je vyznačen jeden obloukový cyklus (tzn. od začátku oblouku 

frontsidového přes oblouk backsidový až do stejné fáze jako na začátku). Pohyb je rozdělen 

na jednotlivé pohybové sekvence. 

5.1 Kinogram smýkaného a carvingového obloukového cyklu 

Obr. 17: Kinogram cyklu smýkaného oblouku. 
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Obr. 18: Kinogram cyklu carvingového oblouku. 
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5.2 GrafyPEMG smýkaného a carvingového obloukového cyklu 
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Graf 1: PEMG smýkaného oblouku 
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Graf 2: PEMG řezaného oblouku 
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5.3 Tabulky a grafy středních hodnot pod EMG křivkou 

Tabulka 2: Střední hodnota plochy pod EMG křivkou v rámci oblouků na BS. 

Střední hodnota polochy pod EMG 
křivkou v rámci oblouků na 
BS[mV*sec] BS 

svaly carv smyk 

l.m.obliq.abd.ext.dx. 184,45 162,11 

2.m.obliq.abd.ext.sin. 156,92 141,73 

3.m.tibialis ant.dx. 212,43 98,14 

4.m.tibialis ant.sin. 209,96 101,64 

5.m.gastrocnemius dx. 186,06 68,55 

6.m.gastrocnemius sin. 208,2 107 43 

7 .m.stemocleidomast.sin. 35,11 35,58 

Střední hodnota pod EMG křivkou v rámci oblouků na BS 

Graf 3: Střední hodnota plochy pod EMG křivkou v rámci oblouků na BS 
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Tabulka 3: Střední hodnota plochy pod EMG křivkou v rámci oblouků na FS. 

Plocha pod EMG křivkou v rámci . 
oblouků na FSrmV*sec] FS 

svaly carv smyk 

l.m.obliq.abd.ext.dx. 94,08 88,65 

2.m.obliq.abd.ext.sin. 137,5 129,81 

3.m.tibialis ant.dx. 33,8 27,24 

4.m.tibialis ant.sin. 67,28 22,35 

S.m.gastrocnemius dx. 100,27 117,36 

6.m.gastrocnemius sin. 198,68 126,61 

7 .m.sternocleidomast.sin. 41,17 39,53 

Střední hodnota pod EMG křivkou v rámci oblouků na FS 

Graf 4: Střední hodnota plochy pod EMG křivkou v rámci oblouků na FS 

6. Diskuse 
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M. sternocleidomastoideus sin. na začátku back side řezaného oblouku v časovém 

intervalu 8,5-9,4 sec. v souladu se svojí popsanou funkcí rotuje hlavu na kontralaterální 

stranu, tj. doprava, jak ukazuje obrázek 19. 
--=--~ 

Obr. 19: Práce m. sternocleidomastoideus v BS oblouku. 

Rytmus slabých peaků zmíněného svalu související s fázemi přechodu mezi oblouky 

řezanými i smýkanými vypovídá o fenomenu posturální orientace do směru budoucího 

pohybu, tedy orientované polohy nazývané jako atituda. To odpovídá poznatku, že pohled a 

celá orofaciální oblast předchází vlastní pohyb, pohled rotaci trupu vlastně inicializuje. 

Pohled směruje celé tělo do budoucího pohybu. V obdobné fázi při zahájení oblouku na front 

side je zmíněný sval aktivován méně tak, aby po pohybu pouštěl kontralaterální, zde 

nesledovaným. sternocleidomastoideus dx. Tuto situaci vystihuje obrázek 19. 

Obr. 20: Práce m. sternocleidomastoideus ve FS oblouku. 

M. obliquus abdominis externus dx. bývá definován jako nositel funkce rotace trupu na 

kontralaterální stranu, jak je znázorněno na obrázku 20. V našem případě ukazuje jeho 

intenzivní zapojení série poloh na obrázku 21. 

Obr. 21: Znázorněnífce. m. obliquus abd. dx., který rotuje trup na kontralaterální stranu. 
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Obr. 22.: Působení rotace trupu na otáčení snowboardu. 

Zde nastavený trup do rotačního postavení naopak jakoby "rotuje" snowboard do směru 

zatáčení, tj. po směru hodinových ručiček (obr. 22). V závěru backsidového oblouku přebírá 

iniciativu kontralaterální m. obliquus abdominis externus sin., který začíná působit v opačném 

směru. Při řezaných obloucích přetrvává určitá úroveň aktivace po celou dobu jízdy. V dalším 

průběhu EMG aktivity i v náborech dalších oblouků lze často vystopovat i určité společné 

rysy průběhu aktivace. Znamená to, že šikmé břišní svaly kontrolují průběh vedení řezaných 

oblouků, zatímco jejich aktivita v průběhu vedení smykových oblouků chvílemi klesá k nule. 

M. tibialis anterior dx. et m. tibialis anterior sin. mající jako uznanou fázickou funkci 

dorzální flexi nohou pracují společně v průběhu celého back side oblouku, kdy kontrolují 

překlopení 

řezaný oblouk smýkaný oblouk 

~.~ i~ I .... l 
~ i~~ ~ 

Graf(· Srovnání EMG náboru mm. tibiales ve smýkaném a carvingovém oblouku. 

snowboardu na backside hranu, jak ukazuje obrázek 23. Jejich 

podobné zapojení při obou sledovaných druzích oblouků ukazuje 

výřez z EMG grafu 3. Pro diferenciaci back side a front side oblouků 

to budou na dolních končetinách zřejmě rozhodující svaly, které 

jasně oddělují svoji aktivaci při kontrole polohy backside hrany 

Obr. 23: Zapojování 

mm. tžbžales v BS. 

hrany a pokles aktivace při jízdě na front side. Přitom při řezaném oblouku je jejich aktivace 

značně větší (pracují na přibližně 175 o/o úrovně práce při smýkaném oblouku, což je při 

stejné citlivosti kanálů z grafu evidentní). 
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řezaný oblouk 

GrafC: Zapojováním. gastrocnemius d.x. a sin. 

M. gastrocnemius dx. et sin. pracují v obou sledovaných obloucích odlišně. 

Nenacházíme tak diferencované zapojení na backside a front side, jak nám ukazuje graf 4. 

Znamená to, že kontrola polohy frontside hrany je prováděna i jinou cestou než působením 

zmíněných svalů. U smýkaného oblouku je zajímavá nepřerušovaná vyšší úroveň aktivace 

pravé dolní končetiny, na kterou je při smýkaných obloucích více přenesena hmotnost 

snowboardisty. Nižší úroveň aktivace zadní, levé dolní končetiny je přerušovaná náhlými 

akčními peaky. Nacházíme zde přímou souvislost s timingem m. obliquus extemus sin., jak 

ukazuje graf 5. Šikmý břišní sval a m. gastrocnemius na zadní straně z pohledu směru jízdy 

jsou tedy zodpovědné za regulaci míry a intenzity smyku snowboardu. Odlehčená zadní dolní 

končetina při smykových obloucích jakoby "zametá stopu" a tuto aktivitu vidíme právě na 

zmiňovaných peacích. Je jasné, že se nejedná o činnost plynulou, i když z kinogramu 

smýkaného oblouku by se tak mohlo zdát. Určitou obdobu, i když mnohem nižší, nacházíme 

v obloucích řezaných. Obecně lze říci, že zmíněný lýtkový a šikmý břišní sval na zadní části 

těla z pohledu jízdy mají při obou obloucích určitou řídicí (i když z pohledu snowboardisty 

nevědomou) funkci. 

m. obliqu s ext. sin. 

Graf?-: Souvislost práce m. obliquus ext. sin. a m. gastrocnemius sin. 

Zároveň můžeme sledovat zřetelný peak u m. obliquus abdominis ext. dx. při carvingovém 

BS oblouku oproti oblouku smýkanému. Tento jev je zapříčiněn krajní polohou náklonu 
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snowboardisty ke svahu (obr. 24) a zároveň začátkem pohybu těla do frontsidového oblouku. 

V krajní poloze řezaného oblouku jsou kladeny nejvyšší nároky na stabilitu. U smýkaného 

oblouku je aktivita mm. obliquii abdominis ext. podstatně nižší, 

protože požadavky na udržení rovnováhy nejsou tak velké. Je tomu tak jednak díky 

vzpřímenější poloze těla, jednak mnohem delším průběhem této fáze než u oblouku 

carvingového a jednak díky smyku, jenž přednastaví snowboard do budoucího směru jízdy 

(obr. 25). 

Obr. 24:Krajní poloha snowboardu ke svahu v carvingovém BS oblouku. 

Obr. 25: Poloha snowboardisty v závěrečném úseku smýkaného BS oblouku. 
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BS FS 
1. m. obliquus ext. dx. 

Graf8· Srovnání aktivace EMG křivek fmotsidových a backsidových oblouků v čase, kde 

červeně je značen oblouk carvingový a modře oblouk smýkaný [mV*sec]. 

Na grafu č. 6 jsou nejvíce zřetelné již popsané výsledky. Evidentně větší plocha pod EMG 

křivkou mm. tibiales se nachází u carvingového oblouku. Zapojované mm. tibiales dx. a sin. a 

mm. gastrocnemii jsou rozhodujícími svaly především pro carvingový backsidový oblouk, 

kde zajišťují krajní polohu snowboardu na BS hraně. Přičemž mm. gastrocnemii mají 

rozhodující roli i v oblouku FS, což je nejvíce patrné z grafu č. 4. 

Při obou typech sledovaných oblouků sledujeme posturální charakter pohybu. 

Usuzujeme tak podle roztřeseného charakteru lineárního náboru křivky. Posturálně lokomoční 

rozpor aktivit chůze-jízda na snowboardu lze pochopit z rozdi1né posturální situace. Při chůzi 

působící setrvačnost pomáhá při udržování rovnováhy v pravolevém směru. V předozadní, 

sagitální rovině hybné soustavy je rovnováha zajištěna vlastní dynamikou pohybu. 

K dispozici je pevná, relativně neklouzavá podložka, umožňující pevnou oporu pro formulaci 
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punctum fixum na distální části dolní končetiny. Charakter EMG křivky je výrazně hladší, jak 

vidíme na obrázku č. 26 (Sedliská, 2007). 

snowboard 

Obr. 26: Porovnání charakteru EMG křivky při chůzi (Sedliská, 2007) a v oblouku na 

snowboardu. 

Při jízdě na snowboardu je posturální situace jiná, neexistuje neklouzavá opora. Pro 

udržování rovnováhy je nevýhodné postavení nohou za sebou, ve směru jízdy, bez střídání 

nákroku a odrazu jako při chůzi. 

Atypický postoj na snowboardu totiž nenechává příliš mnoho prostoru pro lokomoční 

charakter pohybu. "Připoutání" nohou k jedné podložce značně limituje možnosti jezdce pro 

lokomoci, je tedy nutné udržovat určitý posturální jízdní postoj. 

Z tabulek 2 a 3 vyplývá jednoznačné zvýšení aktivace měřených svalů při BS 

carvingovém oblouku vs. BS smýkanému oblouku. Totéž v menší míře platí i pro FS oblouky. 

Při porovnání rozdílů plochy pod EMG křivkou vidíme největší rozdíly mezi BS a FS 

v oblasti svalů bérce, menší rozdt1y jsou u šikmých břišních svalů a m. 

stemocleidomastoideus sin., u kterého ve všech obloucích nebyly nalezeny významné změny 

aktivace. To ukazuje na významnou úlohu sledovaných svalů bérce při kontrole hranění 

v carvingovém oblouku. 

Nenalezla jsem odbornou práci, která by se zabývala tímto tématem, proto nemohu provést 

srovnání. 
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7. Závěr 

7.1 Zhodnocení hypotéz: 

Podařilo se potvrdit první hypotézu, že se bude lišit timing svalů bérce při smýkaných 

a carvingových obloucích. Což znamená, že kineziologický obsah zajištění postury je u obou 

oblouků odlišný. Byla nalezena výrazně vyšší hladina EMG potenciálů při carvingových 

obloucích převážně v oblasti svalů bérce. 

Druhá hypotéza o zapojování mm. gastrocnemii byla potvrzena. Bylo nalezeno 

výrazné navýšení plochy pod EMG křivkou u carvingových oblouků u mm. gastrocnemii. 

Třetí hypotéza o zapojování mm. tibiales v backsidovém oblouku byla potvrzena. 

Kontrolu jízdy po backsidové hraně zajišťuji převážně mm. tibiales, hladina jejich EMG 

potenciálů je při BS obloucích vyšší. 

Čtvrtá hypotéza o posturálním charakteru sledované aktivity byla potvrzena 

Posturálni charakter svalové práce dokazuje průběh EMG křivky, oscilující kolem dominantní 

tendence aktivity. 

7.2 Zpracování úkolů: 

Podařilo se nám shromáždit teoretické podklady týkající se techniky oblouků a jízdy 

na snowboardu, svalových řetězců a principů jejich zapojováni i elektromyografie. 

Sledované svaly jsme určili podle předpokladu jejich zapojování v daném pohybovém 

úkolu. Přičemž EMG elektrody byly umístěny v místě palpované největší kontrakce svalu při 

simulovaném zapojení. 

Naměřená data byla upravena počítačovým programem KAZE5 a vybraným fázím 

pohybu, zaznamenaného kamerou, byla přidělena odpovídající EMG charakteristika. 

Následně jsme provedli srovnání určených obloukových cyklů. 

Z naměřených dat jsme zjistili, že rozdíl mezi carvingovým a smýkaným obloukem 

rozhodují především mm. tibiales a mm. gastrocnemii. Z obecného hlediska lze říci, že jejich 
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zvýšená aktivace je zapříčiněna zajišťováním rovnováhy v náklonu při jízdě po hraně 

snowboardu. Nacházíme ještě další významné lokální maximum, a to v průběhu aktivace um. 

obliquus abd. ext. dx. při BS oblouku. Výrazná aktivace tohoto svalu je zapříčiněna krajní 

polohou náklonu snowboardisty ke svahu a zároveň začátkem pohybu těla do frontsidového 

oblouku. Nacházíme zde také přímou souvislost timingu m. obliquus externus sin. a m. 

gastrocnemius na zadní straně z pohledu směru jízdy. Odlehčená zadní dolní končetina při 

smýkaných obloucích v podstatě kopíruje šikmý břišní sval na téže straně. Tuto aktivitu 

můžeme sledovat právě na zmiňovaných lokálních maximech. Zároveň jsme zjistili 

jednoznačně posturální charakter sledované aktivity. 

Z výzkumu vyplývá, že při carvingovém obloukovém cyklu se zapojují všechny 

sledované svaly mnohem výrazněji, kromě m. stemocleidomastoideus, než v obloucích 

smýkaných. To je zapříčiněno vyššími nároky na stabilitu a koordinaci pohybu při 

carvingovém oblouku. Nejvyšší rozdíly svalové EMG aktivity mezi carvigovými a 

smýkanými oblouky byly nalezeny v carvingových BS obloucích. Toto zjištění přisuzujeme 

rovněž podstatně vyšším nárokům na stabilitu než při obloucích frontsidových. Shrnutím tedy 

je, že největší EMG aktivita měřených svalů je při carvingu, a to především v BS obloucích. 
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8. Seznam zkratek: 

Mnebom. musculus, sval 

Mm musculí, svruy 

EMG elektromyografie 

PEMG povrchová elektromyografie 

CNS centrální nervová soustava 

Dx dexter, pravý (lat.) 

Sin sinister, levý (lat.) 

Obr. obrázek 

Tab. tabulka 

Cap. caput, hlava (lat.) 

BS backside, zadní hrana 

FS frontside, přední hrana 

č. číslo 

fce. funkce 
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9. Přílohy 

I 

]1. m. obl!quus ext. dx. 

b. m. tibialis ant. dx. 
I 
I 

o 1 2 3 4 
t [sec] 

ŘEZANÝ E12 

5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Příloha č. 1: EMG záznam jízdy na snowboardu v oblouku carvingovém. 
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SMÝKANÝ E22 

I 

1. m .. obliquus ex1. dx. 

""'(\ ., ~ ~""'~~ 
I 2. m. obliquus ext. sin. 

~'.... f:. ... ,.. G,, 
I 
. 3. m. tibialis ant. dx. 

4. m. tibialis ant. sin. 

5. m. gastrocnemiLs dx. 

6. m. gastrocnemius sin. 

~ 
N 
o i 
' 

> 
, 7. m. sternocleidonastoideus sin. ~ 
I ~ 
~'' ' ''''~771.=m:,,, 11 • FIY •i :::Ir 1 .~ii'tt a it ;Rffl'í~~~;ř'i:třTřfPPif~~:.~~;7',7;-:i~i:'Mť 
O 1 2 3 5 6 7 E ;t 10 11 12 '3 U 15 1E ·7 1E ·g 20 

t [sec] 

Příloha č. 2: EMG záznam jízdy na snowboardu v oblouku smýkaném 

Příloha č. 3: Umístění přístroje KAZE 5 v bederní oblasti při měření 
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