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1. ABSTRACT AND KEY WORDS 

Thema: Using EMG for comparing correct technic of upper limb recovery phase in the front 

crawl. 

Introduction: Our measurement is aimed to detect influence of muscles activity of the 

shoulder joint and back during the upper limb recovery phase in the front crawl. Monitoring and 

recording muscles activity by EMG inform about movement stereotype of our probands. We've 

tried to localized uncorrect activation oppossite to optima! muscle activity of (ex) competitive 

swimmer. Results of measuremens are used for correction of faulty upper limb recovery 

stereotype. Results should enlarged knowledge about technic of recovery and help in way of 

teaching both competitive and noncompetive swimmers, like students of FTVS UK (Fakulty of 

phyzical education and sport at The Charles University in Prague), which learns to swim in the 

age of adulthood. 

Protocol and measurements: Muscles were selected acording recommendation of leader of 

my diploma dissertation Mgr. Daniel Jurák. The ]ocations of the electrodes on the body were 

chosen acording to the recommendation of MUDr. David Pánek. Groups of muscles round 

shoulder joint were measured using EMG during the upper limb recovery phase in the front 

crawl. The EMG is synchronized with videorecorder. Both videorecord and EMG rneasurernent 

were analysed by Noraxon EMG data software. 

Results: Movement stereotypes of our probands are noticeably different. Proband with 

correct recovery phase activate these rnuscles in this secvention: M. Pectoralis dextra, it is a 

muscle of inner rotation. It helps to put upper limb to correct position at the begining of recovery. 

M. Deltoideus pars posterior dextra, (0- 0.2027sec); partialy M. Deltoideus pars anterior dextra 

gives impuls for movernent above the surface. At the biginning of movernent above the surface: 
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M. Deltoideus pars anterior, 0.0173 - 0.853sec; M. Obliques Externus hepls to fixate pelvis in 

correct position in order to improve condition for the recovery(0.0753- 0.1833sec) ; pars 

caudalis M. Trapezius, 0.0853 - 0.5067sec and Mm. Lumbales sinistra and M. Pectoralis maior, 

. O.l953sec work till the end of recovery phase. At the time of projection of upper limb to the axis 

of shoulder joint are active: pars posterior M. Deltoidea dextra; then M. deltoideus pars anterior; 

M. Trapezius pars caudalis et cranialis. Activity of lumbal muscles on the right side is not 

significant. 

Movement stereotype of second proband with uncorrect recovery phase activates these 

muscles: M. Deltoideus pars posterioris dextra, 0- 0.0500sec; together is activated M. Trapezius 

pars cranialis dextra, do 0.1193 sec; M. Pectoralis maior dextra; M. Trapezius pars caudalis; M. 

Obliques externus dextra a Mm. lumbales dextra, but activity of last two muscles is not 

significant. At the time when upper limb has no contact with surface are active: M. Trapezius 

pars caudalis 0.1507sec till the end of phase and M. Deltoideus pars posterior; M. Trapezius pars 

cranialis. At the time ofprojection ofupper limb to the axis of shoulder joint are active (0.3180-

0.4013sec): M. Deltoideus pars anterioris dextra; M. Pectoralis maior from 0.3373sec to 

0.4433sec. Muscle activity of Mm. Lumbalis dextra and M. Obliques externus is not significant, 

which shows that proband is not able fixate the pelvis in correct position. 

Key words: front crawl technic, recovery phase, muscle activation, electromyograph (EMO), 

electromyography analysis, electrodiagnostic, swimming technic, kinematic parametres, upper 

limb,swimming crawl. 
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2. ABSTRAKT A KlÍČOVÁ SLOVA 

Název: Využití EMG pro porovnání techniky přenosu paže v kraulové technice. 

Cíle práce: Cílem mé diplomové práce je zjistit rozdíly v zapojení svalových skupin během 

správného a špatného přenosu paže v plavecké technice kraul. Náš výzkum byl zaměřen 

na lokalizaci chybné aktivaci svalů u plavce s nekorektním přenosem paže v technice kraul. 

Výsledky byly porovnány s korektním provedením přenosu paže u bývalého plavce. Výzkumem 

jsme rovněž chtěli zjistit, jaké jsou možnosti využití přístroje poly-elektromyografu (EMG) 

ve vodním prostředí a zda-li, získané výsledky mohou přinést nové poznatky z oblasti pohybové 

aktivity člověka ve vodě. 

Metoda: Vybrané svalové skupiny byly snímány poly-elektromyografem (EMG) a získané 

informace pak byly analyzovány programem Noraxon EMG. Ve výzkumu jsme se zaměřili 

na snímání svalových skupin v oblasti ramenního kloubu a zad, které byly porovnávány 

se synchronním videozáznamem. 

Výsledky: Pohybové stereotypy obou probandů se značně liší. Proband s korektním 

přenosem paže zapojuje postupně od fáze vytažení do ukončení přenosu tyto svaly: Velký prsní 

sval (M. Pectoralis maior dextra), který rotuje paži dovnitř do optimální polohy k zahájení 

přenosu; zadní části deltového svalu (M. Deltoideus pars posterior dextra, O- 0,2027sec) a 

částečně vlákna přední (M. Deltoideus pars anterior dextra, 0,0173- 0853sec) dodávají impuls 

k přenosu paže nad hladinou; (M. Obliques extemus, 0,0753- 0,1833sec) fixuje postavení pánve 

ve správné pozici, a tím umožňuje přenos paže vysoko nad hladinou. Vzestupná vlákna 

trapézového svalu (pars caudalis M. Trapezius, 0,0853 - 0,5067sec; svaly bederní oblasti na levé 

straně (Mm. Lumbales sinistra); velký prsní sval (M. Pectoralis maior, 0,1953sec do ukončení 

přenosu) jsou aktivní do průchodu loketního kloubu ramenní osou. Při průmětu paže v jedné 
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rovině s ramenním kloubem narůstá aktivita deltového svalu zadní části (pars posterior m. 

Deltoidei dextra), poté přední vlákna deltového svalu (M. deltoideus pars anterior); vzestupná i 

sestupná část svalu trapézového (M. Trapezius pars caudalis et cranialis). Aktivita svalů pravé 

. strany bederní páteře není v plavcově pohybovém stereotypu nijak významná. 

Pohybový stereotyp probanda s chybným přenosem: Zadní část deltového svalu (M. 

Deltoideus pars posterioris dextra, do 0,0500sec) současně sval trapézový, jeho sestupná část (M. 

Trapezius pars cranialis dextra, do 0,1193 sec) se podílejí na vytažení a počátku přenosu. Také 

velký sval prsní (M. Pectoralis maior dextra), vzestupná vlákna trapézového svalu (M. Trapezius 

pars caudalis); ale jejich aktivita je velmi nízká a nevýznamná. Ve chvíli, kdy je paže již bez 

kontaktu s hladinou: vzestupná vlákna trapézového svalu (M. Trapezius pars caudalis 0,1507sec 

o konce přenosu); deltový sval, jeho zadní vlákna (M. Deltoideus pars posterior); sestupná vlákna 

trapézového svalu Ve fázi průmětu paže v rovině ramenního kloubu (0,3180- 0,4013sec) 

je nejvíce aktivní deltový sval, jeho přední část (M. Deltoideus pars anterioris dextra); velký prsní 

sval (M. Pectoralis maior od 0,3373sec do 0,4433sec). Paži proband přenáší daleko od těla v malé 

výšce nad hladinou, paži zasouvá předčasně a první vstupuje pod hladinu loketní kloub namísto 

prstů. Aktivita svalů v oblasti bederní páteře na pravé straně Mm. Lumbalis dextra a svalů M. 

Obliques externus je zanedbatelná, což ukazuje na neschopnost fixace pánve ve správné pozici. 

Klíčová slova: technika kraul, technika přenosu paže, aktivace svalu, elektromyograf (EMO), 

electromyography analysis, electrodiagnostic, swimming technic, kinematic parametres, upper 

limb, swimming crawl. 
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3.0VOD 

Plavání má mnohostranný význam. Jeho účinek je rozdílný podle toho, k jakému účelu 

a za jakých podmínek se provádí. Je vhodnou formou pohybové aktivity v každém věku, 

a to i tehdy, nemůže-li se člověk normálně pohybovat po zemi. Plavat mohou i lidé méně zdatní, 

štíb1í i s nadprůměrnou hmotností, a dokonce i lidé s určitým zdravotním hendikepem. (Hoch, 

1987). Plavání v poloze na prsou s využitím střídavých pohybů končetin patří mezi nejstarší 

způsoby lidské lokomoce. Ve snaze co nejvíce omezit brzdící pohyby, začali plavci přenášet paže 

vpřed vzduchem. (Hofer in Hoch, 1987). 

Současný kraul je nejrychlejším plaveckým způsobem. Relativně rovnoměrná rychlost 

plavání v průběhu jednoho pohybového cyklu je výsledkem střídavé práce horních i dolních 

končetin. Horní končetiny se přenášejí vpřed vzduchem, také jejich pohyby mají minimální 

brzdící účinky. Dolní končetiny vykonávají kmitavé a vlnovité pohyby připomínající lokomoci 

ryb. Technika dýchání je velice efektivní, neboť umožňuje zaujímat na hladině téměř vodorovnou 

polohu (Hofer, 2000). 

Plavecká technika kraul prošla v minulosti zajímavým vývojem. Počátky kraulové techniky 

se pojí s obdobím kolem roku 1900, kdy Australan Lane vyhrál v Paříži závod na 200 m v.zp. 

Lane prováděl střídavé kopy nohama vertikálním směrem, a to na jeden záběr paží, jeden kop 

nohou. Mezi další plavce, kteří ovlivnili techniku kraulu, patří Maďaři, Američané a Japonci. 

V současné době plavecká technika prochází přirozeným vývojem. Vynikajících výsledků 

dosahují plavci různých individuálních stylů (Hofer, 2000). 

Výchozím bodem mé práce je stanovení korektní techniky přenosu paže v plavecké technice 

kraul pomocí elektromyografu a porovnání s technikou nesprávnou. Technikou plaveckých 

způsobů se zabývá mnoho autorů jak českých, tak zahraničních. (Bunc, 1989; Hofer, 2000; 
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čechovská, Miler, 2001; Colwin, 1992; Counsilman, 1974). Korektní technika kraul je 

popisována prací horních a dolních končetin. Horní končetiny procházejí šesti fázemi : přípravná 

fáze, fáze přechodná, záběrová fáze přitahovací a odtlačovací, fáze vytažení a fáze přenosu 

.(Hofer, 2000). Pro mou práci je stěžejní fáze šestá, tedy fáze přenosu paže. Ve fázi přenosu jsou 

záběrové svaly inaktivní, relaxované. Při přenosu paže jsou nejvíce zapojeny svaly rotátorové 

manžety, které se podílí na pohybu v ramenním kloubu popisu aktivity svalů při technice kraul 

(Preislerová Bělková, 1984) a další svaly aktivované pň přenosu paže. Vlastnosti daných svalU ( 

vycházejí z anatomických charakteristik a stavby pohybového aparátu (Čihák, 2003). 

K práci mě vedla možnost využit nového typu elektromyografu, který je schopen 

zaznamenávat svalovou aktivitu během plavecké lokomoce ve vodě. Mgr. Daniel Jurák mě 

oslovil v momentě, kdy jsem si vybírala téma na svou diplomovou práci. Kolega Jurák trénuje 

skupinu amatérů triatlonistů, kteří se v mnoha případech učí techniku kraul až v dospělosti. Jeden 

z jeho svěřenců již po dobu tří let vykazuje stále stejnou chybu v přenosu horních končetin. 

Kolega Jurák vyzkoušel všechny možné varianty cvičení na korekci špatné techniky přenosu, ale 

neúspěšně. Napadlo nás, že bychom mohli využít možnosti nového přístroje a že bychom mohli 

zjistit příčiny chybného zapojení svalového řetězce během přenosu. 

Sběr dat aktivace svalů v přenosové fázi korektně provedené techniky a techniky chybné 

proběhl pomocí poly elektromyografu, který lze použít ve vodním prostředí. K dispozici je 8 párů 

elektrod, které snímají elektrický potenciál vybraných svalů. Zároveň je EMG doplněno 

synchronním videozáznamem. Výzkumy s využitím elektromyografu v plavání zaznamenaly 

velký vývoj v minulém století, užitím povrchových elektrod se zabývali lkai a kol. V roce 1964 

vydali zprávu o zapojení povrchových svalů při plavání plaveckého způsobu kraul. Pozornost 

směřovali na fázi záběru, kde vznikají hlavní hnací síly, které jsou nejdůležitější pro plavecký 

výkon (lkai, Ishii, Miashyta, 1964). T. Okamoto a S. L. Wolf (1979) ukazují metody měření 
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EMG ve vodním prostředí pomocí závěsných systémů, u kterých vznikají problémy s artefakty 

vzniklými vadami na vedení mezi povrchem elektrod a snímacím přístrojem. Popisují způsoby 

zapojení a upevnění elektrod na tělo plavce. Jejich výzkumy však směřují spíše ke sledování 

. kraulového kopu a porovnávání kraulových nohou s pohybovým vzorcem chůze. G. Piette a J.P. 

CJaris (1979) sledovali izometrickou a dynamickou kontrakci vybraných svalů pň plavání 

techniky kraul. Výzkum byl prováděn na špičkových plavcích a plavcích s průměrným výkonem. 

Kvantitativní a kvalitativní analýzou zjišťovali pohybový vzorec pň plavání kraulem. Výsledky 

ukázaly na velké rozdíly sledovaného vzorku. Svalová aktivita rotátorů ramenního kloubu 

neukázala representativní- ukázkový vzorec pohybu. Analýzou svalové činnosti pomocí EMG, 

zapojením a podílem aktivity svalů na technice plaveckých způsobů, jednotlivými fázemi a 

délkou trvání se také zabýval Hamilton, Luttgenser (Čechovská, 2003). ( 
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4.TEORETICKÉ ZDŮVODNĚNÍ 

Jedná se o pilotní výzkum za použití elektromyografu ve vodním prostředí, ve kterém bylo 

cflem porovnat korektní a chybný přenos paže v kraulu. Výběr jedinců pro měření chybného 

přenosu byl proveden na základě posouzení korektního a chybného přenosu paže po konzultacích 

s vedoucím diplomové práce. 

Porovnáním výsledků s plavcem, jehož průběh přenosu paže hodnotíme jako správný, vede 

k odhalení chybné aktivace svalstva u plavce se špatným přenosem paže při plavecké technice 

kraul. Výsledky měření slouží ke korekci chyb v přenosové fázi, nebo celé práce paže, tedy i v 

průběhu záběru. 

Způsob měření pomocí EMG, které je technicky vyvinuto pro použití přímo ve vodním 

prostředí nijak neomezuje plavce v jeho plaveckém stylu, je jedním z nejpřesnějších způsobů 

zjišťování pohybových stereotypů (zapojení povrchových svalů) v přirozeném prostředí. Pro 

analýzu výsledků je vyvinut software Noraxon EMG, který propojuje snímané potenciály 

svalového napětí s videozáznamem. K měření a vyhodnocení není zapotřebí speciální laboratoře 

a je tedy cenově nenáročné. EMG zapůjčila UK FTVS, která jej pořídila v nedávné době. 

Plavání charakterizuje mnoho faktorů, mezi nimi napň1dad: oblast biomechaniky, která 

zahrnuje hydrostatické i hydrodynamické zákonitosti, oblast techniky plaveckých způsobů, 

oblasti zkoumající individuální pohybové stereotypy, oblasti didaktiky a výuky. 
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4.1 Působení hydrostatických sil ve vodním prostředí 

. Dle Hofera (2000) je vodní prostředí a jeho fyzikální stav určován dvěma veličinami. První z 

nich je hustota kapaliny p, tedy vody, druhou je tlak v kapalině p hydrostatický tlak. Hustota 

vody p je definována poměrem hmotnosti vody ma jejím objemem V, tedy tzv. měrná hmotnost 

vody: p= mN (kg/m3
). Hydrostatický tlak p (měrný tlak) je dán poměrem kolmé tlakové síly F 

na příslušný plošný prvek S, p= F/S (pa= kg/m. s2
). S působením hydrostatického tlaku se potká 

každý plavec. Pň vdechu ve vodním prostředí musí překonávat jeho působení na hrudní oblast, 

která je stlačována. Dechová funkce je tedy nucena k adaptaci na zátěž a je tím rozvíjena. 

4.1.1 Fyzikální vlastnosti reálné neproudící kapaliny 

Pro reálnou neproudící kapalinu v zemské tíži platí několik základních zákonů. Prvním z nich 

je Pascalův zákon. Pojednává o šíření tlaku všemi směry. Velikost hydrostatického tlaku 

v kapalině nezávisí na směru působení, není to tedy vektorová veličina, ale skalární. Tlak 

v kapalině roste úměrně s hloubkou, což je dáno tíhou vodního sloupce (p= y.h). Z těchto 

stanovených zákonů vyplývá zákon Archimédův. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno 

vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. Ponoříme li těleso (v našem 

případě hranol) do kapaliny, jeho horní okraj bude v hloubce h1 a jeho spodní okraj v hloubce hz, 

jeho výška je tedy h= h2- h1, síly působící z boku jsou stejně velké opačného směru a dojde 

k jejich vyrušení. Síly působící na horní a spodní obsah základen tělesa jsou proto rozhodující. 

F1= p1.S, (F1= y.h S= p. g. ht.S), což se rovná tíze vodního sloupce nad základnou, a obdobně 

Fz= p2 S (F 2= p. g. h2.S) působící na spodní základnu. Směřuje-li výslednice sil vzhůru F z je větší 

než F1, těleso bude nadlehčováno. Tento jev nazýváme hydrostatickým vztlakem (Fst)· Je 

závislý na hustotě kapaliny a hloubce obsahu základen tělesa. 
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Hydrostatický vztlak snižuje účinek zemské tíže. Svalstvo zajištující vzpřímený postoj 

(posturální svaly) tedy snižují maximálně svou činnost. Tím je pohyb ve vodním prostředí 

specifický. Na ponořeného plavce působí tíha těla G v těžišti těla T. Dále na plavce působí 

hydrostatický vztlak Pst v geometrickém středu objemu vytlačené vody jeho tělem. Rozdíl mezi 

silami popisuje plovatelnost těla nebo tělesa ponořeného ve vodě. 

Kde: p hustota vody (kapaliny); Ppi hustota plavcova těla, V objem těla plavce ponořeného 

pod hladinou vody, g tíha, G gravitační zrychlení, F hydrostatická vztlaková síla. 

Hustota lidského těla závisí na jeho skladbě. Hustota tělesných tkání je různá, mění se s 

věkem, pohybovou aktivitou a je různá i pro muže a ženu. Kosti mají hustotu 1700-1900 kg/m3, 

svalstvo 1040-1050 kg/m3, tuková tkáň 920-940. Ženy mají nižší hustotu než muži. Svoji roli má 

i vitální kapacita plic a nádech obecně. S nádechem se zvětšuje objem těla a sníží se hustota těla. 

Z rovnice výše vyplývají tň stavy plovatelnosti. Hustota těla plavce je větší než hustota kapaliny 

a plavec klesá ke dnu, tíha G je větší než hydrostatická vztlaková síla. Hustota těla plavce je 

rovna hustotě kapaliny a plavec se volně vznáší. Obě síly jsou v rovnováze. Hustota těla plavce 

je menší než hustota kapaliny, plavec se částečně vynoří nad hladinu, až se hydrostatická síla 

vyrovná tíze plavce (Hofer, 2000). 

4.1.2 Rovnováha momentů ovlivňující polohu plavce 

Poloha těla plavce je ovlivněna umístěním geometrického středu objemu výtlaku Ca těžištěm 

hmotnosti T. Poloha obou bodů není běžně totožná. Je závislá na hmotnosti, objemu a poloze 

jednotlivých tělních segmentů. Ve vodorovné poloze v pňpažení je těžiště těla posunuté blíže 

k dolním končetinám, kaudálně, zatímco geometrický střed výtlaku je posunut kraniálně, výše 

k hrudníku. Je to dáno větším objemem hrudníku, ale nižší hustotou horní části trupu (Jasan 
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in Hofer, 2000). Dle Counsilmana (1974) má být co nejvíce proudnicová a plochá, ale nohy mají 

být pouze tak hluboko ve vodě, aby pracovaly účinně. 

Geometrický střed výtlaku i těžiště jsou působišti sil (G, Fst), stejně velkých a stejného směru 

s opačným smyslem. Tento stav se z fyzikálního hlediska popisuje soustavou sil, kde dvě síly 

působí na jednom rameni. Silový účinek těchto sil vyvolává rotaci těla kolem osy kolmé k rovině 

dvojice sil. Tento silový účinek nazýváme momentem silové dvojice M. Jeho velikost je dána 

součinem jedné síly a ramene síly. 

M= G. n. sin a 

Kde: 

M je moment síly, G je tíha plavce, n je vzdálenost těžiště T a geometrického středu výtlaku 

C, a je úhel, který svírá spojnice bodů TC se směrem sil G (Hofer, 2000). 

4.2 Působení hydrodynamických sil, základní pojmy a vztahy proudění 
kapalin 

O kapalinách mluvíme jako o látkách, které jsou nestlačitelné a vazké. Pro vysvětlení vlastností 

proudící kapaliny zavádíme pojmy ideální kapalina a ideálního proudění, kde se zanedbává tření 

a vazkost. Ideálním prouděním rozumíme pohyb kapaliny, vody, kde všechny částice vody mají 

stejnou rychlost a rovnoběžnou trajektorii, tedy dráhu pohybu nazývanou také proudnice. Tečna 

v libovolném bodě proudnice ukazuje momentální směr proudění částic (Jasan in Hofer, 2000). 

Proudí- li trubicí o průřezu Sl kapalina hustoty p rychlostí v1, je hmotnost proteklé kapaliny za 

jednotku času vyjádřena rovnicí spojitosti proudění: 

m/t = SJ. p. VJ 

Při proudění kapaliny trubicí různého průřezu protéká každým průřezem za časovou jednotku 

kapalina o stálé hmotnosti, nemá-li dojít k přerušení spojitosti proudění. Platí tedy: 

SJ. p. VJ = S2. p. V2 =konstantě, Z toho plyne: SJ. VJ = S2. V2 =konstantě. 
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Tento vztah je vyjádřením rovnice spojitosti, neboli kontinuity, proudění. Je také vyjádřením 

zákona zachování hmotnosti. Bernoulliova rovnice nám vyjadřuje zákon zachování energie pň 

proudění kapalin. Zjednodušeně se dá vyjádňt: 

p+ p. i 12 = p+q = Pcelk = konstantě 

Kde je: p hydrostatický tlak (Pa), p hustota kapaliny (kg.!m\ v rychlost (mls) proudění kapaliny, 

p.v2/2= q měrný hydrodynamický tlak kapaliny o hustotě p, proudící rychlostí v (Pa), Pcelk 

celkový tlak (Pa). 

z rovnice vyplývá, kde je větší průřez trubice, Je menší rychlost proudění a menší 

hydrodynamický tlak q, ale hydrostatický tlak Je větší, oproti průřezu menšímu, 

kde je hydrodynamický tlak větší a hydrostatický tlak je menší a kapalina proudí rychleji (Jasan 

in Hofer, 2000). 

Hydrodynamický vztlak je další veličinou popisující vodní prostředí. Popsat se dá pomocí 

Bernoulliovy rovnice a rovnice spojitosti proudění. Jestliže křídlo obtéká proud kapaliny 

pod určitým úhlem náběhu a, částice kapaliny na spodní straně křídla jsou brzděny povrchem 

tělesa. Tím dochází ke snížení kinetické energie těchto částic a dle zákona zachování energie se 

přeměňuje na tlakovou energii, statický tlak na spodní straně křídla, tzv. "tlaková strana křídla" 

(Jasan in Hofer, 2000). 

Částice na horní části křídla se pohybují po delší dráze než částice na spodní straně. Na horní 

straně dojde v souladu s rovnicí spojitosti proudění ke zhuštění proudnic a tedy ke zvýšení 

rychlosti a dle Bernoulliovy rovnice ke zvýšení kinetické energie těchto částic, tedy ke zvýšení 

dynamického tlaku a snížení statického. Ten poklesl pod úroveň tlaku v okolí a vzniká nad 

křídlem podtlak. Tento rozdíl má za následek vznik sací síly na horní straně křídla, tzv. "sací 

strana". 
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Výslednou hydrodynamickou sílu F, která vzniká integrací všech elementárních tlaků 

i podtlaků podél celého křídla, můžeme rozložit na rovnoběžnou složku se směrem přítoku 

kapaliny a nazýváme ji odporem Fr a na složku kolmou na tento směr a nazýváme ji 

hydrodynamickým vztlakem Fa, jehož velikost vyjádříme pomocí rovnice: 

Fa = Ca.p/2. v2
• S 

Kde: 

Ca součinitel vztlaku, závisí na tvaru tělesa, geometrickém profilu a úhlu 

náběhu a, p hustota kapaliny (kg!m\ v přítoková rychlost kapaliny (m/s), S charakteristická 

plocha tělesa (m2
), (Jasan in Hofer, 2000). 

4.2.1 Síly působící na plavce za pohybu 

Pň pohybu ve vodním prostředí působí na plavce soustava vnějších mimoběžných sil 

gravitačních, hydromechanických sil- hydrostatických a hydrodynamických, a sil setrvačných. 

Ze sil hydrostatických mají pro plavce v pohybu význam pouze síly ve svislém směru, tedy 

hydrostatický vztlak. Do určitých rychlostí má vliv na polohu těla plavce a tedy na velikost 

odporu. Hydrodynamické síly vznikající pň proudění kapalin, nebo pň pohybu plavce ve 

vodním prostředí, se projevují především: 

o Na distálních částech horních i dolních končetin pň záběrové fázi a jsou zdrojem pohonné 

složky pohybu - propulze. 

o Na aktivních částech těla plavce, které se aktivně nepodílejí na lokomoci, hlava, trup, části 

dolních a horních končetin, které se pň záběru nepodílejí na vytváření hnacích sil, jsou 

zdrojem odporu proti pohybu. 

o Účinkem odporu a hydrodynamického vztlaku na trupu a končetinách ovlivňují polohu těla 

plavce 
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Sily setrvačné ovlivňují zrychlování a zpomalování pohybu plavce v průběhu pohybového 

cyklu. 

4.3 Odpor vodního prostředí proti pohybu plavce na hladině 

Plavcův pohyb vpřed je výslednicí dvou sil: brzdící a hnací síly. První síla se snaží plavce 

zadržet, je to odpor vody, kterou musí plavec odtlačovat nebo táhnout s sebou. Druhá síla žene 

plavce vpřed, vzniká pohyby paží a nohou (Counsilman, 1974). Autor dělí první ze sil na tň 

složky: čelný odpor, povrchové tření a víňvý odpor. Jasan (in Hofer, 2000) sílu vodního prostředí 

působící proti směru pohybu nazývá hydrodynamickým odporem. Liší se pň plavání pod 

hladinou a na hladině. Celkový odpor plavce R na povrchu hladiny má tň složky: 

o Třecí opor Rt vzniká v důsledku tečných smykových napětí částic vody. 

o Odpor vlnový Rvi je dán kolmými tlaky vody na povrch těla plavce. 

o Odporu tvarový Rtv vzniká rozdílem tlaků působících na přední a zadní obtékanou část těla 

plavce. 

R= Rt+ Rvi+ Rtv 

Třecí odpor Rt v reálné kapalině, tj. kapalině s vnitřním třením, se projevuje jako brzdící síla 

pouze ve vrstvě pňléhající k povrchu těla, tzv. mezní vrstva. V této mezní vrstvě roste rychlost 

od povrchu těla, kde je nulová, ke své plné hodnotě v nerozrušeném proudu. Za tuto mezní vrstvu 

je většinou považována kolmá vzdálenost od těla plavce (tělesa) k místu 95-98% rychlosti 

neporušeného proudu. Třecí odpor má dvě základní podoby, lišící se spádovou rychlostí. 

Nazývají se proudění laminární a turbulentní (Jasan in Hofer, 2000). 

Laminární proudění lze zkoumat jako proudění navzájem se nemísících vrstev. Molekuly 

vody pň tomto typu proudění přecházejí pouze mezi sousedními rovnoběžnými vrstvami, 

nenaráží do sebe, shluky molekul se po sobě pouze posouvají. 
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Proudění turbulentní se vyznačuje míšením jednotlivých vrstev, shluků molekul, 

přechodem molekul vody mezi vrstvami. To má za následek rozdíly kinetické energie 

v jednotlivých vrstvách a zvětšení a změnu tvaru gradientu rychlosti. Pň turbulentním proudění je 

tedy větší třecí odpor a brzdící síly jsou také vyšší. 

Na velikost třecího odporu má vliv nejen druh proudění, které je závislé na tvaru tělesa a jeho 

rozměrech, ale také na přítokové rychlosti. U těles, která mají příznivý tvar z hlediska obtékaní, 

tzv. proudnicový tvar, je mezní vrstva v přední části velmi tenká. Díky tomu zůstává proudění 

déle laminárním. Směrem od náběžné hrany tělesa se mezní vrstva zvětšuje u turbulentního 

proudění více než u laminárního. 

Hodnota součinitele odporu tření Ct je závislá na druhu proudění a velikosti části povrchu 

obtékaného tělesa. Třecí odpor můžeme vyjádňt vzorcem: 

2 Rt = Ct. p/2v .S 

Kde je: p hustota kapaliny, v přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího 

se tělesa, S smočený povrch těla, Ct součinitel tření. 

Vlnový odpor se vyskytuje pouze u těles pohybujících se na vodní hladině nebo v její 

blízkosti. V důsledku vlnění hladiny jsou některé části těla ponořeny více, jiné méně. Tím 

dochází k nerovnoměrnému rozložení tlaku na povrchu tělesa a výslednice tlakových sil se 

odk1ání od kolmého směru. Její průmět k podélné ose těla plavce je ve směru proti pohybu 

plavce. Vlnový odpor (The American Red Cross Company, 1992) je striktně závislý na rychlosti 

plavání. Čím rychleji plavec plave, tím větší vlnový odpor se tvoří. Vlnový odpor může plavec 

snížit plynulým zasunutím ruky do vody, snížením bočních a horizontálních pohybů. 

Zdrojem vlnění na těle plavce jsou všechny části těla s nenulovým dynamickým tlakem. 

Především je to hlava a ramena, tzv. ·"přední vlna", dále boky, či stehna, Tzv. "zadní vlna" 

21 



(Jasan in Hofer, 2000). V tomto systému přední a zadní vlny vznikají dva typy vlnění: rozbíhající 

se vlnění (pod úhlem 36°-40° s mediální rovinou) a příčné vlnění. Příčné vlnění, které je méně 

viditelné, spotřebuje na vznik více energie než vlnění rozbíhající, strhává totiž více vodní hmoty. 

Vlnový odpor Rvi se dá vyjádřit pomocí velikosti součinitele vlnového odporu Cvh které je funkcí 

Froudova čísla (Fr). 

Rvt =Cvl· pl2.i.S 

Kde je: p hustota kapaliny, v přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího 

se tělesa, S smočený povrch těla, Cv1 součinitel vlnového odporu. 

Součinitel vlnového odporu vyjádřen pomocí Froudova čísla (Fr): 

Cvl= /(Fr), ~Fr= v/ [g) L 

Kde je: v rychlost pohybujícího se tělesa, L délka tělesa (výška plavce), g gravitační 

konstanta. 

Vlnový odpor se tedy dá stanovit u plavce, známe-li jeho tělesnou výšku a rychlost plavání. 

U špičkových plavců má vlnový odpor v celkové bilanci odporových složek velký podíl. 

Tvarový odpor se dá popsat na modelu trupu lodi se zakulacenou zádí. Částice obtékající 

kapaliny, v našem případě vody, vydávají energii na překonání brzdivých sil vazkosti. Čím více 

se blíží k zádi, tím větší jsou rozdíly rychlostí v mezní vrstvě. Částicím blížícím se k povrchu lodi 

klesá vlivem vnějšího proudu vody rychlost k nule, až dokonce dostanou rychlost opačnou a mění 

směr do protipohybu. Vzniká tak vratný proud. Mezní vrstva jakoby se odpoutala od povrchu 

tělesa, vytváří zvětšující se vír, který se po dosáhnutí určité velikosti odtrhne. Za tělesem se 

vytváří tzv. Karmánova řada vírů, která se projeví jako odpor- nazývaný tvarový R1v nebo také 

vírový. 
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Kde je: p hustota kapaliny, v přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího 

se rělesa, S smočený povrch těla, Ctv součinitel tvarového odporu. 

u plavců se projeví při šikmé poloze těla vůči směru pohybu, při skrčování nohou při plavání 

plaveckého způsobu prsa, špatným úhlem náběhu a, extrémní polohou při delfínovém vlnění, 

a podobně (Jasan in Hofer, 2000). 

4.4 Odpor při přenosu paže 

Zákon o zvyšování odporu ňK:á, že se odpor plavce ve vodě zvyšuje přibližně kvadraticky 

s jeho rychlostí. To se projeví ve vztahu k rychlosti zasouvání paže do vody po přenosu 

vzduchem. Zasune-li plavec paži do vody dvakrát rychleji než předtím, zvýší se odpor proti 

pohybu čtyrnásobně. Příliš rychlý přenos paže nejen narušuje rytmus, ale zvyšováním odporu 

vůči prostředí také plavce brzdí a zpomaluje. Rychlost přenosu paže by měla do značné míry 

odpovídat rychlosti paže při záběru. Rychlost přenosu bývá poněkud vyšší než záběrová rychlost. 

Zvýší-li plavec rychlost záběru dvakrát, zvýší se hnací síla čtyřikrát. Z fyziologického hlediska 

bude výdej energie při dvojnásobném zrychlení rychlosti záběru osminásobně vyšší, což je 

nepřiměřené zvýšení výdeje energie (Counsilman, 1974). 

4.5 Odpor vody proti pohybu plavce pod vodní hladinou 

Pohybuje li se těleso (plavec) zcela pod vodní hladinou, tak z výpočtů celkového odporu 

vyloučíme odpor vlnový, který na pohyb pod hladinou nemá vliv. Místo něj však na těleso působí 

jiná složka nazývaná odpor indukovaný. Celkový odpor je tedy součtem tří složek- odporu 

tvarového, třecího a indukovaného. Dle popisu obtékání tělesa tvaru křídla pomocí Bernoulliovy 

rovnice, kde vzniká na dolní části tlak a na horní podtlak, dochází k vyrovnávání tlaků prouděním 

kapaliny z míst vyššího tlaku do míst s tlakem nižším. Rychlost tohoto proudění se nazývá 

rychlost indukovaná. Ta vytváří volné víry kolem konců křídla, což se projeví vznikem 

indukovaného odporu. 
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Pohybuje- li se plavec pod vodní hladinou, vyskytují se na jeho těle, především trupu, místa, 

kde se částice vody pňbrzdí, a stoupne jejich statický tlak za snížení tlaku dynamického. Naopak 

· se na těle plavce vyskytují místa zrychleného proudění částic kolem těla, kde dojde ke zvýšení 

tlaku dynamického a snížení tlaku statického. K vyrovnání těchto tlakových nerovností dojde 

k indukovanému proudu o rychlosti Vi za vzniku indukovaného odporu Ri. 

K =C p/2.v/.S 

Kde je: p hustota kapaliny, Vi_přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího se 

tělesa, S celý povrch těla plavce, C součinitel indukovaného odporu. 

Bude-li se plavec pod vodní hladinou pohybovat pod takovým úhlem náběhu, aby byly 

rozdíly přetlaků a podtlaků minimální, bude i indukovaný odpor minimální. Na plavce bude mít 

tedy vliv pouze odpor tvarový a třecí, proto bývá plavání ve vhodné poloze rychlejší než plavání 

na hladině (Counsilman, 1974). 
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S.HNACÍ SÍLY 

5.1 Newtonovy pohybové zákony 

Silové působení nám z fyzikálního hlediska popisují Newtonovy zákony. První Newtonův zákon 

setrvačnosti říká. Je-li těleso v inerciální vztažné soustavě, setrvává v klidu nebo v rovnoměrném 

přímočarém pohybu. Soustava se stává neinerciální, začnou-li na těleso působit jiné síly. Těleso 

přestane být v klidu nebo se přestane pohybovat rovnoměrně přímočaře. Plavec svým pohybem 

silově působí na částice vody, které jsou dle zákona setrvačnosti nuceny měnit svůj klidový stav. 

Dle druhého Newtonova zákona síly je tato změna pohybu úměrná síle a děje se v tom směru, ve 

kterém síla působila. Vyjádřeno vzorcem: 

F=m.a 

Třetím zákonem je zákon akce a reakce, který ň'ká: každá akce vyvolá reakci o stejné 

velikosti, ale opačného směru. Tyto reakční síly se projevují hydrodynamickými účinky na 

pohybujících se částech těla plavce a my je nazýváme odporem. Síly, které umožňují plavci 

lokomoci, nazýváme silami propulzními. Dle The Ameracan Nacional Red Cross Company 

{1992) se zákon akce a reakce projevuje pň propulzi. Ve chvíli, kdy ruka plavce tlačí proti vodě 

(akce), voda tlačí do ruky (reakce), a tím poskytuje odpor k tomu, aby se plavec mohl ve vodě 

posunout vpřed. 

5.2 Zákon akce a reakce při přenosu paže 

Hnací síly dle Counsilmana (1974) vznikají záběrem pod vodou. To je hlavní bod pro většinu 

trenérů. Technika přenosu paže, která je u kraulu, znaku a delfínu prováděna vzduchem, však 

ovlivňuje účinnost záběru i rychlost plavání. Nesprávné přenášení paže může narušovat rytmus 

plavcova stylu a může být příčinnou toho, že plavec zabírá nesprávně. To znamená, že zabírá 

příliš rychle, pň1iš pomalu, zkracuje z~běr nebo pň záběru paže dlouze splývá. 
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Jedním z pň1dadů špatného ovlivnění techniky je zvýšení čelného odporu plavce. Dle 

!Newtonova zákona akce a reakce přenášení paže velkým obloukem proti směru hodinových 

ručiček vede k reakčnímu pohybu kyčlemi v opačném směru, tedy po směru ručiček. Sval, jehož 

prostřednictvím se paže přenáší, je s trupem spojen pletencem ramenním. Vykonává práci tím, že 

se stahuje, pňčemž se na obou jeho koncích uplatňuje stejná síla. Tento bočný pohyb způsobený 

obloukovitým přenosem paže je dobře pozorovatelný, má-li plavec nohy položeny na desce a 

táhne je za sebou (Counsilman, 1974, Obrázek 1). 

Obrázek 1: Zákon akce a reakce při přenosu paže. 

Pň kraulu lze tuto reakci těla omezit zmenšením poloměru otáčení přenášené paže, čehož 

plavec dosáhne pokrčením paže a zdvižením loketního kloubu (Obrázek 2). 

14" 7" 

Obrázek 2: Změna poloměru otáčení paže při přenosu. 

Teoretické i experimentální práce vysvětlují, že na velikosti hnací síly se podílí jednak reakce 

opory, Newtonovy zákony (proti síle vyvinuté rukou a paží na vodní hmotu), ale také reakce na 

hydrodynamickou sílu kolmou na sílu odporu Bemoulliovy rovnice, nazýváme jí 
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hydrodynamickým vztlakem. Výsledná hnací síla je tedy vektorovým součtem těchto dvou sil. 

Aby síla byla co největší, musí být dodrženo několik podmínek (Counsilman, 1974): 

0 Tvar ruky přizpůsobit tvaru křídla. 

0 Dráha ruky vedená vodou tak, aby bylo působení hydrodynamického vztlaku a reakce opory 

po co nejdelší dobu. 

0 Upravení úhlu náběhu a dle aktuální polohy v její trajektorii. 

K výpočtům velikosti hnacích sil je potřeba zjistit účinnou plochu ruky, velikost, směr 

a orientaci přítokové rychlosti vody na ruku a hodnoty součinitelů vztlaku a odporu. Pro orientaci 

v této problematice se zavedly pojmy jako: 

o Náběžná hrana- část ruky, přes kterou nabíhá proudící voda. 

o Odtoková hrana- část ruky, přes kterou voda odtéká. 

o Úhel náběhu- svírá spojnice náběžné a odtokové hrany se směrem přítokové rychlosti vody. 

o Úhel šípovitosti \jl - udává základní geometrickou polohu ruky během jejího pohybu po 

trajektorii a současně určuje náběžnou a odtokovou hranu. 

Hnací síly vzniklé pohybem dolních končetin se dají popsat podobně jako síly vzniklé prací 

horních končetin. Trajektorie dolní končetiny při kraulovém kopu má přibližně tvar sinusoidy. 

Tečny k této křivce v libovolných bodech udávají směr výsledné rychlosti nohy. Ta vznikla 

vektorovým součtem obvodových rychlostí tří rotačních pohybů: stehen vůči kyčelnímu kloubu, 

bérců vůči kolennímu kloubu a nohy vůči kloubu hlezennímu. Polohu nártu vůči přítokové 

rychlosti definujeme úhlem náběhu a. Odpor vody proti pohybu je FR, leží ve směru přítokové 

rychlosti Vpr. vztlak je k němu kolmý. Velikosti odporů vyjádříme dle rovnic výše již uvedených: 
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Kde je: 

FR. =CR p/2.vp/.S 

FA. =CA p/2. vp/.S 

p hustota kapaliny, Vpr přítoková rychlost, S charakteristická plocha nohy, CR=f(a) součinitel 

odporu nohy, CA =f(a) součinitel vztlaku na noze, a úhel náběhu. 

Vektorovým součtem obou sil získáme výslednou hydrodynamickou sílu Fhd.· Výslednou sílu 

rozložíme na složky Fx a Fy. Síla Fx, která je ve směru pohybu a s totožným smyslem je síla 

propulzní. Je-li se smyslem opačným, pak zvyšuje odpor proti pohybu plavce (Colwin, 1992). 
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6.TEGHNIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU KRAUL 

K mému pilotnímu výzkumu v rámci diplomové práce je nutné stanovit správnou techniku 

plaveckého způsobu kraul. Za tuto správnou techniku považuji techniku špičkových současných 

plavců, která je popisována v odborné literatuře. 

Technika plaveckého způsobu kraul se bouřlivě vyvíjela především v období novodobých 

olympijských her. Vývoj byl umožněn liberálním pojetím pravidel volného způsobu, kde plavec 

mohl plavat libovolným plaveckým způsobem a v cíli se dotknout jakoukoli částí těla. Od doby 

prvních novodobých olympijských her se plavecký způsob kraul vyvinul do dnešní podoby skrze 

několik významných stadií. Olympijští závodníci prvních her plavali způsobem zvaným 

"trudgeon" neboli španělský ráz, na druhých hrách plavali tzv. australským kraulem, později 

dvou nebo čtyř úderovým kraulem a tzv. americký kraul byl šesti úderový. Kop nohou postupně 

přešel z kopu od kolene, či prsařského střihu ve vlnovitou práci nohou vycházející z kyčelního 

kloubu. V této době byla zdůrazňována vysoká poloha ramen, rytmické dýchání a uvolněná paže 

při přenosu. V USA se zaměřili na svislou polohu předloktí při přenosu. Skrze tento vývoj se 

kraul stal nejrychlejším plaveckým způsobem (Hofer, 2000). 

6.1 Poloha těla 

Tělo zaujímá na hladině mírně šikmou polohu, při níž jsou ramena poněkud výše než boky, 

nejníže je dolní oblast hrudníku. Při výdechu hledí plavec pod hladinou vpřed dolů a hlava 

rozráží vodní hladinu temenem. Úhel náběhu mezi podélnou osou těla a hladinou se různí podle 

rychlosti plavání. 

Při pomalém plavání se pohybuje v rozmezí 5°-10°. S vyšší rychlostí se tento úhel snižuje 

až k nule. Při vysokých rychlostech vystupují záda a hýždě plavce nad hladinu, neboť se 
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nacházejí v oblasti spodního vrcholu první a druhé vlny. První vytvořená rozrážením vodní 

hladiny hlavou, druhá vzniká prouděním vody kolem pánevní oblasti. 

V průběhu práce paží se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla. K maximálnímu 

vychýlení dochází na začátku záběrové fáze, kdy ramenní osa svírá s vodní hladinou úhel 40-50°. 

Na vdechové straně je rozkyv poněkud větší. Vychýlení trupu umožňuje lepší zaujetí optimální 

polohy paže v záběru a plavec tak lépe využije své silové schopnosti. Pňměřený rozkyv vytváří 

dobré podmínky pro přenos druhé paže a vdech (Bartens, Kreichbaum, 1985). 

6.2 Pohyb horních končetin pod hladinou 

Horní končetiny udávají plavci rozhodující hnací sílu. Pracují střídavě, přenos je činěn nad 

vodní hladinou. Jeden plavecký cyklus je stanoven postupným cyklem jedné a druhé paže. Doba 

cyklu paží závisí na délce tratě a individuálním stylu jedince. Obecně se dá říci, že se cyklus 

s délkou tratě prodlužuje (Maglischo, 2003). 

Pohyb horních končetin je rozdělen na šest fází: 1. přípravnou, 2. přechodnou, 3. záběrovou

přitahování, 4. záběrová - odtlačování, (pohyb paží nad vodou) 5. vytažení a 6. přenos paže. 

Hodnotíme-li záběrový cyklus jako celek, musíme vnímat to, že se jednotlivé fáze navzájem 

podmiňují (Hofer, 2000). 

Přípravná fáze charakterizuje zasunutí paže do vody. Ruka se zasouvá do vody v šíň ramen 

v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Dlaň je obrácena dlaní dolů. Během 

této fáze se paže posunuje ve směru lokomoce, to plavce přibrzďuje a je tedy třeba zaujmout 

příznivý tvar ruky. Prsty jsou nataženy a směřují vpřed. 

Svaly, které se později účastní záběru, jsou relaxované. Doba fáze je variabilní dle rychlosti 

plavání a individuálními rozdíly. Trvá přibližně 0,1-0,3 sekundy. Na konci této fáze má paže 
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směřovat dolů a voda začne proudit přes prsty směrem ke hřbetu ruky pod úhlem 

šípovitosti \jl kolem 90°. 

Fáze přechodná trvá pouze 0,1 sekundy. Dle Maglischa, plavec v této fázi přechází z brzdící 

fáze do fáze záběru. Relaxovaná ruka je pň změně úhlu náběhu chycena proudem vody 

směřujícím přes prsty ke hřbetu ruky a zápěstí. Pro plavce je to impulsem k zahájení úsilí 

záběrové fáze. Plavec si v této fázi uvědomuje "pocit vody", který je vnímán jemným napětím. 

Někteří autoň zastávají názor, že v této fázi již působí hydrodynamická vztlaková síla. Úhel 

šípovitosti je v rozmezí 90-11 o o. 

Záběrová fáze přitahovací je fází pracovní, plavec pohybuje rukou zpočátku směrem dolů 

do maximální hloubky, paže je téměř natažená. Úhel šípovitosti je kolem 90°. V této části záběru 

dochází ke zmíněnému vychýlení horní části trupu od podélné osy těla pod úhlem 40°-50°. 

Poté plavec začne paži ohýbat v lokti. Současně dochází k vnitřní rotaci v ramenním kloubu 

a elevaci lopatky. Tato poloha se nazývá "vysoká poloha lokte" nebo "paže předbíhající loket". 

K největšímu ohnutí loketního kloubu 90°-120° dochází ve chvíli, kdy paže protíná ramenní osu. 

Tím přecházíme do následující fáze záběru. Úhel šípovitosti přechází od 90° k nule. 

Záběrová odtlačovací fáze začíná, když paže protíná ramenní osu a dochází k největšímu 

ohnutí loketního kloubu 90-120°. Plavec začne paži opět natahovat, čímž odtlačuje vodní hmotu. 

Během fáze se ramenní osa vrací zpět z vychýlení do nulové polohy. Záběr končí v oblasti 

kyčelního kloubu (Hofer, 2000). 

6.3 Pohyb horních končetin nad hladinou 

Dle Counsilmana (1974) fáze přenášení paží začíná před dokončením záběru. Loket 

přenášené paže se vynoří z vody, zatímco ruka zůstává ve vodě a tlačí vzad a zevnitř. Bylo 

zvykem, že se pň přenášení paže loket po vynoření již nepohyboval, pouze záloktí se otáčelo tak, 
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aby ruka mohla kolem lokte švihnout dříve, než loket minul rameno. Maglischo (2003) zmiňuje, 

že důvodem přenosu je: umístit horní končetinu do optimální pozice pro další záběrovou fázi. 

roavní tedy pro plavce je, aby provedl přenos s co nejmenším vychýlením (trupu a končetin) do 

stran a aby se snažil snížit úsilí svalů v oblasti horní končetiny, pletence ramenního a trupu. Ve 

shodě s výše zmíněným názorem je The Nacional American Red Cross Company (1992). Pokud 

p1avec nevyužije fázi přenosu k relaxaci paže, ruky a prstů, pak se unaví dříve. Přenos paže pak je 

více strnulý a mechanický. 

Hofer (2000) dělí fázi přenosu na fázi vytažení a přenosu. Během fáze vytažení se ruka 

pohybuje vpřed a nahoru, proto vznikají brzdící síly, působící proti pohybu plavce. Svaly, které 

se podílely na záběru, jsou již relaxované. To má za následek, že je poloha ruky a předloktí 

určována proudem vody. Fáze vytažení je velmi krátká, trvá pňbližně 0,1 sekundy. V přenosové 

fázi jsou záběrové svaly relaxované. Přenos paže by měl být kontrolovaný uvolněný pohyb. Paže 

i rameno mají být uvolněné, ale paže má být ovládána tak, aby zabraňovala odstředivé síle 

táhnout ruku ven a aby neklesla bezvládně do vody či nižší polohy. Plavci přenášejí paži dvěma 

způsoby. Ti, kteří mají menší rozsah ramenního kloubu, přenášejí paži nataženou nízko 

nad hladinou. To vede ke zvýšenému tlaku nohou do stran, tedy zvýšení odporu a k narušení 

polohy. Jako kompenzaci přenosu paže velkým obloukem používají tito plavci tzv. dvouúderové 

práce dolních končetin s křížením. Ti s vyšší pohyblivostí ramenního kloubu vedou přenos 

s vysokou polohou lokte a s uvolněným vykývnutím lokte. Typickým projevem je tzv. "vlající 

ruka". Tento přenos plavce nijak nevychyluje. Přenos trvá pňbližně 0,4-0,6 sekundy. 

6.4 Pohyby dolních končetin 

Pohyb dolních končetin vychází z kyčelních kloubů a odtud se postupně přenášejí 

až do hlezenního kloubu. Tím je pohyb bérců poněkud opožděn oproti pohybu stehen. Kraulový 

kop je tedy kop vlnovitý, který pňpomíná pohyby ryb. Tato charakteristická vlna probíhá pouze 
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ve směru extenze v kolenním kloubu, dále je dolní končetina v pohybu omezena svou 

anatomickou stavbou (Hofer, 2000). 

Za začátek cyklu dolních končetin bereme dolní krajní polohu. V tu chvíli je končetina 

natažená, v sagitální rovině přesahuje podélnou osu těla. V následné fázi se celá končetina 

pohybuje směrem nahoru. Končetina je natažená, neboť čéška již další pohyb kolene nedovoluje. 

V1ivem proudící vody se noha natáčí do polohy everze, při které klade nejmenší odpor. Pohyb 

nahoru je prováděn s malým úsilím. 

Dle Hofera je pohyb končetiny dolů započat flexí v kyčli. Z počátku jsou svaly ovládající 

bérec uvolněné, proto noha a bérec ještě pokračují v pohybu nahoru a noha se ohýbá v kolenním 

kloubu. Následuje mohutná extenze v kolenním kloubu, která je důsledkem vlnovitého pohybu. 

Relaxovaný nárt se vlivem tlaku vody otáčí dovnitř do polohy inverze hlezenního kloubu. Hnací 

sílu vytváří plocha nártu a dolní částí bérce. Vertikální složka síly se projevuje v reakci stehna při 

pohybu nahoru a tím je započat další cyklus dolní končetiny. 

Vejde-li se cyklus dolních končetin, tedy postupný kop pravou i levou nohou, do cyklu 

horních končetin třikrát, hovoříme o kraulu šesti-úderovém. U některých plavců, většinou při 

dlouhých tratích, se vejde cyklus nohou pouze dvakrát nebo jednou, pak je souhra považována ze 

čtyř nebo dvou-úderovou. Může to být způsobeno nižší frekvencí kopů, nebo pouze 

nepravidelností kopů, kde některé kopy nemusí být výrazné. Potom může být sporné, kterou 

souhru plavec plave. Souhra dolních a horních končetin vyplývá z nutnosti udržovat rovnováhu 

na hladině. Typ souhry bývá určen také rychlostí plavání a délkou tratě. Plavci kratších tratí 

mívají šest úderů na cyklus paží, při delších tratích pak úderů méně (Hofer, 2000). 

6.5 Dýchání 

Kraulové dýchání těsně souvisí s prací paží. Plavec začíná nádech, když souhlasná paže 

na straně vdechu dokončila záběr a vynořuje se z vody. Druhá paže je přípravné nebo přechodné 
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fázi, tudíž nezabírá, ale slouží jako stabilizátor a opora pro vdech. Nádech je realizován otočením 

hlavy na souhlasnou stranu. Nádech je krátký, ale intenzivní, proveden ústy a těsně u hladiny. 

Vdech blízko u hladiny je umožněn sestupnou částí vlny, která se tvoří rozrážením hladiny 

temenem. Rozkmit této vlny se zvětšuje s rychlostí plavání. Při větších rychlostech je tedy vdech 

snáze proveditelný. Po nádechu se poloha hlavy vrací do výchozí polohy. Výdech je realizován 

ústy částečně i nosem v průběhu cyklu paží. Řada plavců dýchá tzv. na "jeden a půl cyklu", 

tedy na každý třetí záběr paží (nádech, levá, pravá, levá, nádech nebo naopak). Sprinterské tratě 

vedou k plavání s omezeným dýcháním, neboť vychýlení těla provedením nádechu vede 

k porušení hydrodynamické polohy a k oslabení záběrové fáze. Také fixace hrudníku v bezdeší 

tvoří lepší oporu pro záběrové svalstvo a plavec může lépe využít silové práce (Hofer, 2000). 

34 



7.SVALOV Á AKTIVITA 

Zapojení svalů na suchu je determinováno nebo podmíněno vzpřímeným postojem člověka. 

Svaly svou činností musí překonávat síly působící na člověka na zemském povrchu. Jsou to síly 

gravitačního pole. Ve vodním prostředí dochází k nadlehčení a eliminaci těchto gravitačních sil 

dle pravidel Archimédova zákona. Svalový aparát člověka není tedy zatěžován stejně jako na 

suchu. Zapojení svalů ve stoji na suchu. Ve stoji spatném "na suchu" zapojujeme svalové 

slmpiny, které zajišťují vzpřímený postoj. Tyto svaly nazýváme svaly posturální. Tyto svaly se 

dělí na dvě skupiny, svaly tonické a fázické (Lánik, 1990). 

Svaly tonické, jsou svaly, které mají zvýšený tonus. Zapojují se více při denních 

stereotypních činnostech (stoj, chůze, sed). Jsou to svalové skupiny s výraznou tendencí 

ke zkrácení. Patří mezi ně: 

1. Kývač hlavy (M. Sternocleidomastoideus). 

2. Horní fixátory lopatky: zdvihač lopatky (M. Levator scapulae) a horní část trapézového 

svalu (M. Trapezius). 

3. Spodní a horní vlákna velkého prsního svalu (M. Pectoralis maior). 

4. Extenzory bederní páteře vč. čtyřhranného svalu bederního (M. Quadratus lumborum). 

5. Flexory kyčelního kloubu. 

6. Adduktory kyčelního kloubu (Mm. Adductores). 

7. Flexory kolenního kloubu. 

8. Trojhlavý sval lýtkový (M. Triceps surae). 
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Druhou skupinou svalů, které se také podílejí na posturální funkci jsou svaly fázické, svaly 

s tendencí k oslabení. Jsou to svaly hypoaktivní a na denních stereotypech se méně zapojují. 

Pro správné držení těla jsou však nezbytné (Láník, 1990). Jsou to především tyto svaly: 

0 Paravertebrální svaly, především tzv. autochtonní muskulaturu (rotátory páteře) 

a extenzory páteře v hrudním úseku. 

o Horní a střední část velkého prsního svalu (M. Pectoralis maior). 

o Dolní fixátory lopatky (střední a spodní vlákna trapézového svalu M. Trapezius, rombické 

svaly Mm. Rhomboideí, široký sval zádový M. Latissimus dorsi a přední sval pilovitý M. 

Serratus anterior). 

o Střední a zadní část deltového svalu (M. Deltoideus). 

o Vnější rotátory ramenního kloubu- podhřebenový sval (M. Infraspinatus). 

o Hýžďové svaly (M. Gluteus maximus). 

o Bňšní svaly (Mm. Abnominis). 

o Vnitřní strana lýtka (Mm. Peronei). 

7.1 Zapojení svalů při kraulu 

Svalová aktivita pň kraulu je úzce spojena s vodorovnou polohou plavce, s působením 

vodního prostředí, s vytvářením hnacích sil a zachování správné neboli optimální techniky 

plaveckého způsobu. Pň poloze splývání, kdy jsou paže spojené ve vzpažení, hlava pod rukama, 

dolní končetiny natažené, špičky propnuté, se aktivuje jiné svalstvo než pň stoji ve výponu se 

vzpažením (nebo stoji spatném, s pažemi v pňpažení). 
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Pň plavání kraulem se liší svalová aktivita dle dané fáze. Rozdíly jsou hlavně mezi svaly 

vytvářející hnací sílu a jiné svaly, které jsou aktivní pň přenosu. Postupně se zapojují všechny 

svaly ramene. Jsou to svaly umožňující krouživý pohyb, svaly, které zvedají a podmiňují pokles 

pletence ramenního a ty, které způsobují vnitřní rotaci předloktí (Preislerová Bělková, 1984). 

7.1.1 Zapojení svalů při záběrové fázi 

Pň počátku záběrové fáze se na pohybu podílejí svaly podmiňující pokles pletence 

ramenního, které spouští rameno, čímž prodlužují délku záběru (Čihák, 2001). Jsou to tyto svaly: 

o Malý a velký sval prsní (M. Pectoralis maior et minor). 

o Sval podklíčkový (M.Subclavius). 

o Vzestupné a sestupná vlákna deltového svalu (M. Deltoideus). 

o Dolní vlákna předního pilovitého svalu (M. Serratus anterior). 

o Široký sval zádový (M. Latisimus dorzi). 

Ve fázi záběru pak hlavně svaly vykonávají krouživý pohyb, flexory ramenního kloubu: 

o Přední část deltového svalu (M. Deltoideus). 

o Velký prsní sval (M. Pectoralis maior). 

o Hákový sval (M. Coracobrachialis). 

o Dvojhlavý sval pažní (M. Biceps brachii). 

Svaly způsobující vnitřní rotaci předloktí se zapojují na konci záběru a pň zahájení přenosu: 

o Velký prsní sval (M Pectoralismaior). 
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o Přední část deltového svalu (M. Deltoideus). 

o Široký sval zádový (M. Latisimus dorzi). 

o Hákový sval (M. Coracobrachialis) 

o Podlopatkový sval (M. Subscapularis). 

o Velký oblý sval (M. Teres maior). 

7.1.2 Zapojení svalů při přenosu 

Dle Preislerové Bělkové se pň přenosu aktivují svaly způsobující vnitřní rotaci předloktí a 

vykonávající krouživý pohyb pletence ramenního: 

o Velký prsní sval (M. Pectoralis maior). 

o Trapézový sval (M. Trapezius). 

o Přední část deltového svalu (M. Deltoideus). 

o Široký sval zádový (M. Latisimus dorzi). 

o Hákový sval (M. Coracobrachialis) 

o Podlopatkový sval (M. Subscapularis) 

o Velký oblý sval (M. Teres maior) 

Zobrazení vybraných svalů viz Pň1oha E. 

Elektromyografický výzkum plavců (lkai, Ishii, Miyashita, 1964) ukazuje, že v prvé fázi 

přenosu paže se pracující svaly prudce smrští - hlavně sval deltový a trapézový (M. Deltoideus; 

M. Trapesius), tím dají impuls k přénesení paže nad vodou. Na to se svaly přenášející paži 
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uvolní. Zdá se tedy, že tento počáteční impuls je postačující k přenosu paže po dráze podobné 

balistické kňvce. Napětí svalů by mělo postačovat, aby paže neklesla na hladinu. Delší silné 

stažení svalů je nežádoucí, neboť svaly unavuje. Plavec si pak stěžuje na ztuhlost ramen. 

V druhé fázi přenosu se má plavec snažit o vědomé uvolnění vedení paže v přenosu. Vědomě 

uvolňovat deltový a trapézový sval. Přenos paže má být ovládaným a kontrolovaným balistickým 

pohybem, ke kterému má dostačovat mírné svalové napětí. 

Výzkum ukázal, že vrcholoví oproti plavcům méně vynikajícím, zapojují svaly méně 

intenzivně a po kratší časový úsek. Vrcholoví plavci také intenzivněji zapojují svaly, které 

pňtahují paži k tělu, tedy svaly: široký sval zádový - M. Latisimus dorzi; velký sval oblý - M. 

Teres maior; a trojhlavý sval pažní - M. Triceps brachii. 

Na obrázku 3 je znázorněn začátek a konec stahu jednotlivých svalů. Lepší plavec mnohem 

více používá svaly pňtahující paži, a tím dosahuje mnohem účinnějšího záběru. Široký sval 

zádový se stahuje krátce po začátku záběru a velký prsní sval se aktivuje a pňpojuje k pňtahování 

paže v okamžiku, kdy velký prsní sval již napůl vykonal stah. U horšího plavce je tomu naopak. 

U obou plavců se na konci záběru překrývá aktivace svalů pňtahujících paži a svalů zajišťující 

přenos paže. 
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osoba A osoba B 
"liroký sval zádový - --· -
velký sval oblý -
trojhlavý sval paini -
dvojhlavý sval painí 

velký sval prsní --
sval deltový . 

sval trapézový 

I I 

o 2 o 2 

vteřiny vteřiny 

Obrázek 3: EMG záznam svalové činnosti dvou plavců (osoba A-horší plavec, B- lepší 

plavec). 

U plavce, který používá přenos širokým plochým obloukem, je pohyb více podobný vrhu, 

což umožňuje, aby odstředivá síla vyvinutá v první fázi přenosu nesla paži dále vpřed. 

Rychlost přenosu paže by měla do značné míry odpovídat rychlosti paže pň záběru. To platí 

i o zasunutí paže do vody. Plavec se má snažit, aby svalovým napětím nezrychloval pohyb 

přenášené paže. Je-li pohyb překotný, ruší rytmus plavání a zvyšuje odpor proti pohybu 

(Counsilman 1974). 
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8.HLAVNÍ ČÁST 

8.1 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíly v zapojení svalových skupin během správného a 

špatného přenosu paže v plaveckém způsobu kraul. Dalším cílem je potvrdit vliv špatného 

přenosu paže na celkovou koordinaci všech segmentů těla v plaveckém způsobu kraul. 

8.2 Výzkumné otázky 

o Jaký je pohybový stereotyp svaly probanda s korektním přenosem paže? 

O Jak se liší timing, zapojení svalových skupin, u plavce s korektní a chybnou 

technikou? 

O Jaká je charakteristika (uzlové body) chybného pohybového stereotypu přenosu paže 

probanda? 

o Jaký vliv má práce trupu na přenos paže? 

8.2.1 Popis výzkumného plánu 

Pomocí EMG se u vybraných probandů zjišťoval pohybový stereotyp přenosu paže (pravá) 

): J~ /,J • ~ 
s velikostí a dobou aktivace svalů, které ' bylo doplněno o synchronizovaný videozáznam 

s elektromyografem pro lepší analýzu naměřených dat. Měření bylo realizováno na plaveckém 

způsobu kraul. Délka měřeného úseku byla stanovena na 50 až 100 metrů. Stanovený úsek měl 

být plaván střední intenzitou. 

8.2.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor se skládal ze dvou probandů s rozdílnou plaveckou kariérou. První 

pro band, se špatnou technikou provedení přenosu paže, se do zahájení výzkumu zabýval tzv. 
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hobby plaváním. Hlavním cílem probanda bylo uplavat plaveckou část v Ironmenu, plaveckým 

způsobem kraul. Proband pravidelně trénoval s tréninkovou skupinou podobně zaměřených 

plavců. Na zlepšení plaveckého způsobu kraul proband pracoval již tři roky s minimálním 

zlepšením fáze přenosu paže. 

Druhý proband, s korektní technikou provedení přenosu paže, se do zahájení výzkumu 

věnoval už jen rekreačnímu plavání a to z časových důvodů. Plavecká kariéra probanda trvala 7 

Jet a byla ukončena v 19. letech. Proband pracuje jako učitel plavání na vysoké škole. Celkovou 

charakteristiku dále doplňuje stručná anamnéza obou testovaných osob. Zajímal nás především 

věk, pohlaví, váha, tělesné výška, současná sportovní aktivita či inaktivita. 

8.2.3 Měřící proměnné a použité techniky 

Hodnota a délka aktivace svalů podílejících se na přenosu paže byla měřena pomocí Poly 

EMO u vybraného vzorku s chybnou a korektní technikou přenosu paže. Zároveň byl pořízen 

videozáznam, který byl s Poly EMO synchronizován. Vlastní měření spočívá v přenosu signálu 

svalového napětí z osmi párů elektrod připevněných na povrchu těla plavce v místě měřených 

svalů do přístroje EMO, který je upevněn pomocí popruhů a speciálního pouzdra na těle plavce. 

Na okraji bazénu jsou lokalizované dva přijímače, přes které je signál dále přenášen do 

notebooku. Při měření je nutno zajistit pevné přichycení elektrod Usou k tomu určené lepící 

kroužky), aby se zabránilo jejich uvolnění. Kůže probanda musí být suchá, potřená vodivým 

gelem. Gel se používá pro snížení povrchového napětí kůže a pro zlepšení přenosu signálu. 

Při měření je signál okamžitě zobrazen v programu Noraxon EMO (notebook), 

kde se do předem připravených grafů zobrazuje aktivace měřených svalových skupin. Současně 

je k dispozici také zmíněný videozáznam, který je synchronizován s přenosem signálu. Software 

Noraxon EMO analysis umožňuje po~dější zpracování výsledků. Tento program nabízí variabilní 

druhy analýz pohybových stereotypů, grafické záznamy a statistická zpracování měření. Měření 
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určuje pohybový stereotyp aktivity svalů u plavce tzv. timing pohybu. Dále analyzuje zapojení 

jednotlivých svalů a určuje svalové napětí v průběhu pohybu. 

Měření bylo prováděno ve standardních podmínkách bazénu, které byly zajištěny 

provozovatelem bazénu (teplota vzduchu 27°C, teplota vody 26°C, osvětlení a kvalita vody 

dle zákonných hygienických podmínek). Testování proběhlo v ten samý den pro plavce s 

chybným i s korektním přenosem paže, a to následně po sobě. Výše uvedené měření bylo 

provedeno v letním semestru akademického roku 2006/07 po ukončení praktických hodin plavání 

FTVS UK v bazénu Tyršova domu pod vedením Mgr. D. Juráka. Zpracování a vyhodnocení 

výsledků proběhlo v průběhu letního semestru 2007/08. 

8.2.4 Výběr svalových skupin 

Výběr svalů pro měření probíhal ve spolupráci s Mgr. Jurákem a MUDr. Pánkem na základě 

již známých měření svalové aktivity při plavání kraulem pomocí EMO s přihlédnutím ke 

specifikám svalové aktivity při přenosu paže v kraulu (Pink, Perry, 1993). 

Svalová aktivita u kraulu je úzce spojena s vodorovnou polohou plavce, s působením vodního 

prostředí, s vytvářením hnacích sil a se zachováním korektní neboli optimální techniky 

plaveckého způsobu kraul. Během kraulového pohybu se liší svalová aktivita dle dané fáze. 

Rozdíly jsou hlavně mezi svaly vytvářejícími hnací sílu a svaly, které jsou aktivní jen při 

přenosu. V průběhu pohybu se postupně se zapojují všechny svaly ramene. Jsou to svaly 

umožňující krouživý pohyb paže. Svaly, které zvedají a podmiňují pokles pletence ramenního a 

způsobují vnitfuí rotaci předloktí (Preislerová Bělková, 1984). 

Při přenosu paže jsou aktivní svaly, které umožňují vnitfuí rotaci předloktí (vnitfuí rotátory), 

a svaly, které se podílejí na krouživém pohybu v ramenním kloubu (tzv. pohyb cirkumdukce): 

1. Velký prsní sval (M. Pectoralis major). 
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2. Trapézový sval (M. Trapezius),homí i dolní část. 

3. Přední a zadní část deltového svalu (M. Deltoideus). 

4. Široký sval zádový (M. Latisimus dorzi). 

5. Hákový sval (M. Coracobrachialis). 

6. Podlopatkový sval (M. Subscapularis). 

7. Velký oblý sval (M. Teres maior). 

8. Paravertebrální svaly v oblasti páteře- rotace páteře. 

Elektromyografický výzkum plavců (lkai, Ishii, Miyashita, 1964) ukazuje, že v prvé fázi 

přenosu paže se pracující svaly prudce smrští, hlavně sval deltový a trapézový( M. Deltoideus, 

M. Trapesius), tím dají impuls k přenesení paže nad vodou. Na to se svaly přenášející paži 

uvolní. V druhé fázi přenosu se má plavec snažit o vědomé uvolnění vedené paže v přenosu. 

Jedná se o vědomé uvolnění deltového a trapézového svalu. Dle Counsilmana (1974) má přenos 

paže být ovládaným a kontrolovaným pohybem, jehož trajektorie odpovídá balistické křivce. 

Pohybu paže pň přenosu má dostačovat mírné svalové napětí (Counsilman, 1974). 

Výzkum ukázal, že vrcholoví plavci oproti plavcům méně vynikajícím, zapojují svaly méně 

intenzivně a po kratší časový úsek. Plavci vrcholoví také intenzivněji zapojují svaly, které 

pňtahují paži k tělu - tedy svaly: široký sval zádový - M. Latisimus dorzi, velký sval oblý - M. 

Teres maior, a trojhlavý sval pažní - M. Triceps brachii. Lepší plavec mnohem více používá 

svaly pňtahující paži, a tím dosahuje mnohem účinnějšího záběru. Široký sval zádový se stahuje 

krátce po začátku záběru a velký prsní sval se aktivuje a pňpojuje k pňtahování paže v okamžiku, 

kdy velký prsní sval již napůl vykonal stah. U horšího plavce je tomu naopak. U obou plavců se 

na konci záběru překrývá aktivace svalů pňtahujících paži a svalů zajišťující přenos paže. U 
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plavce, který používá přenos širokým plochým obloukem, je pohyb více podobný vrhu, což 

umožňuje, aby odstředivá síla vyvinutá v první fázi přenosu nesla paži dále dopředu. 

8.3 Rozsah platnosti 

8.3.1.1 Vymezení 

Úvahy platí pouze pro testované jedince. Zjišťování aktivace svalů je omezena výběrem 

svalů, k dispozici je 8 párů elektrod, čímž je zúženo pole výběru. 

8.3.2 Omezení 

Z důvodů náročnosti provádění testování a vyhodnocení výsledků v našich podmínkách bude 

měření uskutečněno pouze na malém vzorku. Výsledky měření budou platné pouze v rámci 

uvedených jedinců. Výsledky proto nelze brát jako plošně platné, muselo by být provedeno 

rozsáhlejší měření. 

Výzkum je ovlivněn především dvěma faktory: vnějšími vlivy (individuální projev 

plaveckého stylu) a chybami měření. To znamená, že již stanovení správné techniky je výběrem 

rysů, které se shodně objevují u špičkových plavců, ale nejsou zcela totožné. Chyby měření 

mohou nastat především při nesprávném nainstalování elektrod na tělo plavce, kdy může dojít ke 

snížení přenosu informace. 

Systémové chyby přístroje jsou detekovány použitým softwarem pro měření a vyhodnocení 

elekromyografického záznamu. 

8.4 časový harmonogram 

o Osvojení si práce s elektromyografem, sběr informací o měření, konzultace 

s MUDr. Davidem Pánkem a Mgr. Danielem Jurákem. 
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0 Sestavení časového plánu (využití volných pronajatých hodin bazénu, zajištění pracovního 

volna u měřených jedinců a MUDr. Pánka, vedení obsluhy EMO). 

0 Výběr testovaných po konzultacích s vedoucím diplomové práce. 

o Seznámení testovaných s prováděným testováním. 

o Sběr údajů pro sportovní anamnézu testovaných. 

o Měření aktivity svalů při přenosu paže, filmování synchronního videozáznamu. 

o Počítačové zpracování dat (SW pro zpracování dat). 

o Vyhodnocení naměřených výsledků, závěry. 

8.4.1 Sběr dat 

Sběr dat proběhl metodou Poly EMO sledování doplněné 2D nebo3D (dle podmínek) 

kinematickou analýzou. Při měření elektromyografem byl pohyb snímán také videokamerou, 

synchronizovanou se záznamem EMO. 

Postup měření: Plavání 25 metrů plaveckým způsobem kraul ve středním tempu (tempo 

na 1500 metrů) opakované čtyřikrát 

Výběr svalů byl uskutečněn z předpokládaného zapojení svalů při přenosu paže následovně: 

o M. Deltoideus pars spinalis. dx. (posterior) 

o M. Deltoideus pars clavicularis. dx. (anterior) 

o M. Trappezius pars ascendens dx.- vzestupná vlákna. 

o M. Trappezius pars descendens dx.- sestupná vlákna. 
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o Mm. Lumbales sin. 

o Mm. Lumbales dx 

o M. Obliques abdominis extemus dx. 

o M. Pectoralis maior dx. 

Probandi:Výběr probandů byl proveden po konzultaci s Mgr. D. Jurákem 

Materiál: Materiál použitý k vlastnímu měření a zpracování dat byl zapůjčen Univerzitou 

Karlovou, Fakultou tělesné výchovy a sportu- Katedrou fyzioterapie a Katedrou plaveckých 

sportů. Materiální zajištění obsahovalo Poly EMG měňcí přístroj, materiál k upevnění a zajištění 

elektrod proti uvolnění, videokamera. 

Obsluha: Obsluhu EMG přístroje obstaral MUDr. Pánek, snímání videozáznamu Š. 

Požgayová 

Doprava: Přístroj EMG, videokameru i materiál k upevnění z UK FTVS dovezl MUDr. Pánek 

Ekonomika: Zapůjčení materiálu bylo zdarma poskytnuto UK FTVS. Měření v bazénu 

Tyršova domu proběhlo v hodinách pronajatých k účelům UK FTVS. 
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9.VÝSLEDOVÁ ČÁST 

Výsledky měření jsou zpracované pomocí softwaru Noraxon. Výstupem analýzy jsou předem 

pňpravené protokoly, které odpovídají zvoleným faktorům hodnocení. Prvním výstupem je 

protokol Noraxon Quick Analysis - protokol rychlé analýzy, druhým Standard Timing Analysis 

Report, časové zapojení svalů. 

9.1 Noraxon Quick Analysis Report 

Noraxon Quick Analysis Report (Pň1oha A) - protokol rychlé analýzy ukazuje aktivitu 

měřených svalů v průběhu stanovené fáze. Je designován především pro frekvenční a únavovou 

analýzu pohybu. Změny hodnot v čase ve vybraných parametrech (hlavní amplituda, median, 

hlavní frekvence, průchod nulovou hodnotou) jsou presentovány jak v grafu, tak i v numerických 

hodnotách. 

Vybraným úsekem byla fáze vytažení a přenosu paže, které jsem identifikovala pomocí 

videozáznamu probanda. Videozáznam byl zpomalen desetkrát oproti reálnému času tak, aby 

sledované fáze byly dobře identifikovatelné. Začátek fáze vytažení začíná ukončením fáze 

záběrové, svaly podílející se na záběru jsou v této fázi již relaxované. Fáze přenosu pak začíná při 

ukončení kontaktu paže s vodou a končí prvním kontaktem prstů, paže s hladinou 

(Counsilman, 1974). 

Vybraný úsek vytažení a přenosu paže plavce s korektní technikou přenosu paže, tedy 

od relaxace záběrových svalů až po kontakt prstů s hladinou, trval u probanda- plavce 0,6513 

sekund. Zapojení svalů u plavce s korektním přenosem, byla aktivita svalů následující (viz. 

Pň1oha č 1): 

1. M. Pectoralis maior dextra - pravý velký sval prsní: Aktivita tohoto svalu narůstá od 

0,1500 sekundy, což dle videa ukazuje na počátek aktivity až v přenosové fázi, nikoliv ve 
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fázi vytažení paže nad vodní hladinu. Tento sval je u probanda aktivní až do ukončení 

přenosu o pňbližně stejném svalovém napětí od 52,1- do 317,4uV. 

2. M. Deltoideus pars clavicularis dextra - pravá strana deltového svalu - přední vlákna jsou 

zapojena nejprve pň fázi vytažení, poté až od 0.3653 sekundy do 0.5433 sekundy, 

což odpovídá nejvyšší poloze lokte pň přenosu paže, je to pozice, kdy se dostane rameno, 

loket a zápěstí do jedné roviny. Velikost svalového napětí byla do 472uV. 

3. M. Deltoideus pars spinalis dextra - sval deltový zadní část na pravé straně je nejvíce 

aktivní ještě ve fázi vytažení paže nad hladinu do ukončení kontaktu prstů s vodní 

hladinou, 0,2187 sekund po zahájení fáze vytažení, svalové napětí odpovídá pň amplitudě 

hodnotě 1056,0uV. 

4. M. Trapezius pars descendens dextra - sval trapézový - sestupná vlákna na pravé straně 

mají nízkou, ale znatelnou aktivitu také pň vytažení paže nad hladinu, ale zvyšují aktivitu 

v 0,4487 sekundě poté, co předloktí předběhne osu ramenního kloubu. Velikost aktivace 

svalového napětí je 1292,1uV. 

5. Trapezius pars ascendens dextra - sval trapézový vzestupná vlákna na pravé straně 

se v průběhu fáze pohybu účastní ve chvíli kdy paže míjí ramenní kloub od 0,4080sec 

do 0,5067sec, nejvyšší hodnota svalového napětí je579,5uV. 

6. Mm. Lumbales dextra - svaly v oblasti bederní páteře na pravé straně vyvíjejí aktivitu 

od překročení předloktí roviny ramenního kloubu v rozmezí od 0,3713 do 0,5980sec. 

Jejich aktivita není pň1iš velká do 169,0uV. 

7. Mm. Lumbales sinistra - svaly oblasti bederní na levé straně mají nízkou aktivitu zapojení 

v celém průběhu pohybu paže. K mírnému zvýšení dochází pň konečném natažení paže 

a zasunutí prstů do vody. 
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8. M. Obliques abdominis extemus dextra - šikmý sval bňšní, jehož aktivita je též 

minimální mírným zvýšením v první fázi přenosu, kdy je paže v poloze za osou 

ramenního kloubu. 

Fáze vytažení a přenosu druhého probanda (s chybnou technikou přenosu paže) byla kratší, 

trvala 0,6250sec oproti probandovi s korektním přenosem (0,6513). Dle videonahrávky je patrné, 

že přenos paže je veden dále od těla po kružnici, což narušuje optimální polohu plavce. Pohyb 

paže pň přenosu je kompenzován zvýšenou prací dolní končetin a trupu. Zapojení sledovaných 

svalů tohoto plavce, vyhodnocené pomocí Noraxon Quick Analysis, je následující (podrobněji 

viz. Pň1oha č.2): 

1. Pectoralis maior dextra - velký prsní sval na pravé straně byl aktivní ve fázi vytažení do 

0,1213sec, o svalovém napětí 70-35,7uV. Dále se podílel na přenosu ve fázi protnutí osy 

ramenního kloubu v časovém rozmezí 0,3373- 0,4400sec o napětí 58,7uV. 

2. M. Deltoideus pars clavicularis dextra - aktivita přední části deltového svalu narůstá od 

0,2700sec, nejvyšší aktivitu vykazuje v 0,3607sec o hodnotě 855,9uV, která odpovídá 

poloze, kdy předloktí překročilo osu ramenního kloubu. Dále se aktivita svalu postupně 

snižovala. 

3. M. Deltoideus pars spinalis dextra- největší aktivita zadních vláken deltového svalu byla 

dle analýzy ještě ve fázi vytažení paže nad hladinu. V průběhu přenosu zůstala jeho 

aktivita na vyšší úrovni se třemi amplitudami. Na počátku přenosu, kdy je ukončen 

kontakt prstů s hladinou 0,1700sec (892,6uV), ve fázi průchodu paže osou ramenního 

kloubu 0,3280sec (835,2uV), a dále pň kontaktu s hladinou na konci přenosu paže 

0,5920sec (784,7uV). 
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4. M. Trapezius pars descendens dextra - sestupná vlákna trapézového svalu jsou dle 

analýzy aktivní jak ve fázi vytažení, tak mají amplitudu elektrického potenciálu ve fázi 

přenosu. Pň vytažení v 0,0633sec (869,9uV), pak klesá výrazně jeho aktivita a pozvolna 

opět roste do 0,4787sec (1169,1uV), kdy paže klesá k vodní hladině ve fázi přenosu po 

protnutí osy ramenního kloubu. 

5. M. Trapezius pars ascendens dextra - vlákna vzestupná svalu trapézového jsou aktivní v 

první fázi přenosu do průchodu paže osou ramenního kloubu od 0,1427sec do 0,3353sec 

(768,6uV). 

6. Mm. Lumbalis dextra- svaly v oblasti bederní páteře na pravé straně nevykazují v 

průběhu pohybu významnou aktivitu. 

7. Mm. Lumbalis sinistra- svaly levé strany v oblasti bederní páteře jsou v průběhu přenosu 

aktivní ve třech intervalech, které se dají dle mého názoru odvodit od práce dolních 

končetin, které kompenzují pohyb paže pň přenosu po kružnici nad hladinou. Největší 

výchylka je mezi 0,2027- 0,3220sec, kdy dosahuje hodnotyl208,0uV. 

8. M. Obliques abdominis extemus dextra- jeho činnost pň přenosu je také nevýznamná a 

na pohybu se moc nepodílí. 
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9.2 Standard Timing Analysis 

Standardní analýza stereotypu pohybu a analýza daného intervalu (Pň1oha B) je vypracována 

pro analýzu zapojení svalů reflexních pohybů a jiných pohybů, závisejících na postupném 

zapojení svalů. Je založena na prahové definici užívající standardní odchylky od základní linie 

EMG. Timing a aktivita svalů je analyzována a znázorněna pomocí barevných sub-period 

(intervalů). Protokol Standardní timing analýzy je zhotoven pro jednu periodu pohybu a pořadí 

zapojení svalů, Firing order, během dané periody. Procentuální hodnoty lokální amplitudy je 

ručně nastavitelná, stejně jako fixní hodnoty analýzy. 

U standardní timing analýzy (Noraxon Standard Tirning Analysis první a druhý proband) 

jsem stanovila zobrazení sub-periody na hodnotu 50- ti procent z dané svalové aktivity 

stanoveného intervalu, který odpovídá vytažení a přenosu paže. To znamená, že v příslušném 

protokolu v grafu je barevně zvýrazněn vždy úsek, který je vyšší než hodnota 50- ti procent. Dále 

je na ose x promítnuta svalová aktivita v průběhu pohybu, na ose y hodnota snímaného 

elektrického potenciálu. V grafu sloupcovém je stanoveno pořadí zapojení, Firing order. 

K vytvoření timing analýzy jsem si stanovila (pro oba plavce) devět period svalové aktivity, 

které odpovídají fázi vytažení a přenosu paže. Pomocí videozáznamu jsem stanovila okamžik 

počátku a konce těchto fází. Počátkem u probanda s korektním přenosem jsem určila chvíli, kdy 

se paže dostává na konec záběrové fáze a plavec začíná přenos výrazným pohybovým impulsem 

v ramenním kloubu. Rameno se dostává nad hladinu jako první, což je zřetelně viditelné 

na videozáznamu. Poté se paže krčí v loketním kloubu a je přenášena uvolněně vpřed. Proband 

s chybným přenosem začíná přenos vytažením lokte nad hladinu, zatímco rameno i ruka je stále 

pod hladinou. Tuto techniku přenosu paže popisuje Counsilman (1974) jako zastaralou a 

neefektivní. Konec plavcova přenosu jsem stanovila na okamžik, kdy dojde ke kontaktu prstů 

(nebo jiné části paže) s vodní hladinou. U probanda se správným přenosem je první kontakt s 
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hladinou proveden prsty, po nich plynule následuje loket a paže se natahuje vpřed těsně pod 

hladinou. Proband s chybným přenosem paži neudrží nad hladinou a první kontakt je 

zprostředkován loketním kloubem. Následně se zanoří celé předloktí a paže se pohybuje do 

natažení více pod hladinou než u prvního probanda. 

9.2.1 Timing analýza plavce s korektním přenosem 

Z grafu standardní timingové analýzy vyplývá pohybový stereotyp plavce s korektním 

přenosem následovně. Z počátku stanoveného úseku jsou nejvíce zapojena vlákna velkého 

prsního svalu (M. Pectoralis maior). Velký prsní sval je vnitřním rotátorem v ramenním kloubu, 

ale zároveň ventrálním flexorem, který je aktivní při předpažení (Čihák, 2003). To znamená, že 

se paže ve fázi vytažení dostává do vnitřní rotace (nejspíše spojené s pronačním postavením 

předloktí), tedy polohy, kdy je dlaň natočena hřbetem ke dnu bazénu. Druhým svalem, který je 

následuje v pořadí timing analýzy, je zadní část deltového svalu (M. Deltoideus pars spinalis). 

Zadní část svalu je dorzálním flexorem a abduktorem ramenního kloubu a přitlačuje hlavici kosti 

pažní do kloubní jamky (Čihák, 2003). Aktivita zadní části deltového svalu má za následek zdvih 

paže nad hladinu vody při začátku přenosu. Následná aktivita M. Obliques abdominis extemus 

dextra, tedy šikmého břišního svalu na pravé straně. Je to sval, který způsobuje rotaci trupu 

(pánve při fixovaném trupu) na opačnou stranu. Je-li tedy trup v rotačním postavení na pravou 

stranu, pak šikmý břišní sval fixuje pánev, tak že drží pánev v optimální poloze a kompenzuje 

rotaci trupu při přenosu. Aktivita tohoto svalu se u probanda s chybným přenosem v počátku 

přenosu neobjevuje. Poté, co proband zafixuje pánev, aktivuje se přední část deltového svalu 

(M. Deltoideus pars clavicularis). Z podrobné analýzy (Noraxon Quick Analysis viz výše) 

vyplývá, že nejvyšší aktivita předních vláken deltového svalu u prvního plavce je ve fázi přenosu, 

kdy loketní kloub a ruka míjejí osu ramenního kloubu. Loket je ve své nejvyšší poloze v průběhu 

přenosu. Aktivitu tohoto svalu uvádějí Ikai a koL (1964), společně s aktivitou svalu trapézového, 

jako původce pohybového impulsu pro přenos paže. Dostane-li se paže přes osu ramenního 
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kloubu a přes nejvyšší polohu lokte, svaly se uvolní a relaxují. Svalový impuls je dle autorů 

postačující k přenosu paže po dráze podobné balistické kňvce. Napětí svalů by mělo postačovat, 

aby paže neklesla na hladinu. Delší silné stažení svalů je nežádoucí, neboť svaly unavuje. 

Následuje aktivita sestupné části trapézového svalu (M. Trapezius pars descendens). Sval je 

fixátorem lopatky (Čihák, 2003). Paže se pň jeho aktivaci dostává před osu ramenního kloubu, a 

sval nejspíše pomáhá udržení paže nad hladinou, jeho aktivace není výrazná. Další činnost koná 

vzestupná část svalu trapézového. Je to sval, který vytáčí lopatku zevně a tím zvedá paži (přes 

upažení) nad horizontálu (Čihák, 2003). Jeho aktivita je identická se závěrečným vytažením paže 

vpřed do optimální pozice pro zanoření prstů pod hladinu. 

9.2.2 Timing analýza plavce s chybným přenosem 

Timing analýza plavce s chybným přenosem začíná také aktivitou velkého prsního svalu (M. 

Pectoralis maior) a zadních vláken svalu deltového (M. Deltoideus pars posterior). Tedy 

aktivitou svalů, které jsou vnitřním rotátorem v ramenním kloubu (zároveň ventrálním flexorem) 

a dorzálním flexorem a abduktorem ramenního kloubu. Tyto svaly natočí paži do pozice vnitřní 

rotace na konci záběru a zvedají paži nad hladinu. Pak se začíná zapojení svalů lišit. Plavec 

nezafixuje pozici pánve. Třetím svalem v pohybovém vzorci je vzestupná část trapézového 

svalu (M. Trapezius pars ascendens), která pňtlačuje lopatku k hrudníku, a sestupná část 

trapézového svalu (M. trapezius pars descendent). Sval fixuje a vytáčí dolní úhel lopatky zevně 

a tím zvedá paži nad horizontálu přes upažení (Čihák, 2003). Aktivace trapézového svalu ukazuje 

na pohyb paže do upažení, tedy dále od těla než je nutné. Loket se dostává dále od těla místo 

pohybu do výšky. Upažení přenášené paže vyvolává reakci trupu a dolních končetin. Dle 

Newtonova zákona akce a reakce přenášení paže velkým obloukem proti směru hodinových 

ručiček vede k reakčnímu pohybu kyčlemi v opačném směru, tedy po směru ručiček 

(Counsilman, 1974, viz Obrázek 1). Až nyní se do pohybu zapojuje šikmý bňšní sval (M. 

Obliques abdominis extemus dextra), ale jeho aktivita není výrazná. To znamená, že plavec 
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nezafixuje pozici pánve. Je možné, že pozici trupu a pánve vhodnou pro přenos, plavec nahrazuje 

prací dolních končetin, ale tyto svaly nebyly předmětem měření. Zvýšená práce dolních končetin 

je patrná pouze z videozáznamu, kde je vidět tzv. střih nohou do stran. V pořadí následuje sval 

deltový, přední vlákna, (M. Deltoideus pars clavicularis). Sval je abduktorem a ventrálním 

flexorem, tzn., že drží paži v upažení při pohybu vřed. Paže prochází osou ramenního kloubu dále 

od těla a blíže k hladině. Přenos je ukončen kontaktem loketního kloubu s hladinou. Svaly v 

oblasti bederní páteře (Mm. Lumbales) se zapojují jako poslední, ale jejich aktivita není 

výrazná. 
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1:0.DISKUSE 

Zhodnocením výsledků měření pomocí analytických rozborů v programu Noraxon EMO jsem 

dospěla k několika závěrům, které zodpovídají výzkumné otázky: 

První dvě otázky se týkají stanovení pohybového stereotypu plavce s korektním přenosem a 

zároveň, porovnání stereotypu plavce, který se projevuje přenosem chybným. Jaký je pohybový 

stereotyp svaly probanda s korektním přenosem paže? A jak se liší pohybový stereotyp probanda 

se správným přenosem oproti stereotypu druhého probanda, který má přenos chybný? Pohybové 

stereotypy obou plavců se významně odlišují v několika bodech přenosu. Za správný pohybový 

stereotyp přenosu paže považuji aktivaci svalových dle prvního probanda (stručně: velký prsní; 

deltový zadní část; šikmý bňšní; přední část deltového; trapézový; levá část bederní páteře, 

trapézový vzestupná část, pravá část bederní páteře; podrobněji níže). Chybný přenos paže a 

pohybový stereotyp plavce jsem porovnala se správným a pokusila se určit stereotyp náhradní. 

Snažila jsem se dát výsledky do kontextu s poznatky o technice plaveckého způsobu kraul, do 

kontextu s fyzikálními zákonitostmi a poznatky o zapojení svalů pň přenosu paže. 

Oba plavci zpočátku zapojují vlákna velkého prsního svalu (M. Pectoralis maior), který je 

vnitřním rotátorem v ramenním kloubu, ale zároveň ventrálním flexorem. To znamená, že se paže 

ve fázi vytažení dostává do vnitřní rotace (nejspíše spojené s pronačním postavením předloktí), 

polohy kdy je dlaň natočena hřbetem ke dnu bazénu. Poté zapojují zadní část deltového svalu 

(M. Deltoideus pars spinalis), která je dorzálním flexorem a abduktorem ramenního kloubu a 

pňtlačuje hlavici kosti pažní do kloubní jamky (Čihák, 2003). Z videozáznamu je patrné, že 

každý plavec začal přenos jiným způsobem, tuto odlišnost by mohlo postihnout měření aktivity 

svalů paže nebo jiné svaly pletence ramenního a zad. Preislerová Bělková (1984) poukazuje na 

práci velkého svalu zádového (M. Latissimus dorsi), zatímco Ikai a kol. Měňli také velký oblý 

sval (M. teres maior) a dvojhlavý a trojhlavý sval pažní (M. Biceps a Triceps brachii). Vzhledem 
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k funkci svalové činnosti trojhlavého svalu pažního (Čihák, 2003), který pomáhá dorzální flexi v 

ramenním kloubu, by mohl být u druhého plavce více aktivován právě tento sval. 

U plavce s korektním přenosem následná aktivita M. Obliques abdominis externus dextra, 

tedy šikmého břišního svalu na pravé straně, fixuje pánev. Aktivita tohoto svalu se u probanda 

s chybným přenosem v počátku přenosu neobjevuje. Otázkou je, jakým stereotypem je tato fixace 

nahrazena. Výše se zmiňuji, že z videozáznamu je patrná zvýšená práce dolních končetin do 

stran. Tyto svaly jsme však do měření nezahrnuli. 

Pň průchodu nejvyšším bodem pozice lokte, tzv. vysoký loket, která odpovídá průmětu paže 

v ose ramenního kloubu práce přední část deltového svalu (M. Deltoideus pars clavicularis), ale 

až poté, co proband zafixuje pánev. Aktivitu tohoto svalu uvádějí lkai a kol. (1964), společně 

s aktivitou svalu trapézového, jako původce pohybového impulsu pro přenos paže. Fázi nejvyšší 

pozice loketního kloubu druhý plavec nahrazuje pohybem paže níže u hladiny a dále od těla, což 

vede k vychýlení (akce a reakce) trupu a dolních končetin. Plavec zvyšuje práci nohou. Otázkou 

je zapojení svalových skupin dolních končetin. Je zřejmé narušení jejich optimální práce. Plavec 

nahrazuje vysokou polohu lokte aktivitou vzestupné části trapézového svalu (M. Trapezius pars 

ascendens), která pňtlačuje lopatku k hrudníku, a sestupné části trapézového svalu (M. 

trapezius pars descendent). Svaly fixují a vytáčí dolní úhel lopatky zevně a tím zvedá paži nad 

horizontálu přes upažení (Čihák, 2003). Aktivace trapézového svalu ukazuje na pohyb paže do 

upažení, tedy dále od těla než je nutné (Counsilman, 1974, viz Obrázek 1). 

Ve chvíli dokončení přenosu paže a kontaktu prstů s hladinou je u prvního probanda aktivní 

M. Deltoideus pars spinalis. Oproti tomu proband druhý zapojuje M. Deltoideus pars clavicularis 

(také M. Pectoralis maior) a pokládá paži do vody nejdříve loketním kloubem, pak následuje 

předloktí a ruka. Proband s chybným přenosem, nese paži po delší dráze, loket se dříve dostane 

do jeho maximální výšky nad hladinu, která je níže, než je žádoucí. V maximální výšce setrvá 
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loket déle, to může plavce vysilovat a dříve se unaví. Plavec, ale není schopen vytvořit si oporu 

pro dokončení přenosu a paže klesá pod hladinu předčasně a více strnule než u plavce prvního. 

Ten je schopen nést paži déle nad hladinou a po kratší dráze a dokáže paži přenášet uvolněně. 

Maglischo (2003) zmiňuje, že hlavní pro plavce je, aby provedl přenos s co nejmenším 

vychýlením (trupu a končetin) do stran a aby se snažil snížit úsilí svalů v oblasti horní končetiny, 

pletence ramenního a trupu. Ve shodě s výše zmíněným názorem je The National American Red ~ 

Cross Company (1992). Pokud plavec nevyužije fázi přenosu k relaxaci paže, ruky a prstů, pak se 

unaví dříve. Přenos paže pak je více strnulý a mechanický. 

Třetí výzkumná otázka se týkala chybného přenosu. Jaká je charakteristika (uzlové body) 

chybného pohybového stereotypu přenosu paže pro banda? Charakteristické body chybného 

zapojení jsou především: Neschopnost fixace pánve; vytažení paže nad hladinu, kdy jako první 

opouští hladinu loketní kloub; přenos paže nízko nad hladinou a udržení paže nad vodou až do 

maximálního využití přenosu (aby plavec zasunul paži co nejdále před sebou a paže proťala 

hladinu prsty); strnulost přenosu a neschopnost relaxace v průběhu přenosu. 

Poslední otázkou bylo, zjistit vliv práce trupu na přenos paže. Z výsledků je patrné, že přenos 

je ovlivněn aktivací šikmého břišního svalu. Po konzultaci s MUDr. D. Pánkem jsme usoudili, že 

k přesnému vystižení vlivu trupu a dolních končetin by bylo třeba provést podrobnější měření 

svalů dané oblasti, ale aktivita šikmého svalu břišního je signifikantní, a ukazuje, že právě 

neschopnost plavce zafixovat pánev v optimální poloze, vede ke zhoršení podmínek pro kvalitní 

přenos paže. Následkem je: Zkrácení přenosu paže; paže se zanořuje dříve a přenos je 

neefektivní; plavec nevyužije možný posun paže nad vodní hladinou v plném rozsahu. 

Měření i zpracování dat proběhlo v celku bez větších problémů. Práce s EMG byla zajímavá a 

inspirující pro další měření. V rámci měření EMG se vyskytly potíže, když jsme se seznamovali s 

daným EMG přístrojem. Jelikož jsme byli první, kdo jej na FfVS UK používal, nebyli jsme si 
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jisti, zda pouzdro na EMG přístroj je vodotěsné. Také nastali problémy s uchycením elektrod na 

povrch těla. Bylo nutné elektrody připevnit pevněji, aby byl zajištěn kontakt s tělem plavce po 

celou dobu měření. Proto jsme strávili nepoměmě dlouhou dobu s přípravou měření než s 

vlastním sběrem dat. Velice kladně hodnotím fakultou poskytnutý EMG přístroj a software pro 

vyhodnocení výsledků Noraxon EMG. Práce s ním, po úvodních nejasnostech, byla velice 

ulehčující a zajímavá. 
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11.ZÁVĚR 

Z měření vyplývají dva odlišné stereotypy pro přenos paže. Timing probanda, kterého 

považujeme za představitele správné techniky přenosu paže, se vyznačuje zapojením svalů v 

po~: Velký prsní; deltový, zadní část; šikmý bňšní; přední část deltového; sestupná vlákna 

trapézového svalu a pravé oblasti bederní páteře. Druhý proband zapojuje svaly v pořadí: Velký 

prsní; deltový, zadní část; sestupný trapézový; vzestupný trapézový; deltový, přední část; svaly 

v oblasti bederní na levé straně. Dle měření se technika správného přenosu vyznačuje vytažením 

paže, po jejím natažení na konci záběrové fáze, fixací pánevní kosti, vysokou polohou lokte, 

uvolněným a vedeným pohybem do maximálního využití pohybu paže nad hladinou. Oproti tomu 

přenos chybný je zahájen vytažením loketního kloubu nad hladinu, pohyb paže je nízko nad 

hladinou a daleko od těla, pohyb je více strnulý a je předčasně ukončen položením loketního 

kloubu do vody. K výsledkům jsem dospěla EMG měřením, analýzou výsledků pomocí Noraxon 

EMG softwaru a analýzou videozáznamu. Práce s EMG mi poskytla nahlédnutí k vědecké práci, 

jejím metodám a prostředkům. Spolupráce s vedoucím diplomové práce Mgr. Danielem Jurákem 

si cením nejen po odborné stránce. Poskytl mi odborné rady a informace a byl velice vstřícný. 

Asistence MUDr. Davida Pánka byla velmi podnětná. Oba zajistili příjemnou atmosféru pro 

realizaci mé práce. 

Elektromyografické měření lze využít k přesné lokalizaci zapojení měřených svalů. Pro 

vědecké pracovníky, nejen v oblasti plaveckých sportů, je tedy pomocníkem k rozpoznání chyb 

zapojení zkoumaných svalových skupin. Určení rozdílné aktivace svalů a intenzity jejich 

aktivace je vhodné ke korekci špatné techniky provedení pohybu, v našem případě přenosu paže 

pň plaveckém způsobu kraul. Hledání správných cvičení pro korekci chybného pohybu, by se 

zjednodušilo využitím elektrografickým měřením, jeho přesností i využitím v pňrozených 

podmínkách dané aktivity. 
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Výsledky našeho pilotního výzkumu pomáhají otevřít cestu k dalšímu zkoumání 

problematiky zapojování svalových skupin v plaveckém pohybu. Těchto poznatků využijeme 

dále v plavecké výuce dětí, dospělých a studentů UK FTVS. 
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13.Příloha A: Noraxon Quick Analysis, proband 1. a 2. 

Noraxon Quick Analysis 
Patient 

TEST Record 
Name l.cast 

dan kontrola kraul 
Male 

Record type A2. Frequency I Fatigue 
Date Measured 28.6.2007 

Channel Curves Mean, uV 

Ch~~tnel CUNes Peak.uV 



Noraxon Quick Analysis 
Patient 
Project 
First Name 
Last Name 
Sex 
Date of birth 

TEST 

1.pokus 
Male 

Channel Curves 

Record 
Name 
Record type 
Date Measured 

proband_l.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 

Mean, uV 

·::~~·==R~T=L~U·~-=BAR~=ES~~·="=V~~~======~====~======~--=-==dl ~ .... 
e LT LUMBAR ES, uV 

100l I 
5Q:·~~TI M•~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ .... 

s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.65 

Peak,uV 

Sub'ect Comments Record Comments 
~~~~~~~~-----------------------------, ~~~~~~~~-----------------------------, 



14. Příloha 8: Noraxon Timing Analysis (proband1. analýzy č. 1.1-1.9, 
proband 2. analýzy č. 2.1-2.9) 

Noraxon Standard Timing Analysis Report 

450 

30 
15 

--
1()-: 

0-LC 
Jbperio ... 112 .. . 

~ 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 

~!(\ 
. -~ 

~~, 

3 End 0.1 14 Above 0.4 
~ 

-

5 End 0.5 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
l .cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

2~~~------~~~~r.-~~-b~~~~~~~~~~~ 
..bperio ... 1 Above 3 4 .. . 5. 6. 7 ... 8 End ... 9. 

e RT UPPER TRAP. uV 

. ~:ii =~~11111111111111 
5 

3 
1 

i.Jbper 

00:= 
oo-
00-
io ... 

150 

o-
o 

e RT LOWER TRAP uV 

--~ - -

1 End 12 Abov ... :14 Above 0.2 

e RT LUMBAR ES u V 

c;:;c..~--- /../~~'-
- ....... ....... _ . . f 

10 

5 

~perio ... 1 End [2Above ... 

- - ·- ·------ -
- -- ... . -- -

E[6A ... 7 End 0.5 
~ 'C J I .. .. 

::> 

3 Above 0.4 2 

OL~~ ~~-r~ 
- -- -- ... 

3 [4Ab ... 5 E ... j 6 Above ... 

3 

'-- s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.65 ...------------,~-~-------------., 
....._:: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 

30 

20 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
ll.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

10·vr-:--:-:----__;;------t=-'~-+.-=-~~ ~..~-------sobperio .. . 1 Above 

30 
20 

e RT ANT.DELTOID u V 

Subperio ... 1 End ~ 3 .. . 4. 517 .. . 8 Above 0.3 

e RT LUMBAR ES u V 

8 

s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 
: Subject Comments !,....! --------R-e-co_r_d_C_o_m_m_e_n_ts _______ ___, 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the mini mal sub-period duration to 1 OOms! 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 

ex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
lll.cast 
A2.. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

4 

s 0.00 0.15 0.25 0.40 0.50 0.75 .-----------::----::--------------, 
Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minima! sub-period duration to 1 OOms! 
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40 

Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR s u . u V 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
IV.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

~ 
~ ... - . 

1 OO=F.=:=;===t=:,::::::::=:=+=;:;==:;::=j::::==c=t=~~~ l.4!iiiiiiiiii!!!iiiiiiiiii!!~iiiiiil .. ~iiii 
;Jbperio ... 1 Above 2 3 Ab .. . 4 En ... 5 ... 6 En ... 7 ... 8 .. 10 End ... 2 

1~00"i~"'~ - I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :ubperio~J1 1 2 .~ ·~1 4 

: 

e RT UP PER TRAP 

5 

3 

~~~---.-.-.-.-.-.,-.-.-.-~r-o 

s 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.95 
Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
1 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
V.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

3 

s 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 r----------::,....----:-=---,,....------------, 
Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minima! sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR su . 

2~ 150 

iubpe~~ .. . ~ 
e L T LUMBAR ES uV 

s 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.80 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
Vl.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
Vll.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
26.6.2007 
1 

Analyzed Signal Firing Order 

I 
1-'--';='T---.--.--.----.---.---,----r----r--,-,.-.-r--.--,--·-' 

s 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.60 

: 

:: 
2 

: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR su . uV 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
Vlll.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

5 

500 

lllllllllllllllllllliliil!!!!llllllllllllll!l 150~~~ 
5ubperio ... 1 End 2 .. 3 En ... 4 Above 0.4 7 

6 

4 
2 

e RT LUMBAR ES uV 

Subperio ... f-'1-':A-=b..::.ov.:..:e:..._. _____ -==c..:....::::..::..:..;=-=..:..;__ ___ ~ 

Periods 1_.,B"T,e'-"g'-li7'--.--.---.----,
1
,--.--.-----.--.--.-. "T-,-""-.--.-_j 

s 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 : Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minima! sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

s 0.0 

Patient 
TEST 

dan kontrola kraul 
Male 

Analyzed Signal 

0.5 1.0 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
IX.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition i s set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 

-------------------------------------



Noraxon Standard Timing Analysis Report 
Patient 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR s u . u V 

TEST 

1.pokus 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband_l.cast 
A2.. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

,~,~:~, .;~ ==> utl, .. ,-=·<~ .J ~~~~~~~~7~~~~~~~~ 
e RT EXT.OBLIQUE uV 

6 

s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.65 .-------------::---:-:::-------.,--------
: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minima! sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 

90 

50 
20 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 
TEST 

1.pokus 
Male 

)ubperio .. . 12 ... 3 ... 4 5 .. 6 .. 7 Above 0.2 8 ... 9 Above 0.4 •10 E ... 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband_ll .cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

2 

:~·TJ~~r::",L ~~~~ 
iubperiojL1;:[4Ab()Ve(l.1 ~ 4 

;~ ~~~~r~d ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ iiilil lubperio~ 1d 3 

~,.~:1~/~~ 111111!1117111!!!1111 
5 

6 

s 0.00 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 

: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
1 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 

Analyzed Signal 

TEST 

1.pokus 
Male 

rj 
s 0.00 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband_lll.cast 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 

Analyzed Signal 

TEST 

1.pokus 
Male 

r-;..,.:;~;;:,.,~,.......""'"'T~T'"'" ........ ~,..........,..........,.~.."...~~~r· 

s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband-IV. část 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

6 

: Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Patient 

Analyzed Signal 

TEST 

1.pokus 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband-V. část 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

'"'j~ ~~~~~~~~~·61ii~~ii~i~ 
Peno 

s 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 : Subject Comments ll Record Comments 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minima! sub-period duration to 1 OOms! 

... ________________________________ __ 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 
Patient 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR s u . u V 

TEST 

1.pokus 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband-VI.část 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

Subject Comments ll,.... --------R-e-co_r_d_C-=---om_m_e_n_ts _______ __, 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 



Noraxon Standard Timing Analysis Report 
Patient 

Analyzed Signal 

TEST 

1.pokus 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband-VII.část 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 

,.,.:::l -,:" / -,>=~
'"'Pjf;g;7t\2jjd ~~~~~~~~~7~~~~~~~~~ Penod~~~~ 

s 0.00 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.70 : Subject Comments I ,...,--------=R_e_c_o-rd-=--=C-o_m_m_e_n_ts _______ __, 

Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
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Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 
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Noraxon Standard Timing Analysis Report 
Patient 

Project 
First Name 
Last Name 
Sex 

Analyzed Signal 
e RT PECT. MAJOR su . uV 

TEST 

1.pokus 
Male 

Name 
Record type 
Date Measured 
Number of eriods 

Record 
proband-IX. část 
A2. Frequency I Fatigue 
28.6.2007 
1 

Firing Order 
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Remark: The sub-period threshold definition is set to 3 SD and the minimal sub-period duration to 1 OOms! 



15. Příloha C- sportovní anamnéza č 1 
Jméno a příjmení: M. Prokeš 

Datum narození: 23.6. 1953 

Pohlaví: Muž 

Výška: 183 cm 

Které sportovní aktivity v současné době provozuješ? 

Plavání, běh, cyklistika 

Jak dlouho se již věnujete kondičnímu/ závodnímu plavání? 

Dva roky 

Kolik hodin týdně se plavání věnujete? 

Tři hodiny týdně 

Váha: 79 Kg 
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16.Příloha D- sportovní anamnéza č. 2 

Jméno a příjmení: D. Jurák 

Datum narození: 30. 4. 1967 

Pohlaví: Muž 

Výška: cm 

Které sportovní aktivity v současné době provozuješ? 

Jak dlouho se již věnujete kondičnímu/ závodnímu plavání? 

Kolik hodin týdně se plavání věnujete? 

Váha: Kg 
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17.Příloha E: svaly pletence ramenního a trupu 

Svaly podílející se na rotaci a abdukci ramenního kloubu (Obr 4), na obdukci a addukci 

ramenního kloubu (Obr. 5), průběh Trapézového a Deltového svalu (Obr. 6). 

abdukci• a 
m. •upre•plnetus 

b 

m. suprasplnatus 

Obrázek 4: svaly podílející se na rotaci a abdukci v ramenním kloubu. 

a 

b 

Obrázek 5: svaly podílející se na abdukci a addukci v ramenním kloubu. 
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l 

rn. 
trapezius 

Obrázek 6: Průběh deltového a trapézového svalu. 

m.latiufmus 
dorsl. 

m. deltoldeus 

olecranon 
ulnae 

Obrázek 7: Průběh Velkého oblého, Velkého zádového, Deltového a dvojhlavého svalu. 
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