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ABSTRAKT 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA: David Gerych 
STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport 
VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 
 
 

Název: 

Vyhodnocení tlakových změn v průběhu oporové fáze běhu u výkonnostních běžců a 

triatlonistů 

 

Cíl práce:  

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda u výkonnostních běžců dochází ke změnám 

distribuce tlaku chodidla na podložku v průběhu oporové fáze souvislého rovnoměrného a 

souvislého stupňovaného běhu v závislosti na rostoucí únavě a intenzitě zatížení. Dále ukázat 

na praktický význam tenzometrie pro hodnocení techniky a ekonomiky  běhu a možnosti 

jejího využití pro prevenci strukturálních a funkčních změn nohy vlivem extrémní zátěže. 

 

Metody: 

Diplomová práce má charakter pilotní studie, které ze zúčastnila nehomogenní skupina pěti 

běžců – dvou výkonnostních běžců, dvou výkonnostních běžkyň a jednoho rekreačního běžce. 

U každého z probandů byla provedena analýza distribuce tlaku chodidla na podložku 

v průběhu oporové fáze na počátku a na konci souvislého běhu pomocí Pedar-X systému 

společnosti Novel. Jeden výkonnostní běžec a jedna výkonnostní běžkyně absolvovali 

souvislé, rovnoměrně stupňované zatížení, přičemž se sledovaly změny distribuce tlaku 

chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se rychlosti 

běhu. Zbývající probandi – výkonnostní běžec, výkonnostní běžkyně a rekreační běžec 

absolvovali souvislé rovnoměrné zatížení, při kterém se sledovaly změny distribuce tlaku 

chodidla na podložku a změny doby trvání oporové fáze v závislosti na zvyšující se únavě. 

 

Výsledky: 

V průběhu souvislého stupňovaného běhu nedošlo u žádného z výkonnostních běžců ke 

změně distribuce tlaku chodidla na podložku. V souvislosti se zvyšováním rychlosti běhu 

však došlo ke zkrácení doby oporové fáze. Ani v průběhu souvislého rovnoměrného běhu 

nedošlo u žádného z výkonnostních běžců ke změně distribuce tlaku chodidla na podložku, 

ale ke změně ve smyslu posunu oblastí nejvyššího tlaku z paty na přední část chodidla došlo 
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v souvislosti se zvyšující se únavou v průběhu souvislého rovnoměrného běhu u rekreačního 

běžce. Doba trvání oporové fáze se v průběhu souvislého rovnoměrného běhu nezměnila u 

výkonnostního a rekreačního běžce, ale prodloužila se u výkonnostní běžkyně. 

 

Klíčová slova:  

Oporová fáze běhu, běžecká technika, ekonomika běhu, mechanická účinnost běhu, 

tenzometrie, Pedar-X systém 
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ABSTRACT 

SURNAME AND NAME OF THE AUTHOR: David Gerych 
FIELD OF STUDY: Tělesná výchova a sport 
SUPERVISOR: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 
 
 

Title: 

Evaluation of pressure changes during the stance phase of running in competitive runners and 

triathletes.  

 

The aim of the study: 

The aim of this thesis is to determine, whether any changes in plantar pressure distribution 

occur in competitive distance runners during the stance phase of continuous steady running 

and continuous accelerating running depending on increasing fatigue and loading intensity, as 

well as, to show  a practical significance of tensometrics for running technique and running 

economy evaluation, and show the options of its application in prevention of structural and 

functional changes of foot resulting from an extreme loading. 

 

Methods: 

The thesis has a character of a pilot study. Non-homogenous group of five distance runners - 

two competitive male runners, two competitive female runners, and one recreational male 

runner, participated in this study. The analysis of plantar pressure distribution during the 

stance phase at the initial as well as final stage of continuous run was performed using Novel 

Pedar-X system. One mail competitive runner and one female competitive runner underwent 

continuous, gradually increasing loading, during which changes in plantar pressure 

distribution and foot contact time were observed depending on increasing running speed. The 

other subjects – competitive male runner, competitive female runner and recreational male 

runner underwent continuous steady loading, during which changes in plantar pressure 

distribution and foot contact time were observed depending on increasing fatigue. 

 

Results: 

No changes in plantar pressure distribution have been shown in any of the competitive 

distance runners during the continuous accelerating run. Depending on increasing running 

speed, however, the foot contact time has been reduced. Similarly, no changes in plantar 

pressure distribution have been detected in any of the competitive distance runners during the 
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continuous steady run.  However, significant change in terms of shifting peak pressure areas 

forward to the forefoot has occurred in context of increasing fatigue during the continuous 

steady run in recreational runner. The foot contact time during the continuous steady run has 

not changed in competitive male and recreational runner. However, it has extended in female 

competitive runner. 

 

Key words: 

Stance phase of running, running technique, running economy, mechanical efficiency of 

running, tensometrics, Pedar-X systém 
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1. ÚVOD 

Vytrvalostní běh je pohybová aktivita, která se provozuje v různých podobách a 

modifikacích, ať už na úrovni rekreační, kondiční nebo vrcholové, prakticky všude na světě. 

Pro svou nízkou náročnost na materiální vybavení a tréninkové podmínky je v dnešní době 

jedním z nejrozšířenějších sportovních odvětví. V posledních desetiletích k tomu přispívá také 

to, že běh se stal podstatnou součástí nových a stále více se rozvíjejících sportů, jako jsou 

triatlon a vytrvalostní víceboje, které si získávají svou tradici a přitahují stále více mladých 

lidí. V dnešní vyrovnané mezinárodní konkurenci, ať už ve vytrvalostních  běžeckých 

disciplínách, nebo ve vytrvalostních sportech jejichž součástí je běh, kde rozdíly mezi 

nejlepšími závodníky jsou minimální, hraje stále větší roli technika běhu. Dobře zvládnutá 

efektivní technika je nezbytným předpokladem vynikající běžecké výkonnosti, ale také 

výrazně snižuje riziko vzniku zranění v důsledku neadekvátního zatížení pohybového aparátu 

běžce. 

Nároky, které dlouhotrvající běh klade na pohybový aparát běžce, jsou mnohdy, zejména 

u výkonnostních závodníků, enormní. Nejvíce zatíženou částí těla při běhu je akrální část 

dolní končetiny – noha. Noha představuje složitý kinematický řetězec, který působí jako 

tlumič nárazů vznikajících při běhu a umožňuje přenos a distribuci různých sil působících na 

tělo běžce. Při lokomočním pohybu, jako je chůze nebo běh nese váhu celého těla. Při 

oporové fázi běhu může dosahovat zatížení nohy více než čtyřnásobku tělesné hmotnosti. 

Z těchto důvodů patří noha k nejčastějším místům poraněním v souvislosti se zatížením při 

vytrvalostním běhu. Etiologie poškození nohy v souvislosti s vytrvalostním během je velmi 

často spojena s dlouhodobým přetěžováním struktur nohy. V důsledku dlouhodobého zatížení 

při vytrvalostním běhu dochází ke strukturálním a funkčním změnám nohy. Při dlouhodobém 

zatížení nohy často dochází ke změnám zatížení jednotlivých částí nohy a tím k nepříznivým 

změnám biomechanických vztahů mezi jednotlivými částmi nohy. Tyto změny mohou vyústit 

v poškození struktury nohy s nepříznivými důsledky postihujícími celý axiální systém.  

 Z těchto důvodů dnes zaznamenáváme trend hledání nových a dokonalejších metod 

analýzy mechanické účinnosti běhu, které by se staly východiskem jak pro zdokonalování 

vlastní techniky běhu, tak pro stanovení zdravotně preventivních opatření. Jednou z metod, 

která se v oblasti biomechanické analýzy nohy při zatížení v současné době nejvíce rozvíjí, je 

tenzometrie. Tenzometrické metody, založené na detekci mechanické interakce nohy 

s podložkou umožňují analyzovat zatížení nohy při pohybové aktivitě.  
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Předmětem této práce je využití tenzometrických metod pro analýzu zatížení nohy při 

běhu u výkonnostních běžců a triatlonistů, a ukázat praktický význam tenzometrie pro 

hodnocení techniky a ekonomiky běhu, a prevenci strukturálních a funkčních změn nohy 

vlivem extrémní zátěže, kterou sportovní výkon běžce a triatlonisty bezesporu přináší. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Anatomická stavba nohy 1,2,3 

Noha se skládá z 26 kostí, které jsou spojeny množstvím drobných vazů. Tato spojení 

vytvářejí mnoho malých a nepravidelných kloubů a jejich pohyb je ovládán mnoha 

připojenými svaly. Všechny tyto části společně tvoří složitý funkční celek, který je kloubně 

spojen s kostmi bérce - tibií a fibulou.  

 

2.1.1 Kosti nohy 

Kosti nohy zahrnují: kosti zánártní, kosti nártní, články prstů a sezamské kůstky. 

Kosti zánártní tvoří část nohy zvanou tarsus, zánártí a zahrnují sedm kostí nepravidelného 

tvaru: talus, calcaneus, os naviculare, os cuneiforme mediale, os cuneiforme 

intermedium, os cuneiforme laterale a os cuboideum (Obrázek 1). Talus má proximálně 

kloubní plochu trochlea tali, která tvoří hlavici hlezenního kloubu umožňující skloubení nohy 

s kostmi bérce. Calcaneus, největší a nejmasivnější kost nohy, vybíhá nazad v patní hrbol, 

tuber calcanei na němž při stoji, ale také při chůzi a zpravidla i při běhu, částečně spočívá 

váha těla. 

Kosti nártní, zkráceně označované jako 1. – 5. metatars je pět kostí dlouhého typu, které 

tvoří část skeletu nohy zvanou metatarsus, nárt. Každá z metatarzálních kostí má tři části: 

basis – širší proximální úsek, corpus – protáhlé štíhlé tělo a caput – hlavici, nasedající na 

distální konec kosti (Obrázek 1). 

Kosti prstů čili phalanges – články prstů, které jsou dva na palci a po třech na ostatních 

prstech se podle polohy na prstu dělí na phalanx proximalis, phalanx media a phalanx 

distalis (Obrázek 1). Palec nemá phalanx media. Na každém článku se rozlišují tři hlavní 

části: basis phalangis – širší proximální úsek článku, corpus phalangis – střední, štíhlejší tělo 

článku a caput phalangis – hlavice, kterou je článek distálně zakončen. 

Sezamské kůstky nohy jsou drobné oválné kůstky zanořené v úponových šlachách 

krátkých svalů palce. Vyskytují se zpravidla ve dvojici u metatarsofalangeálního kloubu palce 

(Obrázek 1). Obdobná dvojice sezamských kůstek se často nachází pod 

metatarsofalangeálním kloubem 2. a 5. prstu, a někdy i u 3. a 4. prstu. 

 
                                                 
1 Čihák, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 
2 Dylevský, I. Kineziologie. Praha: Alberta, 1994.  
3 Véle, F. Kineziologie posturálního systému. Praha: Karolinum, 1995. 
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Obrázek 1 

Kosti nohy (Čihák, 2001) 

 

 

 

2.1.2 Kluby nohy 

Klouby nohy jsou uspořádány do několika etáží skloubení:  

• Articulatio talocruralis, horní kloub zánártní čili kloub hlezenní – skloubení vidlice 

bércových kostí – tibie a fibuly s kostí hlezenní – talem (Obrázek 4).  

V hlezenním kloubu lze vykonávat pohyby ve smyslu flexe a extense kolem příčné 

osy (Obrázek 2). Celkový rozsah flexe a extense v hlezenním kloubu je 50 - 60º. Ze 

středního postavení, které kloub zaujímá při normálním stoji lze vykonat plantární 

flexi v rozsahu 30 - 35º a dorsální flexi v rozsahu 20 - 25º. 

• Dolní kloub zánártní, který tvoří dva hlavní oddíly: 

o Articulatio subtalaris – zadní oddíl – samostatný kloub mezi talem                 

a kalkaneem (Obrázek 3). 

o Articulatio talocalcaneonavicularis – přední oddíl – skloubení talu 

s kalkaneem a s os naviculare (Obrázek 4). 

o Articulatio calcaneocuboidea – spojení mezi kalkaneem a os cuboideum, 

které laterálně doplňuje komplex dolního kloubu zánártního (Obrázek 4). 

 
calcaneus 
talus 
 
trochlea tali (facies malleolaris medialis) 
 
caput tali 
os naviculare 
os cuboideum 
os cuneiforme laterale 
os cuneiforme intermedium 
os cuneiforme mediale 
 
 
 
1. metatars 
sezamská kůstka 
 
 
 
phalannx proximalis 
 
phalanx distalis 

 
trochlea tali (facies malleolaris lateralis) 
 
                   trochlea tali (facies superior) 
 
            tuberositas ossis metatarsi quinti 
 
                       basis ossis metatarsi quinti 
 
 
                    corpus ossis metatarsi quinti 
 
                      caput ossis metatarsi quinti 
 

           phalanx proximalis 
 
                   phalanx media         
                 phalanx distalis 
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Vzhledem k tomu, že dolní kloub zánártní je poměrně složitý kloub, který je tvořen 

několika složkami, jsou pohyby v tomto kloubu kombinací dílčích pohybů mezi jeho 

jednotlivými složkami. Vzájemná vazba složek kloubu vytváří osu pohybů, kolem 

které tarsus vykonává pohyby jako celek. Tato osa probíhá od zevní strany zadního 

okraje kalkaneu šikmo dopředu mediálně do collum tali a nad os naviculare, přičemž 

je nakloněna zdola zezadu nahoru dopředu (Obrázek 2, 3). Ze středního postavení, 

které odpovídá poloze kloubu při normálním stoji je možné vykonat inversi nohy, při 

níž dochází k současné plantární flexi, addukci a pupinaci nohy, a eversi nohy, při níž 

probíhá současně dorsální flexe, abdukce a pronace nohy. 

 

Obrázek 2 

Osy pohybů a směry pohybů hlezenního kloubu a dolního kloubu zánártního 

(Čihák, 2001) 

 
A – A’ osa hlezenního kloubu 
B – B’ osa pohybů dolního klubu zánártního 
C – C’ směry pohybů při inversi a eversi nohy 
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Obrázek 3 

Osa pohybů v dolním kloubu zánártním (Čihák, 2001) 

 
Pohled na pravou nohu z mediální strany. Spojením talu s kalkaneem v kloubu subtalárním (zadním) a 
v kloubu talokalkaneonavikulárním vzniká šikmá osa (A – A’)kolem které probíhají pohyby nohy podle 
křivky B. 
Červeně – geometrická plocha pro pohyby v articulatio talocalcaneonavicularis.    
Zeleně – articulatio subtalaris. 

 

• Kloub Chopartův – kloubní linie napříč nohou, tvořená vzájemně na sebe 

navazujícími štěrbinami talonavikulárního úseku talokalkaneonavikulárního kloubu a 

articulatio calcaneocuboidea (Obrázek 4).  

Pohyby, které vznikají při zatížení nohy v Chopartově kloubu jsou jen malého 

rozsahu, mají však velký význam pro pružnost nohy jako celku. 

• Articulatio cuneonavicularis – soubor kloubů mezi os naviculare a ossa cuneiformia, 

jenž je spojen se skloubením mezi os cuneiforme laterale a os cuboideum (Obrázek 4).  

Podobně jako v kloubu Chopartově jsou i pohyby v kloubu kuneonavikulárním svým 

rozsahem velmi malé, ale významně se podílí na pérovacích pohybech tarsu. Nepatrné 

pohyby v tomto skloubení jsou také součástí inverse a everse nohy. 

• Articulationes tarsometatarsales – kloubní spojení zánártních kostí s metatarsy 

(Obrázek 4). 

• Articulationes intermetatarsales – skloubení mezi bazemi sousedních metatarsů 

(Obrázek 4). 

• Kloub Lisfrankův – označení pro kloubní linii napříč nohou tvořenou souborem 

tarsometatarsálních  a intermetatarsálních kloubů (Obrázek 4).  

Tato příčná řada pevných kloubů tvoří funkční jednotku, která se účastní pérovacích 

pohybů nohy. Vlastní funkcí této kloubní linie jsou malé pasivní pohyby při změně 
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zátěže nohy, přičemž čtvrtý a pátý metatars jsou pohyblivější než ostatní, díky čemuž 

se zevní okraj nohy lépe přizpůsobuje podložce. 

• Articulationes metatarsophalangeae – klouby tvořené hlavicemi metatarsů a bazemi 

proximálních článků prstů (Obrázek 4). 

Ze základní polohy ve stoji je možné v metatarsofalangeálních kloubech provést flexi, 

extensi a v malém rozsahu také abdukci a addukci. 

• Articulationes interphalangeae pedis – klouby mezi jednotlivými články prstů 

(Obrázek 4). 

Ze středního postavení při stoji, kdy je v interfalageálních kloubech nohy mírná flexe, 

lze provést flexi a malou extensi. Vzhledem k tomu, že prsty nohy slouží pouze jako 

pomocné opěrné body, je rozsah pohybů v těchto kloubech poměrné malý. U čtvrtého 

prstu a malíku často poslední dva články srůstají a interfalangeální kloub zde chybí. 

 

Obrázek 4 

Klouby nohy (Čihák, 2001) 

 
Pohled shora na horizontální řez pravou nohou. 
CH   štěrbina Chopartova kloubu 
L   štěrbina Lisfrankova kloubu 

                                                                            
 
                                                                                articulatio talocruralis 
                                                            malleolus medialis et malleolus lateralis 
                                                          
                                                           ligamentum talocalcaneare interosseum 

                                                                    articulatio talocalcaneonavicularis 
                                                                              articulatio calcaneocuboidea 
                                       vazivové spojení mezi os naviculare a os cuboideum 
                                                                                articulatio cuneonavicularis
                                                       ligamentum cuneocuboideum interosseum  
                                                           a ligamenta intercuneiformia interossea 
                                                                         articulationes tarsometatarsales 
 
                                                                         articulationes intermetatarsales 

                                                                      ligamenta metatarsalia interossea 
 
                                                postranní vazy metatarsofalangeálních kloubů 
 
 
 
                                                                  articulationes metatarsophalangeae 
 
 
              
                                                     articulationes interphalangeae (proximales) 
 
                                                           articulationes interohalangeae (distales) 
  
                                                                    articulatio interphalangea hallucis 
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2.1.3 Vazy nohy 

Spojují jednotlivé kosti kloubních spojení a zesilují kloubní pouzdra.  

Vazy hlezenního kloubu:  

• Ligamentum collaterale mediale, které se pro svůj trojúhelnikovitý tvar nazývá také 

ligamentum deltoideum – jeho čtyři pruhy, které se rozbíhají od vnitřního kotníku, se 

nazývají: Pars tibionavicularis, pars tibiotalaris anterior, pars tibiocalcanearis a pars 

tibiotalaris posterior. 

• Ligamentum collaterale laterale – má tři pruhy: Ligamentum talofibulare anterius, 

ligamentum calcaneofibulare a ligamentum talofibulare posterius.  

 

Vazy dolního kloubu zánártního: 

• Ligamentum talocalcaneare posterius 

• Ligamentum talocalcaneare mediale 

• Ligamentum talocalcaneare laterale (Obrázek 5)  

• Ligamentum talocalcaneare interosseum (Obrázek 4, 5) 

 

Vazy Chopartova kloubu 

Zpevnění obou částí Chopartova kloubu je zajištěno především vazy, které probíhají 

předozadně na straně dorsální (Obrázek 5) a plantární (Obrázek 6). 

Na dorsální straně jsou vazy: 

• Ligamentum talonaviculare 

• Ligamentum bifurcatum, jež se od kalkaneu směrem dopředu dělí na dva pruhy – 

ligamentum calcaneonaviculare a ligamentum calcaneocuboideum 

Na plantární straně jsou vazy: 

• Ligamentum calcaneonaviculare plantare 

• Ligamentum calcaneocuboideum plantare 

• Ligamentum plantare longum 

Vazy na plantární straně, zejména ligamentum plantare longum, se významně podílejí na 

udržování podélné nožní klenby. 

Laterální a mediální část Chopartova kloubu jsou spojeny také napříč probíhajícími vazy: 

• Ligamentum cuboideonaviculare dorsale (Obrázek 5) 

• Ligamentum cuboideonaviculare plantare (Obrázek 6) 

Oba tyto vazy pomáhají udržovat příčnou klenbu nohy. 
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Vazy kloubu kuneonavikulárního 

Tohoto skloubení je zesíleno vazy na dorsální a plantární straně probíhajícími podélně 

i napříč:  

• Ligamenta cuneonavicularia dorsalia, plantaria a interossea, která patří 

k podélnému systému (Obrázek 5, 6). 

• Ligamenta intercuneiformia dorsalia, plantaria a interossea, která vytvářejí systém 

příčný (Obrázek 4, 5) 

• Ligamentum cuneocuboideum dorsale, plantare a interosseum, které tvoří příčné 

zpevnění laterální části skloubení (Obrázek 4, 5). 

Vazy na plantární straně také zpevňují nožní klenby. 

  

Vazy Lisfrankova kloubu : 

• Ligamenta tarsometatarsalia dorsalia, plantaria a interossea – podélný systém 

vazů zpevňujících tarsometatarsální a intermetatarsální klouby (Obrázek 5).  

• Ligamenta metatarsalia dorsalia, plantaria a interossea – příčný systém vazů, 

který doplňuje systém podélný (Obrázek 4, 5, 6). 

Vazy na plantární straně mají význam pro udržování klenby nohy. 

 

Vazy metatarsofalangeálních kloubů: 

• Ligamenta collateralia – zpevňují kloubní pouzdro po stranách (Obrázek 4, 5, 6). 

• Ligamenta plantaria – zpevňují pouzdra na plantární straně a jsou doplněná 

destičkami z vazivové chrupavky – fibrocartilagines plantares (Obrázek 6). 

• Ligamentum metatarsale transversum profundum – navzájem spojuje jednotlivé 

metatarsofalangové klouby napříč nohou (Obrázek 5, 6). 

 

Vazy interfalangeálních kloubů: 

• Ligamenta plantaria – zesilují kloubní spojení na plantární straně a jsou doplněná 

chrupavčitými destičkami – fibrocartilagines plantares (Obrázek 6). 

• Ligamenta collateralia – zpevňují kloubní pouzdra po stranách (Obrázek 5, 6). 
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Obrázek 5 

Vazy nohy (Čihák, 2001) 

 
Zesilující vazy kloubů pravé nohy při pohledu z dorsální strany. 

 

Obrázek 6 

Vazy nohy (Čihák, 2001) 

 
Zesilující vazy kloubů pravé nohy při pohledu z plantární strany. 

 
ligamentum talocalcaneare laterale 
 
 
 
 
ligamentum talonaviculare 

ligamenta cuneonavicularia dorsalia 

ligamenta intercuneiformia dorsalia 

ligamenta tarsometatarsalia dorsalia 

 
 
 
 
ligamentum metatarsale transversum 
profundum  
 
ligamentum collaterale tibiale 
kloubní pouzdro interfalangeálního 
kloubu palce 

 
    ligamentum talocalcaneare interosseum
 
                  ligamentum bifurcatum
    ligamentum cuboideonaviculare dorsale
 
        ligamentum cuneocuboideum dorsale
                  ligamenta metatarsalia dorsalia
 
 
 
                  ligamentum collaterale fibulare
     metatarsofalangeálního kloubu 5. prstu

 
ligamentum plantare longum 
šlacha m. fibularis brevis 
šlacha m. fibularis longus 
 
 

ligamenta metatarsalia plantaria 

 
 
ligamentum collatelare fibulare 
pouzdro metatarsofalangeálního kloubu 
5. prstu 
 

 
          ligamentum calcaneonaviculare plantare
         
         ligamentum cuboideonaviculare plantare
               ligamenta cuneonavicularia plantaria
 
 
                articulatio tarsometatarsalis hallucis 
 
 
 
 
                                  fibrocartilagines plantares
                          metatarsofalangeálních kloubů
               ligamentum metatarsale transversum
               profundum 
                            ligamentum collaterale tibiale
                                  fibrocartilagines plantares
                                   interfalangeálních kloubů
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2.1.4 Svaly bérce a nohy 

 Na pohybech nohy se podílejí jak svaly bérce, tak vlastní svaly nohy. 

Svaly bérce vytvářejí tři skupiny: 

• Svaly přední skupiny, které jsou funkčně extensory prstů nohy a supinátory nohy, 

zahrnují m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis 

longus (Obrázek 7). M. tibialis anterior se významně podílí na udržování jak podélné, 

tak příčné klenby nožní. 

• Svaly laterální skupiny, jež jsou funkčně pronátory a pomocné flexory nohy, a patří 

mezi ně: m. fibularis longus (m. peroneus longus) (Obrázek 7), který spolu s m. 

tibialis anterior dynamicky podpírá příčnou nožní klenbu a m. fibularis brevis        

(m. peroneus brevis). 

 

Obrázek 7 

Svaly bérce (Čihák, 2001) 
 

 
Svaly pravého bérce při pohledu zpředu. 

 

• Svaly zadní skupiny, které jsou funkčně flexory nohy a prstů se dělí na svaly 

povrchové vrstvy a hluboké vrstvy:  

o Povrchová vrstva zadní skupiny zahrnuje: m. triceps surae (trojhlavý sval 

lýtkový) a m. plantaris (Obrázek 8).  

M. triceps surae má tři hlavy – dvouhlavý m. gastrocnemius a m. soleus. 

 

 
m. gastrocnemius, caput mediale 
 

m. soleus 

 
 

m. extensor hallucis longus 

 
 
m. extensor hallucis longus 
 

                                           
                                            m. tibialis anterior 
 
                          m. extensor digitorum longus 

       m. fibularis longus (m. peroneus longus) 

 
 
 
                                retinaculum musculorum 
                                        extensorum superius 
                                retinaculum musculorum 
                                         extensorum inferius 
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Obrázek 8 

Svaly bérce (Čihák, 2001) 
 

 

Svaly pravého bérce při pohledu zezadu. 
 

o Hluboká vrstva zadní skupiny zahrnuje: m. tibialis posterior, m. flexor 

digitorum longus a m. flexor hallucis longus (Obrázek 9). Tyto svaly svým 

napětím pomáhají udržovat podélnou klenbu nožní. 

 

Orázek 9 

Svaly bérce (Čihák. 2001) 
 

 
Hluboká vrstva zadní skupiny svalů pravého bérce. 

 

 
m. plantaris 
 
 
 
m. gastrocnemius, caput mediale 
m. gastrocnemius, caput laterále 
 
 
 
 
 
m. soleus 
 
 
 
šlachy mm. fibulares za vnějším kotníkem 

                                                                m. soleus 
 

                                   tendo calcaneus (Achillis) 
                 šlachy hlubokých svalů zadní strany 
                               bérce za vnitřním kotníkem 

 
m. tibialis posterior 
 
 
m. flexor digitorum longus 
 
 
m. flexor hallucis longus 
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Svaly nohy tvoří dvě hlavní skupiny:  

• Svaly na hřbetu nohy, které jsou funkčně extensory palce a prstů zahrnují:                 

m. extensor hallucis brevis a m. extensor digitorum brevis (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 

Svaly nohy (Čihák. 2001) 
 
 

 
 

Svaly a šlachy na hřbetu pravé nohy 

 

• Svaly v plantě (Obrázek 11, 12), které mají význam pro udržení podélné klenby nožní 

při dynamické zátěži, vytvářejí čtyři skupiny:  

o Svaly palce, které zahrnují m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis a 

m. adductor hallucis. 

o Svaly malíku, zahrnující m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi 

brevis a m. opponens digiti minimi. 

o Svaly střední skupiny, ke kterým patří m. flexor digitorum brevis, mm. 

lumricales a m. quadratus plantae. 

o Svaly mezi metatarsy – mm. interossei, které se dělí na tři plantární – mm. 

interossei plantares a čtyři dorsální – mm. interossei dorsales 

 

 
šlacha m. tibialis anterior 
šlacha m. extensor hallucis longus 

šlacha tzv. m. fibularis tertius 
šlachy m. extensor digitorum longus 

m. extensor hallucis brevis 
m. extensor digitorum brevis 
 
 
 
m. interosseus dorsalis I  

                         retinaculum musculorum 
                                extensorum superius 
 
 
                         retinaculum musculorum 
                                  extensorum inferius 
 
 
 
 
 
 
 
 
          musculi interossei dorsales, II - IV 
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Obrázek 11 

Svaly nohy (Čihák. 2001) 
 

 
Povrchová vrstva svalů planty pravé nohy. 

 

Obrázek 12 

Svaly nohy (Čihák. 2001) 
 

 
Druhá vrstva svalů planty pravé nohy 

 
m. abductor digiti minimi 
 
 

m. flexor digiti minimi brevis 
m. flexor digitorum brevis 
 
 
m. adductor hallucis,  
caput transversum 

 

                                     m. abductor hallucis 

 
 
 
     m. flexor hallucis brevis, caput mediale 
 
 
      m. flexor hallucis brevis, caput laterale 

                   šlacha m. flexor hallucis longus 

        m. adductor hallucis, caput obliquum 

                                  sezamské kůstky palce

 
                                šlachy mm. lumbricales 

 
m. abductor digiti minimi 
m. flexor digiti minimi brevis 
m. qadratus plantae 
šlachy m. flexor digitorum longus 

mm. interossei 

 
 

                   
 
                  začátek plantární aponeurosy 
          začátek m. flexor digitorum brevis 
 
 
                                 m. abductor hallucis 
 
 
 
 
  m. flexor hallucis brevis, caput mediale 

  m. flexor hallucis brevis, caput laterale 
               šlacha m. flexor hallucis longus 

                            mm. lumbricales, I – IV 
                                 m. adductor hallucis 
 
 

                                     chiasma tendinum 
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Aponeurosis plantaris  

Plantární aponeurosa je vazivová vrstva v podkoží chodidla, tvořená šlachovitými snopci, 

které se rozbíhají od tuber calcanei k prstům nohy. Je srostlá s povrchem m. flexor digitorum 

brevis a hraje významnou roli při udržování podélné klenby nožní. 

 

2.1.5 Klenba nožní 

 Podélné a příčné klenutí skeletu nohy chrání měkké části chodidla a má zásadní význam 

pro pružnost nohy (Obrázek 13).  

 

Obrázek 13 

Klenba nožní (Čihák. 2001) 

 

Schéma podélné a příčné klenby pravé nohy při pohledu z mediální strany. 
L  podélná klenba 
T  příčná klenba 

 

Podélná klenba nožní, která je na vyšší na tibiální straně a nižší na straně fibulární, je 

udržována podélně orientovanými vazy na plantární straně nohy, především ligamentem 

plantare longum, longitudinálně chodidlem probíhajícími svaly, především m. tibialis 

posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus a povrchově probíhajícími 

krátkými svaly planty, dále aponeurosis plantaris, a šlašitým třmenem pod chodidlem, pomocí 

něhož táhne m. tibialis anterior tibiální stranu nohy nahoru (Obrázek 14). 

 Příčná klenba nožní je udržována především napříč probíhajícími systémy vazů na 

plantární straně a šlašitým třmenem, kterým ji m. tibialis anterior a m. fibularis longus 

společně fixují (Obrázek 14). 

Tvar jak příčné, tak podélné klenby nožní určuje nášlapnou plochu chodidla. Při 

normálním tvaru nožních kleneb je noha při stoji nebo chůzi v kontaktu s podložkou 

v souvislé ploše jen na zevní straně. V klidném stoji spočívá váha těla vzadu na tuber calcanei 

a vpředu na hlavici prvního, ale také druhého metatarsu. Zátěž na hlavicích ostatních 

metatarsů se postupně snižuje směrem k zevní straně nohy. 
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Při oslabení svalů a uvolnění vazů udržujících nožní klenby dochází k poklesu mediální 

strany nohy, zvětšuje se nášlapná plocha chodidla a vzniká tzv. plochá noha. Při tomto stavu 

dochází rovněž k poklesu vnitřního kotníku směrem k podložce a tím také ke změně polohy 

kalkaneu, v důsledku čehož osa paty uhýbá z vertikálního postavení šikmo stranou (Obrázek 

15). Vzhledem k tomu, že plochá noha je charakterizována změnou napětí vazů a svalů 

udržujících klenby nohy je často doprovázena jejich bolestivostí a obtížemi nohy při chůzi a 

stoji. 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kineziologie a biomechanika běhu 

Z hlediska biomechaniky běhu hraje velice důležitou roli noha a hlezenní kloub. 

Vzhledem k tomu, že noha je tvořena množstvím malých a nepravidelných kloubů, je její 

pohybová reakce na zatížení tvořena součtem mnoha drobných pohybů v těchto kloubech. 

Struktura pohybu nohy při běhu je ovlivněna mnoha vnějšími silami, jako např. gravitací, 

reakčními silami podložky a vnitřními silami, mezi něž patří  síla svalová či potenciální 

Obrázek 14 

Mechanismy udržující klenbu nohy 

(Čihák, 2001) 

modře – působící zatížení nohy 
červeně – výslednice tahů svalů bérce 
zeleně – ligamenta nohy pomáhající 
udržovat klenby 
černě – směry tahů 
1 musculus tibialis anterior 
2 musculus tibialis posterior 
3 musculus flexor hallucis longus a 
   musculus flexor digitorum longus 
4 musculus fibularis longus 
5 musculus fibularis brevis 

Obrázek 15 

Postavení kosti patní 

(Čihák, 2001) 

červeně – postavení kosti patní u zdravé 
   nohy 

modře – postavení kosti patní při výrazně 
ploché noze 

Osa kosti patní se vychyluje zevně a 
vnitřní kotník, který je normálně výš než 
kotník zevní, se snižuje. 
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energie svalového napětí. Tyto síly ovlivňují nohu během fáze oporové, nikoli však během 

fáze letové. Romanov a Fletcher (2007) došli k závěru, že gravitační moment je hlavní 

hybnou sílou při běhu, jelikož tělo při něm padá směrem vpřed. Ukazují gravitaci jako 

největší propulzní sílu při běhu (obrázek16, 17). 

 

Obrázek 16 

Gravitace – hybná síla běhu (Romanov & Fletcher, 2007) 

 

 
CM = těžiště (centre of mass), Fg = gravitační síla, ┴d = momentové rameno 

Hybnost posunuje tělo směrem dopředu od maximální vertikální reakční síly podložky, kde gravitační moment 
akceleruje tělo. Protože tělo padá směrem vpřed pomocí gravitačního momentu, skupina hamstringových svalů 

táhne nohu od země.  
 

Obrázek 17 

Gravitace – hybná síla běhu (Romanov & Fletcher, 2007) 

 

 
(a) Vektorový součin polohového vektoru těžiště (Vector A) a gravitační síly Fg (Vector B), tvoří gravitační 
moment (Vector C) kolem oporové končetiny ve směru hodinových ručiček. r = polohový vektor těžiště 
z oporové končetiny.  
(b) Fg = gravitace a její komponenty: Fr = síla vyvíjená na podložku, která nevyvolává žádný moment;             
Fp = propulsní síla, která vyvolává gravitační moment 
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Rozsáhlé studie z nedávné doby, které se zabývaly vztahem mezi běžeckou mechanikou a 

ekonomikou ukazují, že mnohé biomechanické faktory mají vztah k ekonomice běhu. Mnohé 

z těchto faktorů se týkají bérce a nohy v oporové fázi běhu. Mezi ně patří: úhlová rychlost 

během odvíjení chodidla při odrazu, nízké maximum reakční síly podložky, efektivní využití 

naakumulované elastické energie, tzv. předpětí, kontaktní doba chodidla s podložkou, úhel 

bérce při dopadu na patu, poloha nohy při došlapu a horizontální rychlost paty při odvíjení 

chodidla při odrazu (Kyrolainen et al., 2001; McCann & Higginson, 2008; Saunders et al., 

2004). Nedávné studie rovněž ukazují, že některé z těchto faktorů mohou být zlepšeny 

specifickým tréninkem, jako například plyometrickými cvičeními (McCann & Higginson, 

2008; Saunders et al., 2006). Podle Williamse (2007) je však běžecká technika osvojená 

výkonnostními běžci v průběhu mnohaletého tréninku velice blízká té nejekonomičtější 

běžecké technice.  

 

2.2.1 Běžecký cyklus 

Běh je přirozený lokomoční pohyb, při němž se cyklicky střídají fáze letu a fáze opory. 

Během letové fáze není běžec v kontaktu s zemí, při oporové fázi je naopak vždy jedna noha 

běžce v kontaktu s podložkou. Letovou fázi lze podle polohy dolní končetiny rozdělit na 

přední a zadní část. Podobně můžeme rozdělit i oporovou fázi na přední část – dokrok, která 

se nazývá též fáze amortizační a zadní část – odraz, nazývanou také fáze hnací (Kučera & 

Truksa, 2000; Formánek & Horčic, 2003). 

  

Letová fáze 

Letová fáze, která je delší než fáze oporová, začíná odvinutím prstů a je ukončena prvním 

kontaktem nohy se zemí při dopadu.  Jde o kyvadlový pohyb, který je z větší části aktivní 

(Véle, 2006). V zadní letové fázi se odrazová noha po opuštění podložky ohýbá v kolenním 

kloubu a bérec se skládá pod stehno. Švihová noha v přední letové fázi se naopak natahuje 

v kolenním kloubu a aktivním pohybem bérce připravuje optimální pružný dokrok. Z hlediska 

letové fáze je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím běžecký výkon úhel vzletu, pod kterým 

přechází těžiště těla do letové fáze (Formánek & Horčic, 2003). Rozhodujícím prvkem 

v druhé části letové fáze je aktivní klesání stehna vedoucí nohy, které zajišťuje aktivní dokrok 

a zmenšuje zpožďovací síly. (Kučera & Truksa, 2000). 
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Oporová fáze 

Oporová fáze začíná prvním kontaktem přední nohy s podložkou a je ukončena odvinutím 

nohy od podložky, když se tělo zvedá vzhůru. Během této fáze nastává nejprve v hlezenním 

kloubu dorsální flexe následovaná plantární flexí v okamžiku, kdy trup přechází přes nohu a 

je zvedán vzhůru. Během celé oporové fáze jsou nejvíce činné m. soleus a m. gastrocnemius 

s maximem při odvíjení prstů. S rostoucí rychlostí běhu se oporová fáze zkracuje (Véle, 

2006). 

Pro švihový způsob běhu je v oporové fázi charakteristická tzv. „dvojitá práce kotníku“, 

která při optimální běžecké technice výrazně přispívá k ekonomice a efektivitě běhu. Ve fázi 

dokroku před svislou těžnicí dochází nejprve k amortizaci dopadu převalením nohy přes 

vnější hranu chodidla. Následně je plynulým přechodem na celé chodidlo dosaženo potřebné 

stabilizace polohy těla a optimálního předpětí svalů pro odraz. Nakonec dochází k převalení 

nohy přes palcovou stranu chodidla doprovázené prudkou plantární flexí zabezpečující odraz. 

V okamžiku odrazu dochází k aktivnímu pohybu opačné nohy směrem nahoru a vpřed, a tím 

k vytočení osy pánevní do směru běhu (Formánek & Horčic, 2003). 

Při nízké rychlosti běhu, u výkonnostně slabších běžců i při vyšší rychlosti běhu, se 

mnohdy setkáváme s méně efektivním během „přes patu“, kdy běžec dopadá na patu bez 

pružné amortizace dokroku s postupným převalením přes vnější hranu chodidla a efektivním 

zapojením lýtkových svalů a krátkých svalů chodidla. To vede ke zhoršení ekonomiky běhu, 

protože amortizace úvodní části dokroku musí být mnohem více zajištěna mohutnými 

svalovými skupinami stehen a hýždí a potenciální svalová energie je pak méně využita pro 

následný dynamický odraz (Formánek & Horčic, 2003). 

Z hlediska efektivity a ekonomiky běhu je amortizační fáze nejdůležitější celém běžeckém 

cyklu. Při dobře provedeném dokroku dochází k minimálním ztrátám horizontální dopředné 

rychlosti, minimálním vertikálním odchylkám těžiště a zachování většího množství elastické 

energie především ve svalech kotníku pro následující hnací fázi. To vše pak vede k menším 

energetickým ztrátám (Kučera & Truksa, 2000). 

Pro účinnost hnací fáze je nejdůležitější úhel odrazu, což je úhel spojnice místa odrazu 

a těžiště těla s podložkou a využití potenciální energie svalů a reakčních sil vytvářených 

aktivním pohybem druhé, švihové nohy (Kučera & Truksa, 2000; Formánek & Horčic, 2003). 
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2.2.2 Efektivita a ekonomika běhu 

Dobře zvládnutá technika běhu je nezbytným předpokladem efektivního a ekonomického 

běhu. Ekonomika běhu je schopnost udržet rychlost pohybu při minimální energetickém 

výdeji po co nejdelší dobu (Kučera & Truksa, 2000; Formánek & Horčic, 2003). Mnohé 

studie ukazují, že ekonomika běhu výraznou měrou ovlivňuje běžecký výkon (Kyrolainen, 

Belli, & Komi, 2001; McCann & Higginson, 2008; Saunders et al., 2004; Saunders et al., 

2006). V průběhu výkonu při vytrvalostních běžeckých disciplínách může vlivem svalové 

únavy dojít k výrazným změnám v běžeckém stylu a technice. Při triatlonu, kde po 

absolvování předchozího plavání a jízdy na kole, začíná běh již ve stavu relativně velké 

únavy, mohou být tyto změny ještě výraznější (Formánek & Horčic, 2003). Negativní změny 

běžecké techniky vedou ke snížení pohybové účinnosti a ekonomiky běhu, a následně snižují 

výkon. Bylo prokázáno, že běžecká technika ovlivňuje ekonomiku běhu, která má zásadní 

vliv na spotřebu kyslíku (Saunders, Pyne, Telford, & Hawley, 2004). Může být tedy 

vyjádřena jako velikost kyslíkové spotřeby (VO2) při dané rychlosti běhu (ml.kg-1.min -1), 

množství spotřebovaného kyslíku na uběhnutou vzdálenost (ml.kg-1.m -1) nebo vzdálenost 

uběhnutá při objemu spotřebovaného kyslíku (m.ml-1.kg -1).  

Kromě takových faktorů, jako jsou účinnost metabolismu nebo tělesná stavba, je 

ekonomika běhu do značné míry závislá i na mechanické účinnosti běhu. Metabolické a 

mechanické faktory běžecké ekonomiky se navzájem ovlivňují. Např. využití fyziologické 

kapacity běžce závisí z velké části na využívání potenciální energie ve stažených svalech. 

Čím vyšší je využívání této nemetabolické energie, tím méně metabolické energie je 

zapotřebí, a tím lepší je běžecká ekonomika (Kučera & Truksa, 2000). Saunders et al. (2004) 

rovněž poukazuje na existenci vztahu mezi běžeckou mechanikou a ekonomikou, přičemž 

upozorňuje, že VO2 může být snížena zlepšením běžecké mechaniky. 

Ekonomika běhu závisí zejména na velikosti mechanické práce vykonané v oporové fázi. 

Ta se může snížit zmenšováním zpožďovacích a zrychlovacích pohybů těla, jakož i 

horizontálních a vertikálních odchylek. Špičkoví běžci dosahují mechanické účinnosti až 

35%, což je dosaženo schopností opakovaně využívat potenciální energii naakumulovanou 

v předem stažených svalech (Bunc, 1990). Největší ztráty dopředné rychlosti při běhu 

vznikají v okamžiku dokroku běžce na podložku, kdy dochází k brzdění pohybu. Při optimální 

běžecké technice lze však využít elasticity svalů k získání potenciální energie. Tato energie se 

hromadí ve svalech v podobě předpětí, které je pak následováno explozivní reakcí svalů, při 

níž je tato energie využita pro aktivní a dynamický odraz (Formánek & Horčic, 2003).  
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Jedním z ukazatelů ekonomiky běhu je i výška zdvihu těžiště těla během letové fáze. 

Velikost tohoto vertikálního výkyvu těžiště je závislá především na úhlu vzletu při odrazu, ale 

také na poklesu těžiště v amortizační fázi. To je určeno vertikální rychlostí těla běžce před 

dokrokem a flexibilitou opěrného systému, která je potřebná k absorpci vertikálních sil. Při 

příliš velkém úhlu vzletu vznikají výrazné vertikální odchylky. Průměrná hodnota 

vertikálního posunu těžiště je zhruba 12 cm. Špičkoví běžci dosahují hodnot kolem 5 cm. I 

relativně velmi malé zvýšení tohoto zdvihu znamená při vytrvaleckých disciplínách značný 

rozdíl v celkové energetické spotřebě (Kučera & Truksa, 2000, Formánek & Horčic, 2003). 

Při vytrvalostním běhu, obzvláště pak při běhu „přes patu“, se přední noha dotýká 

podložky před průmětem těžiště. Aby se zabránilo vzniku nepříznivých zpožďovacích sil, 

musí se noha dotknou podložky pokud možno v místě průmětu těžiště. Tato vzdálenost se 

zmenšuje se vzrůstající rychlostí běhu. Jakmile se dostane do místa průmětu těžiště, snižují se 

omezující silové komponenty, které při maximální rychlosti běhu mizí. Pro efektivní a 

ekonomický běh je nezbytné, aby odrazová síla působila přesně v předozadním směru, 

protože jiný směr zhoršuje běžeckou účinnost. Pohyby dolních končetin musí probíhat 

v sagitální rovině (Véle, 2006).  

Mezi faktory významně ovlivňující běžeckou efektivitu, ekonomiku a tím také výkon patří 

také délka a frekvence kroků. Na jejich vzájemném poměru je závislá rychlost běhu. Délka 

kroků, která závisí zejména na délce končetiny, rozsahu pohybu v kyčelním kloubu a síle 

extensorů, je poměrně snadno ovlivnitelná specifickým tréninkem. Frekvence kroků, která 

závisí především na funkci svalů a jejich koordinaci, se naopak dá tréninkem ovlivnit jen 

obtížně. Při dané rychlosti běhu je vzájemný poměr těchto dvou faktorů do značné míry 

individuální a je závislý především na somatických předpokladech běžce, jeho úrovni 

motorických dovedností a stavu trénovanosti. Nicméně, optimální poměr mezi těmito dvěma 

složkami je předpokladem efektivní a úsporné běžecké techniky (Formánek & Horčic, 2003; 

Véle, 2006). 

Důležitým faktorem ovlivňujícím ekonomiku běhu je rovněž vnitřní odpor. Ten je nutné 

minimalizovat protažením zkráceného svalstva a zahřátím se, čímž se sníží viskozita ligament 

a vaziva. Odpor vzduchu je nutné regulovat předklonem (Véle, 2006). 

Odchylky od optimální běžecké techniky, zhoršují mechanickou účinnost běhu, čímž 

zvyšují energetický výdej a zhoršují běžeckou ekonomiku. Vyhodnocování účinnosti a 

optimálnosti pohybů vykonávaných při běhu poskytuje efektivní zpětnou vazbu, napomáhající 

k osvojení optimálního běžeckého kroku (Kučera & Truksa, 2000). Kromě toho nám 

stanovení mechanické účinnosti při laboratorních funkčních vyšetřeních dává informaci o 



 30 

vztahu aktuální metabolické a mechanické adaptace a informaci o tom, zda ke změnám 

mechanické účinnosti došlo změnou vnitřního nebo vnějšího výkonu (Formánek & Horčic, 

2003). 

 

2.3 Metody používané k analýze interakce nohy s podložkou při 

běhu  

V nedávné minulosti byly prezentovány různé metody analýzy mechanického účinku 

nohy při běhu. Pomocí těchto analýz mohou být odhaleny různé odchylky od správné a účinné 

techniky běhu. Vzhledem k tomu, že anatomická stavba nohy je značně komplikovaná, je 

komplikovaná také struktura jejího pohybu při oporové fázi běhu. Analýza pohybové reakce 

nohy na zatížení v průběhu oporové fáze běhu proto není příliš snadná. Jedním 

z nejefektivnějších a nejrozšířenějších přístupů v oblasti analýzy mechanické účinnosti běhu 

je prostřednictvím detekce mechanické interakce nohy s podložkou. Ve výkonnostním sportu 

se v současné době uplatňují tři hlavní směry detekce mechanické interakce nohy 

s podložkou. Změny vznikající v průběhu oporové fáze běhu mohou být detekovány  a 

vyhodnocovány elektromyograficky, opticky nebo pomocí snímání tlakových změn chodidla 

na podložku. V praxi se často se setkáváme i se vzájemnou kombinací těchto metod. 

 

2.3.1 Metody elektromyografické 

Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací metoda, která je založena na snímání povrchové 

nebo intramuskulární svalové aktivity. Jde o metodu elektrofyziologickou, protože zachycuje 

elektrické děje na membránách svalových buněk. Zaznamenává změnu elektrického 

potenciálu, ke které dochází při svalové aktivaci. EMG poskytuje značné možnosti uplatnění 

včetně výkonnostního sportu. U intramuskulární EMG jsou změny elektrických potenciálů 

snímány jehlovými elektrodami, zavedenými do příslušného svalu, zatímco u povrchové 

EMG, která se v oblasti sportu využívá mnohem častěji, se k detekci těchto změn používají 

povrchové elektrody přiložené na vhodné snímací body na svalu (Obrázek 18A). Povrchová 

EMG využívá zde toho, že elektrický potenciál prochází přes přilehlé svalové tkáně, ale 

hlavně tuk a kůži, na jejímž povrchu může být následně detekován a vyobrazen v podobě 

křivky (Obrázek 18B). Využívá se buď zařízení s přímým napojením na počítač nebo zařízení 

s paměťovou jednotkou, která umožňuje volný pohyb. Měří se zapojení jednotlivých svalů při 

daném pohybovém úkolu, a zaznamenává se čas a síla elektrického impulzu vyslaného do 

svalů. Tato metoda nám poskytuje ukazatel o zahájení svalové akce, udává informace o 
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silových přírůstcích vyvolaných jednotlivými svaly nebo skupinou svalů, pomáhá odhalit 

otázky týkající se svalové souhry jednotlivých atomistů, antagonistů a synergistů, ale 

poskytuje také ukazatel únavových procesů nastávajících uvnitř svalu. (Dufek, 1995; Skripta 

PBPK [online]). Prostřednictvím EMG vyšetření oporové fáze běhu můžeme tedy získat 

cenné informace o intenzitě a průběhu svalové akce, ale také o vzájemném sledu zapojování 

jednotlivých svalových skupin v průběhu této části běžeckého cyklu.  

 

 

 

 

A            B 

 

 

 

2.3.2 Metody optické 

 

 

2.3.2  Metody optické 

K odstraňování odchylek od ideální techniky běhu je vhodné využívat videozáznamů běhu 

vyhodnocovaných zkušenými odborníky (Formánek & Horčic, 2003). Optické snímání 

pohybu umožňuje měřit pohyb, který by jinak bylo obtížné zaznamenat a vyhodnotit. Optické 

metody využívají k diagnostice účinnosti běžecké techniky především videozáznamu pomocí 

různých druhů kamer. Ke zpracování a vyhodnocení těchto záznamů mnohdy používají různé 

počítačové softwary. Použití různých rychloběžných kamer ke snímání nohy v oporové fázi 

3 min. 

 
 
30 min. 

 
 
53 min. 

 
 

Obrázek 18 

Povrchová EMG (CASRI, 2009) 

(A) Povrchová elektroda snímající EMG 
signál z laterální hlavy m. gastrocnemius. 

(B) EMG křivka zobrazující aktivitu m. gastrocnemius u 
rekreačního běžce ve 3., 30. a 53. minutě 10 km běhu na 

běhátku, při rychlosti 11km/h. 
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běhu je dnes ve sportu běžné. Umožňuje vytvoření detailní a přesné představy o charakteru 

dokroku i odrazu a poskytují tak účinnou zpětnou vazbu. Mnohé přenosné kamery a 

kamerové systémy umožňují pořizovat záznam jak v laboratoři, tak v terénních podmínkách. 

Díky možnosti sledovat detailní zpomalený záběr pohybu nohy v kterékoli části oporové fáze 

běhu, je možné odkrýt skryté nedostatky v běžecké technice. 

Jedním z předních světových systémů pro poskytování optického záznamu pohybu je 

Qualisys. Systém Qualisys je optoelektronické zařízení, které využívá odraz infračerveného 

záření od reflexních markerů umístěných na těle. Optoelektronický záznam pohybu je ideální 

pro zkoumání pohybu při sportovních výkonech a tréninku. U vrcholových sportovců, kde 

hrají významnou úlohu faktory jako fyzické limity a optimalizace pohybu může být použit 

nejen pro zlepšení sportovní techniky a dosahování lepších výkonů, ale umožňuje také 

pochopit mechanizmy zranění a jejich prevenci. Měřící systém se skládá z rychloběžných 

kamer a špičkový software pro sledování pohybu a analýzu dat. Pro přesné sledování pohybu 

měřeného objektu používá systém Qualisys vysokofrekvenční kamery a pasivní či aktivní 

markery. Softwarové nástroje umožňují jak snadné výpočty základních kinematických veličin 

jako dráha, rychlost, zrychlení a úhlové charakteristiky, tak i náročné komplexní kalkulace. 

Qualisys systém lze použít společně s jinými měřícími zařízeními, jako jsou EMG nebo 

tenzometrické a tlakoměrné desky. EMG lze k systému připojit pro simultánní záznam 

pohybu a odpovídající svalové aktivity. Připojením jedné nebo více tenzometrických desek k 

systému lze provádět výpočty reakční síly, centra tlaku apod. (www.qualisys.com). 

V poslední době byl zkoumán vztah mezi technikou dokroku při vytrvalostním běhu a 

zvýšením běžeckého výkonu, a také předcházením zranění. Vzájemný vztah mezi 

charakterem dokroku na patu, na střední část nohy a na špičku při dopadu nohy, a úrovní 

běžecké výkonnosti byl předmětem nedávné studie (Obrázek 19). Hasegawa, Yamauchi, & 

Kraemer (2007), pozorovali aktuální charakter dokroku u 415 běžců, včetně elitních běžců a 

olympioniků během závodu v půlmaratonu. Všichni závodníci byli natočeni dvěma 

videokamerami umístěnými 15 cm nad zemí v bodě patnáctého kilometru závodu. Nakonec 

byly získány sagitální snímky dokroku a odrazu 283 běžců. Výsledky této studie ukázaly 

dokrok na patu u 74,9%, dokrok na střední část chodidla u 23,7% a dokrok na špičku u 1,4% 

všech pozorovaných běžců. Nicméně u 50 nejlepších běžců bylo množství pozorovaných 

dokroků na patu, střední část chodidla a špičku 62,0%, 36,0% a 2,0% (Obrázek 20).   
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Obrázek 19 

Kontakt nohy s podložkou při běhu (Hasegawa et al., 2007) 

 
Vzorový obrázek typů dokroku. Shora dolů: dokrok na patu (muž: 3. místo v průběžném pořadí na 15. km), 
dokrok na střední část nohy (žena: 1. místo v průběžném pořadí na 15. km) a dokrok přes špičku (21. místo 

v průběžném pořadí na 15. km). 
 

 

Obrázek 20 

Charakter dokroku při běhu (Hasegawa et al., 2007) 

 
Procenta různých typů dokroku běžců na 15. kilometru při závodě v půlmaratonu. 

RFS (rearfoot strike) = dokrok na patu, MFS (midfoot strike) = dokrok na střední část nohy, FFS (forefoot strike) 
= dokrok na špičku. 
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Součástí této studie bylo i měření kontaktní doby nohy se zemí. Vyšší hodnoty byly 

naměřeny u pomalejších běžců. Kontaktní doba byla rovněž výrazně delší při dokroku na patu 

ve srovnání s dokrokem na střední část chodidla a špičku (Obrázek 21). 

 

Obrázek 21 

Kontaktní doba nohy s podložkou (Hasegawa et al., 2007) 

 
Vztah mezi kontaktní dobou a pořadím na 15. kilometru závodu v půlmaratonu. Přerušovaná čára znázorňuje 
regresní rovnici pro dokrok na patu (n = 197, r = 0.80, p ≤ 0.05). Plná čára znázorňuje regresní rovnici pro 
dokrok na střední část chodidla a špičku (n = 64, r = 0,71, p ≤ 0.05). RFS (rearfoot strike) = dokrok na patu, 

MFS (midfoot strike) = dokrok na střední část nohy, FFS (forefoot strike) = dokrok na špičku. 
 

Konečně, zjevná inverze nohy při dokroku byla pozorována u 42% všech běžců. 

Pozorované inverze nohy u dokroku na střední část chodidla bylo 62,5%, zatímco u dokroku 

na patu to bylo 32,0% a u dokroku na špičku 50% (Obrázek 22).  

 

Obrázek 22 

Inverze nohy u různých typů dokroku při běhu (Hasegawa et al., 2007) 

 
Procento dopadů nohy s inverzí (With INV)a bez inverze (Without INV) při dokroku na patu (RFS), dokroku na 

celé chodidlo (MFS) a dokroku na špičku (FFS). 
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Kontaktní doba s inverzí byla výrazně kratší než kontaktní doba bez inverse, obzvláště u 

dokroku na celé chodidlo a u dokroku na špičku (Obrázek 23). 

 

Obrázek 23 

Vztah kontaktní doby a inverze nohy při běhu u jednotlivých typů dokroku  

 (Hasegawa et al., 2007) 

 
Kontaktní doba (CT) pro dokrok na patu a na celé chodidlo + špičku ,a čas odrazové fáze (POT) u dokroku na 
patu s a bez inverze (INV). RFS (rearfoot strike) = dokrok na patu, MFS (midfoot strike) = dokrok na střední 

část nohy, FFS (forefoot strike) = dokrok na špičku. 
 

Jelikož procento dokroku na patu se zvyšovalo se snižující se rychlosti běhu a procento 

dokroku na střední část chodidla se zvyšovalo se zvyšující se rychlostí běhu, výsledky této 

studie ukazují, že charakter dokroku souvisí s rychlostí běhu. Kromě toho poukazují na to, že 

kratší kontaktní doba a vyšší výskyt inverze při kontaktu nohy s podložkou mohou zlepšovat 

běžeckou účinnost (Hasegawa et al., 2007). 

Zajímavé zařízení prezentovali ve své studii Auvinet, Gloria, Renault, & Barrey (2002), 

kteří použili přenosný neinvazivní akcelerometrický systém k identifikaci specifických jevů 

běžeckého cyklu na kraniokaudální, anterioposteriorní a mediolaterální akcelerační křivce. 

Této studie se účastnilo sedm výkonnostních běžců na středních tratích, kteří provedli 

běžecký test na dráze v délce 30 m, konstantní rychlostí blízkou jejich anaerobnímu prahu. 

Pro analýzu kroků běžců byly 3D lumbální akcelerační záznamy synchronizovány s 

videozáznamy. Na získaných akceleračních křivkách byly snadno identifikovány úvodní 

kontakt nohy s podložkou, střední postavení a odvinutí palce. Pravý a levý krok byly určeny 

pomocí mediolaterální akcelerační křivky (Obrázek 24). 

 


