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Abstrakt: Práce se věnuje struktuře a funkci kosterního svalu. Popisuje podobu sarkomery a 

současné teorie kontrakce. Kromě tradiční teorie klouzajících sarkomer je zahrnut i nový 

pohled tzv. rotační teorie založené na pohybu vzájemně funkčně propojených šroubovic. Jsou 

shrnuty současné poznatky o reakci svalu na změnu délky při různém stupni aktivace. 

Kapitola Řízení pohybu není vyčerpávající, jejím úkolem je spíše podat přehled o rozdílnosti 

řízení v závislosti na druhu prováděné kontrakce. Další části shrnují integraci excentrické 

kontrakce do lidského pohybu, okamžité reakce i adaptační procesy. Poslední kapitola 

teoretické části pojednává o subjektivním vnímání zátěže, opět především zátěže s převahou 

excentrické kontrakce v porovnání se zátěží s převahou koncentrické kontrakce. Praktická 

část práce obsahuje výsledky měření HRpeak při doběhnutí, HRav a subjektivního hodnocení 

fyzického a psychického rozpoložení před a po zátěži s převahou koncentrické kontrakce (běh 

do kopce) a zátěži s převahou excentrické kontrakce (běh z kopce), kterou podstoupilo 12 

gymnaziálních studentek.      

 

 

Klíčová slova: kontrakce, excentrická zátěž, subjektivní vnímání  

 

 

 

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb. 



   

3 

 

Author´s first name and surname: Michaela Opálková 

Title of the master thesis: Subjective perception of stress during predominantly concentric and 

predominantly eccentric exercise 

Department: Department of rehabilitation and sports medicine, Charles University in Prague, 
2nd Faculty of Medicine 

Supervisor: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 

The year of presentation: 2010 

 

 

Abstract: This thesis pursues the function of human skeletal muscle. It describes the 

sarcomere and current theories of the muscle contraction. In addition to conventional sliding 

sarcomere theory the new large – scale model is included. It is called rotational theory and it 

works on the basis of rotating helical molecules which are functionally coupled. Muscle 

reaction to stretching in dependence on the stretch length and velocity are folded in. The 

chapter Neural Commands is not comprehensive. Its purpose is to review the differences 

between neural control of concentric and eccentric contraction, respectively. Following parts 

summarize the integration of eccentric contraction into human movement, instantaneous 

reactions and adaptation processes. The last theoretical part deals with subjective perception 

of stress during predominantly concentric and predominantly eccentric exercise. The applied 

part consists of the outcomes of measurement of peak and averaged heart rate before and after 
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(downhill running) exercise. Subjective rate of physical and psychical condition were 

registered at identical situation using visual analogue scale. Twelve high school students were 

measured.     
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SEZNAM ZKRATEK 

ADP + P adenozindifosfát a fosfátová skupina 

AMK aminokyselina 

AP akční potenciál 

ATP adenozintrifosfát 

BMI body mass index 

CD catalytic domain, katalytická doména 

CNS centrální nervová soustava 

CO cardiac output, srdeční výdej 

DOMS delayed onset muscle soreness, opožděně nastupující svalová bolest 

EEG elektroencefalografie 

EMG elektromyografie 

FF fast, fatiguable, rychlá, unavitelná svalová vlákna 

FG fast, glycolytic, rychlá, glykolytická svalová vlákna 

FI fast, intermediate in fatiguability, rychlá, středně unavitelná svalová vlákna 

F(int) fast, intermediate in fatiguability, rychlá, středně unavitelná svalová vlákna 

FOG fast, oxidative – glycolytic, rychlá, oxidativně – glykolytická svalová vlákna 

FR fast, fatigue resistant, rychlá svalová vlákna, odolná únavě 

FRT filament resting tension, klidové napětí svalových vláken 

HR heart rate, tepová frekvence 

HRav average heart rate, průměrná tepová frekvence 

HRklid klidová tepová frekvence 

HRmax maximal heart rate, maximální tepová frekvence 

HRpeak peak heart rate, vrcholová tepová frekvence, zde upřesněno v textu 

IL – 6 intereukin 6 

KVS kardiovaskulární systém 
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LCD light chain domain, doména lehkých řetězců 

MU motorická jednotka 

O2 kyslík 

PNS periferní nervová soustava 

ROM range of motion, rozsah pohybu v kloubu 

RPE rate of perceived exertion, škála vnímaného úsilí 

S slow, pomalá svalová vlákna 

SO slow, oxidative, pomalá, oxidativní svalová vlákna 

SREC short range elastic component, elastická komponenta malého rozsahu 

VAS visual analogue scale, vizuální analogová škála 

VE ventilace 

VO2 oxygen consumption, spotřeba kyslíku 

VO2max maximal oxygen consumption, maximální spotřeba kyslíku 

Vt tidal volume, tepový objem 
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1 ÚVOD  

Excentrická kontrakce je nedílnou součástí pohybového projevu živých organismů. 

Všeobecné povědomí o ní většinou nejde dále než k definici „sval pracuje a současně je 

protahován“ a podobně. Proč se vůbec excentrickou kontrakcí zabývat více? Bez schopnosti 

excentrické kontrakce by se totiž stala svalová koordinace obtížnou a pohybový aparát by byl 

nechán napospas prudce působícím vnějším silám. Excentrická kontrakce pomáhá k přesnému 

provedení pomalých pohybů a je schopná absorbovat mechanické síly a přispět k ochraně 

tkání např. při doskoku nebo rychlé změně pohybu.  Její detailní průběh donedávna nebylo 

možné stávajícími teoriemi svalové kontrakce uspokojivě vysvětlit. Jak pracují příčné můstky 

v excentrické kontrakci? Jsou schopny obrátit svůj cyklus a pracovat inverzně? Nebo při 

excentrické kontrakci dochází k jejich prokluzování a opětnému obnovování? V jakém místě 

aktinového filamenta se v tom případě příčný můstek utvoří? Čím jsou podmíněny čtyři fáze 

postupně se měnícího napětí v izometricky aktivovaném svalu při jeho rychlém protažení či 

uvolnění? Zda a proč je třeba menší neuronální aktivace pro vykonání excentrické kontrakce? 

Z odpovědí na tyto a mnohé další otázky pak lze usuzovat například na to, kdy a proč je sval 

více náchylný k poškození excentrickou kontrakcí a jak lze tomuto poškození předcházet.  

V teoretické části práce je popsána stavba a funkce kosterního svalu, včetně teorií 

kontrakce. Jsou uvedeny charakteristiky svalové akce a chování svalu při typických 

navozených situacích. Dále zde lze nalézt v kostce popis řízení pohybu se zřetelem na děje 

týkající se excentrické kontrakce. Další kapitoly se týkají této kontrakce již jako součásti 

pohybu člověka navozující specifické reakce organismu na samotnou kontrakci i na převážně 

excentrickou zátěž. Vzhledem k zaměření praktické části práce je zařazena kapitola o 

subjektivním vnímání zátěže a možnostech jejího hodnocení. 

Praktická část sestává z protokolu měření 12 studentek gymnázia, které podstoupily 

zátěž s převahou koncentrické kontrakce (běh do kopce) a zátěž s převahou excentrické 

kontrakce (běh z kopce).  
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem teoretické části práce je podat pokud možno ucelenou informaci o současném 

pohledu na funkci a chování kosterního svalu s důrazem na excentrickou akci.  

 Cílem praktické části bylo zkoumání odlišností v hodnotách tepové frekvence a v 

subjektivním vnímání zátěže v závislosti na převažujícím druhu kontrakce. Subjektivně 

neméně důležitým cílem bylo získání zkušeností týkajících se přípravy, vlastního provedení a 

vyhodnocení experimentálního měření. 

H 0 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce nebude subjektivně vnímána jako těžší  

H 1 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce bude subjektivně vnímána jako těžší  

H 2 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce způsobí signifikantně vyšší vzestup  

HRpeak i HRav v porovnání se zátěží s převahou excentrické kontrakce 
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3 KOSTERNÍ SVAL – SVALOVÉ VLÁKNO - SARKOMERA 

3.1 MAKROSKOPICKÁ STAVBA KOSTERNÍHO SVALU 

Většina kosterního svalstva je organizována do funkčních celků, svalů, tvořících 

v dospělosti v průměru  36% hmotnosti těla u muže a 32% hmotnosti těla u ženy. Kosterní 

sval se skládá z vlastní kontraktilní svalové tkáně a tkáně nekontraktilní, pojivové. Lze na 

něm rozlišit svalové bříško, které je pomocí šlachy či aponeurózy upnuto ke kosti nebo do 

kůže. Kosterní svaly jsou inervovány cerebrospinálními nervy a lze je ovládat vůlí. Je – li 

inervace porušena, sval se nemůže normálně kontrahovat a atrofuje. 

Kontraktilní tkáň je představována svalovými vlákny, myocyty. Vzniká za 

embryonálního vývoje z buněk středního zárodečného listu, mezodermu. Z jednojaderných 

myoblastů vznikají nejprve mnohojaderné myotuby s buněčnými jádry uvnitř a myofibrilami 

uprostřed, teprve následně se uspořádání změní a vznikají myocyty s jádry na povrchu. 

Charakteristickou vlastností svalové tkáně je dráždivost a schopnost kontrakce. Již přeměna 

myotubu na myocyt neproběhne bez přítomnosti nervových podnětů. Při podráždění 

elektrickým, chemickým či mechanickým impulzem dojde k excitaci membrány myocytu, 

šíření akčního potenciálu a následné kontrakci elementů v cytoplazmě (Čihák, 2001, s.23; 

Ganong, 2005, s.70). Spinální motoneuron a svalová vlákna zásobovaná větvením jeho axonu 

tvoří MU (motorická jednotka). 

Vazivovým endomysiem a perimysiem jsou svalová vlákna spojena ve svalové 

snopečky a snopce a celý sval je kryt epimysiem, fascií. Místo spojení svalových vláken a 

šlachy se nazývá myotendinózní junkce. Vmezeřené vazivo zde přechází v silné vazivové 

snopce a tvoří šlachu. Sarkolema svalových vláken je zde ztluštělá a tvoří hluboké 

interdigitace, na něž se upínají kolagenní vlákna vaziva a retikulární vlákna zde tvoří jemné, 

husté sítě, takže z hlediska mechaniky vzniká situace jako u jemné nitěné rukavice na prstu – 

při natažení se rukavice přimkne k prstu (Čihák, 2001, s.321). Proprioreceptory svalu jsou 

Golgiho šlachové tělísko a svalové vřeténko. Golgiho šlachové tělísko je umístěné 

v myotendinosních junkcích a reaguje, při překročení prahu dráždivosti, na zvyšující se napětí 

svalu zkříženým napínacím reflexem. Svalové vřeténko je struktura tvořená intrafuzálními 

svalovými vlákny uloženými paralelně s vlákny extrafuzálními. Reaguje na rychlost i stupeň 

protažení svalu.   
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Na přenos informace z nervových zakončení na svalová vlákna jsou specializovány 

nervosvalové ploténky na sarkolemě. Eferentní signalizace extrafuzálnímu svalovému vláknu 

jsou vysílány axony α - motoneuronů uloženými v předních rozích míšních. Eferentní 

inervace intrafuzálních vláken svalových vřetének je realizována axony menších γ – 

motoneuronů, ty jsou taktéž uloženy v předních rozích míšních, ale přijímají jinou 

supraspinální informaci.  

Aferentní signály z obou typů svalových vláken jsou přijímány neurony ve spinálních 

gangliích. Podráždění intrafuzálních aferentů vyvolává monosynaptický míšní napínací reflex. 

Okruh nastavující stupeň dráždivosti svalového vřeténka, a tak zajišťující jeho neustálou 

funkčnost a kontrolu napětí svalu před i během kontrakce, je nazýván γ - smyčka. Aferentní 

signály jdou z intrafuzálních aferentů cestou lemniscus medialis, eferentní signály vystupují 

z mnoha mozkových center angažovaných v kontrole polohy a pohybu těla, sestupují retikulo 

- spinálním traktem k míšním γ - motoneuronům a ovlivňují jejich aktivitu. AP (akční 

potenciál) vyslaný γ - motoneuronem nemůže vyvolat kontrakci celého svalu, ale způsobí 

větší citlivost svalových vřetének a kontrakci mechanismem napínacího reflexu (Ganong, 

2005, s.131-137). 

Důležitou součástí svalové funkční jednotky je také cévní infrastruktura zajišťující 

přísun substrátů důležitých pro metabolismus svalu a odstranění metabolických produktů 

(Čihák, 2001, s.321).  

3.2 MIKROSKOPICKÁ STAVBA KOSTERNÍHO SVALU 

Myocyt, svalové vlákno je základní stavební jednotkou svalu. Je to cylindrická buňka, 

silná asi 10 - 100μm a dlouhá až 15cm. Je obklopena buněčnou membránou, sarkolemou a 

vyplněna buněčnou hmotu, sarkoplazmou. Sarkolema se vchlipuje do nitra buňky a tvoří 

mřížku, T – systém. Sarkoplazma myocytu obsahuje velmi mnoho mitochondrií, což 

umožňuje obrovský metabolický obrat, a myofibrily. Myofibrily, sarkoplazmatické retikulum 

a T – systém jsou uspořádány v sarkotubulární systém umožňující rychlý přenos akčního 

potenciálu ze sarkolemy ke všem myofibrilám (Ganong, 2005, s.69).  

Myofibrily představují kontrakce schopnou složku svalu. Tvoří je tenká a silná 

filamenta kontraktilních bílkovin. Tenká filamenta jednotlivých sarkomer mají vcelku 

uniformní délku, ačkoli tato délka variuje mezi druhy svalů. Délka je pravděpodobně 

ovlivňována uspořádáním strukturálního proteinu titinu a mění – li se, mění se také 



   

15 

 

mechanické vlastnosti svalu (McElhinny et al., 2005). Každé tenké filamentum se skládá 

z komplexu F – aktinu, který vzniká polymerizací 300 – 400 molekul globulárního aktinu a 

má velmi podobné složení aminokyselin ve všech eukaryotických buňkách (Levangie, 

Norkin, 2005, s.113). Aktinová filamenta jsou okolo sebe v tenkém filamentu obtočena a tvoří 

dvojitou, pravotočivou šroubovici na jednom konci upevněnou čtyřmi Z filamenty k Z disku. 

V každém ze dvou žlábků aktinové šroubovice se vine molekula tropomyozinu. Struktura 

tropomyozinu má tři úrovně – první je představována pravotočivou molekulou tropomyozinu, 

druhou tvoří dvě molekuly uspořádané v levotočivou šroubovici a konečně třetí úroveň 

uspořádání je dána tím, jak je tropomyozin namotán okolo aktinových filament, jedná se tedy 

také o pravotočivou šroubovici (Jarosch, 2008). Další součástí tenkého filamenta je troponin 

rozmístěný v pravidelných vzdálenostech podél molekuly tropomyozinu. Silné filamentum se 

skládá z několika stovek molekul myozinu (Ganong, 2005, s.68).  Molekula myozinu má 

dlouhý chvost složený z těžkých řetězců AMK (aminokyselin), který jej připojuje ke struktuře 

silného filamenta. Na chvost jsou pomocí relativně mobilního těžkého řetězce (subfragment 

2) připojeny dvě myozinové hlavy (subfragment 1). Každá hlava myozinu má CD (katalytická 

doména) vázající se k aktinovému filamentu a LCD (doména lehkých řetězců). Je zde také 

oblast vázající ATP (Ganong, 2005, s.68; Reedy, 2000).  

3.3 ROVINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Na podélném řezu svalovým vláknem je možné pozorovat příčné pruhování myofibril, 

které je podmíněno rozdílnou lomivostí světla a uspořádáním kontraktilních bílkovin. Lze zde 

popsat tmavý proužek A a světlý proužek I. Proužek A tvořený silnými vlákny je rozdělený 

linií M. Linie M vzniká díky obracení polarity myozinových vláken, čímž také vzniká pseudo 

– H zóna.  Ve tmavém proužku A lze rozlišit světlejší zónu – H tvořenou pouze silnými 

vlákny a tmavší oblast, kde se silná a tenká vlákna překrývají. Proužek I je tvořen pouze 

tenkými vlákny a je rozdělen linií Z. Jako sarkomera je označován úsek mezi dvěma liniemi Z 

(Levangie, Norkin, 2005, s.115).     

Na příčném řezu v oblasti A proužku mají tenká a silná filamenta charakteristické 

prostorové uspořádání. Silné filamentum je vprostřed pravidelného šestiúhelníku tvořeného 

šesti tenkými vlákny (Millman, 1998). 
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3.4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Neméně důležité pro funkci svalového vlákna jsou nekontraktilní komponenty, někdy 

nazývané jako elastické. Podmiňují prostorové uspořádání a mechanické vlastnosti sarkomery 

i svalového vlákna.  

Strukturální podporu myofibrilám poskytuje dystrofin – glykoproteinový komplex 

připojující aktinová filamenta pomocí transmembránových dystroglykanů k extracelulárnímu 

lamininu (Ganong, 2005, s.69). Prostorové uspořádání myofibril, mechanické vlastnosti a 

přenos sil ve svalovém vláknu ovlivňuje také cytoskeleton. Je představován třemi 

proteinovými systémy. Mikrofilamenta a mikrotubuly jsou tvořeny především globulárními 

proteiny aktinem a tubulinem. Proteiny systému intermediárních filament jsou značně 

specifické dle typu buňky, v extrasarkomerální matrix myofilament se vyskytuje především 

desmin, synemin a syncoilin (Herrmann, 2009). Desmin propojuje laterálně Z disky 

sousedních sarkomer, ale tvoří též konexe k buněčným jádrům, sarkolemě a lze jej najít 

v myotendinózních a neuromuskulárních junkcích (Balogh, 2005; Herrmann, 2009).  Dle 

Balogha (2005) je hlavní funkcí desminu resistence svalového vlákna proti kompresi. Má 

jedinečné viskoelastické vlastnosti (relativně velká poddajnost vlákna při působení malé síly, 

ale velká při působení náhlé, velké síly) a je odolný vůči působení axiálních i střižných sil 

(Herrmann, 2009; Wagner, 2007). 

V rámci sarkomery lze v elektronovém mikroskopu pozorovat komplex Z linie. 

Stýkají se zde antiparalelní molekuly aktinu s opačnou polaritou, CapZ protein, různě široké 

sítě α aktininu (pomalá vlákna mají široký Z disk, rychlá vlákna tenčí), titin a nebulin.  

CapZ je heterodimer, který obaluje zašpičatělé konce aktinových filament a pevně je 

připojuje k Z disku (Luther, 2009). Při kterékoli části svalového vlákna dochází vždy ke 

kontrakci v obou polosarkomerách, nikdy nebyla pozorována reakce pouze jedné strany 

Z disku na podráždění (Jarosch, 2008). 

Z filamenta tvořená α aktininem vážou aktinová filamenta k Z disku. Tradiční dvou 

komponentový model předpokládá, že Z filamenta jsou sériovou elastickou komponentou, 

která je při kontrakci jednoduše protahována kontraktilní složkou. Každé aktinové filamentum 

je vázáno k Z disku čtyřmi Z filamenty, která tvoří prostorovou síť, takže mechanicky 

propojují i sousední aktinová filamenta. Jarosch (2008) rozlišuje stadia A, B, C, D, E, F a G, 

kdy D představuje Z filamenta při izometrické kontrakci. A, B a C odpovídají různému stupni 
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pravostranné rotace při koncentrické kontrakci (zkracování sarkomery) a E, F a G tedy 

odpovídají různému stupni levostranné rotace při kontrakci excentrické (prodlužování 

sarkomery). Ve stadiu D Z filamenta typicky zaujímají uspořádání „malých čtverců“, při 

aktivaci přechází přes „diagonální čtverce“ ke konformaci „basketbalového koše“ a to jak 

směrem ke stadiu A tak G. Uspořádání Z filament je automaticky dáno stupněm zatížení 

polosarkomery (Jarosch, 2008). 

Obrázek 1. Stadia kontrakce Z filament podle Jarosche (2008), blíže popsána v textu 

 

Převzato a upraveno z: JAROSCH, R. Large – scale models reveal tge two – component 

mechanics of striated muscle. Internationla Journal of Molecular Sciences [online]. 

December 2008, vol. 9, s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z 

<http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 1422-0067. 
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Titin je obrovský protein překlenující polovinu sarkomery od Z disku k M linii 

(Luther, 2009; Proske, Morgan, 2001). V longitudinálním směru jej lze považovat za hlavní 

elastickou složku sarkomery napomáhající v klidu udržovat délku polosarkomer. 

V jednoduchém mechanickém modelu sarkomery, který popisují Proske a Morgan (2001), se 

její poloviny při protažení chovají nezávisle na sobě nebo, jak píše Allen (2001), by mohlo 

přetažení jedné molekuly titinu protahovat molekuly zapojené v sérii a tím šířit protažení 

longitudinálně. To se ale neshoduje s výsledky vědeckých pozorování, neboť přetažení jedné 

poloviny sarkomery, způsobí zkrácení poloviny druhé. Proske a Morgan (2001) proto 

předpokládají existenci dalšího elastického elementu překlenujícího sarkomeru v celé její 

délce. Určitou cestu je možné najít v práci Luthera (2009), který píše: „ C- a N- konce 

titinových molekul překlenují M proužek i Z disk v celé jejich šíři, takže za sebou jdoucí 

titiny tvoří kontinuální strukturu z jednoho konce sarkomery na druhý.“ Lze předpokládat, že 

hledaným elastickým elementem překlenujícím celou sarkomeru je titin.  

Jelikož délka tenkého vlákna nejspíš ovlivňuje mechanické vlastnosti svalu, je 

poměrně přesně řízen proces tvorby tenkých filament a jejich správné kompletování do 

sarkomery. Hlavním adeptem na tuto funkci je velký protein nebulin.  Je zasazen do 

pruhované struktury svalového vlákna již v průběhu myofibrilogenezy, kdy aktinová 

filamenta ještě nejsou maturována a ovlivňuje uspořádání filament do charakteristické mřížky 

stejně jako jejich délku, kterou nastavuje a udržuje ve zkrácení (Luther, 2009; McElhinny, 

2005).  
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4 SVALOVÁ KONTRAKCE 

Svalová kontrakce je hlavním generátorem síly svalu. Vlastní děj se odehrává na 

úrovni sarkomer, síla produkovaná jednotlivými sarkomerami se pak šíří svalovým vláknem.  

4.1 DRUHY SVALOVÉ KONTRAKCE 

Je popisována kontrakce izometrická, kdy se délka svalového vlákna nemění, vzrůstá 

napětí svalu, ale není konána žádná práce, a kontrakce izotonická. Při izotonické kontrakci se 

mění délka svalového vlákna, vzrůstá napětí a je konána pozitivní či negativní práce, 

v závislosti na tom, zda jde o kontrakci koncentrickou nebo excentrickou (DeVita, 2007). 

Jakýkoli pohyb kloubu ovládaný dvojicí agonista – antagonista znamená, že je jeden sval 

zkracován a druhý prodlužován (Allen, 2001) a funkční rozdíl mezi koncentrickou a 

excentrickou kontrakcí je pouze v tom, zda svalem produkovaná síla je větší než vnější 

zatížení, pak je výsledkem zkrácení svalu, nebo je menší a sval je tedy prodlužován 

(Duchateau, Enoka, 2006). V obou případech neizometrické svalové akce je, v porovnání 

s izometrickou, třeba mnohem složitější kontrolní strategie, která počítá i se změnou svalové 

délky a poddajností nákladu (compliance) (Levangie, Norkin, 2005). Děje na molekulární 

úrovni podmiňující koncentrickou a excentrickou kontrakci jsou podrobně zkoumány. 

V současnosti je nejvíce rozšířena teorie myozinového cyklu (sliding sarcomere theory). Ta 

ovšem nevysvětluje spolehlivě některé charakteristiky koncentrické kontrakce, nehledě na 

nedostatečnost vysvětlení kontrakce excentrické. Alternativu nabízí Salzburský fyziolog 

Jarosch, který v článku z roku 2008 (Jarosch, 2008) podrobně představuje výsledky své 

několik desetiletí trvající práce na zcela novém pojetí svalové kontrakce, tzv. rotační teorii  

4.2 PRŮBĚH SVALOVÉ KONTRAKCE 

Vše začíná v centrální nervové soustavě, odkud je vyslán AP, ten způsobí excitaci 

míšního motoneuronu a šíří se podél jeho axonu. Přejde přes nervosvalovou ploténku a 

způsobí depolarizaci sarkolemy svalové buňky. Klidový membránový potenciál svalové 

buňky -90mV se sníží, Na+ ionty vstupují do buňky. AP rozváděný po sarkolemě T – 

systémem způsobí také zvýšení hladiny Ca2+ jeho uvolněním z cisteren sarkoplazmatického 

retikula. AP se šíří rychlostí asi 5m/s podél svalového vlákna, trvá 2 – 4ms a následuje 1 – 

3ms dlouhá absolutní refrakterní fáze. Následná repolarizace spojená s výstupem K+ iontů 

z buňky trvá poměrně dlouho (Ganong, 2005, s.70). Kaskáda dějů - spřažení excitace a 
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kontrakce - vyvolává stah svalového vlákna jako odpověď na přicházející impulz. O přesném 

průběhu spřažení excitace a kontrakce se stále debatuje.  

4.2.1 Teorie klouzajících sarkomer 

Všeobecně uznávaná teorie klouzajících sarkomer (sliding filament or sarcomere 

theory) jej popisuje takto: Uvolněné Ca2+ se váže na troponin C, což způsobí změnu troponinu 

i tropomyozinu a odsunutí tropomyozinu z vazebných míst aktinu. Následně dojde 

k vytvoření aktino – myozinových můstků, tzv. příčných můstků. Vytvoření vazby a změna 

konfigurace hlavy myozinu způsobí aktivitu ATPázy, dochází k tvorbě energie hydrolýzou 

ATP na ADP + P a hlava myozinu vykoná zdvih, který způsobí zkrácení sarkomery 

„zasunutím“ silných filament mezi filamenta tenká (Levangie, Norkin, 2005, 116). Má – li 

dojít k dekontrakci, je opět třeba energie z ATP pro Ca2+/Mg2+ pumpu (McArdle, 1996, 

s.327). 

Je – li sval takto aktivován a současně protahován, hovoříme o excentrické kontrakci. 

V takovém případě jsou příčné můstky „trhány“ vnější protahující silou a znovu formovány 

(Levangie, Norkin, 2005, s.116). Lze přitom určit sílu, při které jsou aktino – myozinové 

můstky přerušeny a předpokládá se, že tato síla je stejná při excentrické kontrakci jako při 

izometrické (Colombini, 2007).  

Přesný průběh zdvihu je předmětem debat a v historii bylo mnoho teorií střídajících se 

s příchodem nových technologií a metod. Jednota panuje pouze v tom, že se při tomto ději 

mění konfigurace molekuly myozinu. Popisy autorů se značně liší například tím, jak daleko 

od sebe se tvoří příčné můstky, kde přesně dochází k ohybu myozinové hlavy a zda připojená 

část hlavy zůstává ve stejném postavení vůči aktinovému vláknu nebo podél něj během 

zdvihu „roluje“ (Reedy, 2000). 

Klasická teorie klouzajících sarkomer nevysvětluje klidové napětí svalu 

(nepředpokládá existenci aktino – myozinových vazeb v klidu) a nezahrnuje další 

komponenty sarkomery a svalového vlákna, které ovlivňují mechanické chování svalu a jeho 

proměnlivost v závislosti na historii kontrakcí a protažení (tixotropie).     

4.2.2 Dvoustupňová teorie klouzajících sarkomer 

Reedy (2000) ve svém komentáři shrnuje současný stav vědění tak, že aktivní příčné 

můstky (hlavy myozinu) si vybírají dobře postavená místa na molekule aktinu vprostřed 

38,8nm od sebe vzdálených troponinů. Za rameno páky vykonávající zdvih považuje LCD 
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hlavy myozinu. Během zdvihu dochází k přeměně slabé aktino – myozinové vazby na silnou, 

současně dochází k uspořádání původně dezorganizovaného stavu příčných můstků (změna 

postavení subfragmentů molekuly myozinu ve smyslu rotace i posunu v axiální rovině). Při 

pracovním zdvihu (power – stroke) spolu musí v úzké vazbě kooperovat minimálně dvě 

molekuly, přičemž každá z nich má helikální uspořádání, tudíž pohyb musí obsahovat rotační 

komponentu (Koubassova, 2008; Reedy, 2000).  

Energie potřebná k vykonání zdvihu je dodána energií vazby aktinu s myozinem, její 

akumulací v elastické LCD a dalšímu využití při druhé fázi zdvihu, která je navíc dotována 

energií hydrolýzy ATP. Samotný zdvih pak probíhá ve dvou stupních (tři fáze) (Proske, 

Morgan, 1999; Reedy, 2000): 

Předzáběrová fáze – myozinové hlavy jsou připojeny k aktinovým vláknům 

neorganizovaně slabou vazbou a jejich LCD mají víc než 100˚ úhel k tělu myozinu, současně 

je celá hlava (S1 subfragment) i CD v určitém azimutálním postavení – pre - stroke position). 

Tato fáze vyžaduje klidovou hladinu Ca2+, svalové vlákno vykazuje klidovou tuhost. 

1. stupeň – CD rotuje, zatímco postavení LCD s nemění, vzniká V tvar můstku, v LCD 

tak dochází k protažení, což se může stát zdrojem energie pro další děj. Zvyšuje se hladina 

Ca2+ a příčné můstky se dostávají do stavu s vysokou tuhostí, nízkou produkovanou silou. 

2. stupeň – CD zůstává v rotovaném postavení a LCD vykonává zdvih po dráze asi 

5nm. Svalové vlákno produkuje sílu.  
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Obrázek 2. Dvoustupňová teorie klouzajících sarkomer 

Fáze 1. Klidové postavení, myozinové hlavy nejsou připojeny k aktinovému filamentu 

Fáze 2. Vazba Ca2+ na molekulu troponinu 

Fáze 3. Změna konformace tropomyozinu, odkryta vazebná místa tenkého filamenta 

Fáze 4. Vytvoření příčného můstku, vazba CD k tenkému filamentu, rotace CD (1. 

stupeň v textu) 

Fáze 5. Ohnutí LCD, vykonání zdvihu (2. stupeň v textu) 

Fáze 6. Uvolnění vazby a návrat myozinové hlavy do původního postavení  

 

Převzato a upraveno z upraveno z: <http://www2.uic.edu/~jconkl3/medical_gallery.html>. 
[cit. 2010-11-4]. 
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4.2.3 Rotační teorie svalové kontrakce 

Informace všech odstavců kapitoly jsou čerpány z článku Roberta Jarosche „Large – 

scale models reveal the two – component mechanics of striated muscle“ vydaného roku 2008 

v International Journal of Molecular Science. 

Model tenkého filamenta 

Rotační model vychází z toho, že všechny zúčastněné molekuly jsou šroubovice, tedy 

mohou konat pohyb rotační. Hlavním mechanicky aktivním elementem je rotující tenké 

filamentum. Jednoduchým modelem aktinového filamenta a principu jeho pohybu při 

kontrakci by mohl být svidřík (Obrázek 3, vlevo). Svidřík je jednoduchý nástroj, který  

převádí přímočarý pohyb na pohyb rotační. Je tvořen hřídelí s jednoduchým závitem, po jehož 

drážkách klouže člunek. Na horním konci hřídele je volně pohyblivá rukojeť. Stačí ručně 

posunovat člunkem. Je – li šroubovice svidříku pravotočivá (Obrázek 3), pak při pohybu 

člunku směrem dolů (od rukojeti) bude rotovat po směru hodinových ručiček (Obrázek 3, 

šipka c) a svidřík se bude zavrtávat do materiálu. Při sunutí člunku směrem nahoru bude 

rotovat proti směru hodinových ručiček (Obrázek 3, šipka cc) a bude se vyšroubovávat 

z materiálu ven. Tím, že závity při rotačním pohybu kloužou po materiálu, dochází k jeho 

mnohem menšímu poškození, než kdyby se taková šroubovice měla pouze „probořit“. 

Dochází tak ke zpětnému převodu rotačního pohybu do pohybu v axiální rovině, ale velmi 

k materiálu šetrným způsobem. Zdá se, že ideální sklon závitů k převedení axiálního pohybu 

na rotaci je 70˚ (Obrázek 3, vpravo). Aby se závity zašroubovávaly do materiálu, je třeba 

vnějšího přítlaku a určité hustoty materiálu (do tekutiny se nezašroubuje). Při absenci 

vnějšího přítlaku bude svidřík prokluzovat na povrchu a rotační pohyb se bude jakoby 

vlnovitě šířit zpětně po svidříku.   
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Obrázek 3. Model tenkého filamenta 

Levá část obrázku – svidřík s jednoduchou pravotočivou hřídelí, pohyblivým člunkem 

a rukojetí. Rovné šipky ukazují směr pohybu člunku (nahoru či dolů), rotační šipky 

ukazují směr rotace hřídele (c – po směru hodinových ručiček, cc – proti směru 

hodinových ručiček). Bližší popis funkce v textu. 

Pravá část obrázku – pravotočivá hřídel svidříku má podobný sklon závitů jako 

aktinové filamentum – 70˚ 

 

Převzato z: JAROSCH, R. Large – scale models reveal tge two – component mechanics of 

striated muscle. Internationla Journal of Molecular Sciences [online]. December 2008, vol. 9, 

s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z <http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 

1422-0067. 

 

Pravotočivou šroubovicí se sklonem závitů asi 70˚ je také aktinové filamentum. Je – li 

sval, a tedy sarkomera, zkracován, dochází k podobnému pohybu, jako při posunu člunku 

směrem dolů. Helix filamenta rotuje po směru hodinových ručiček a zašroubovává se mezi 
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silná filamenta. Když je sval natahován, je situace analogická posunu člunku směrem nahoru. 

Helix tedy rotuje proti směru hodinových ručiček a je vysouván z myozinových filament. 

Šroubovice v lidském svalu fungují podle stejných fyzikálních zákonů jako nástroje, 

takže aktinová filamenta bez působení vnějších sil nebo v prostředí o nízké hustotě budou 

také „prokluzovat“, nebudou konat pohyb v axiálním směru a rotační pohyb se bude šířit 

v podobě vln zpětně po vláknu. Vnější síly mohou působit jak zašroubování, tak 

vyšroubování tenkých filament. Hustotu prostředí v sarkomeře ovlivňují svým počtem a 

aktivitou myozinové příčné můstky, mezi které se zašroubovává nebo z kterých se 

vyšroubovává aktinové filamentum. Myozinové můstky podporují pohyb tenkých filament 

smotávání a rozmotáváním svých α helikálních řetězců. 

Model „ukotvení“ tenkých filament systémem Z filament   

Dalším krokem musí být představa „ukotvení“ tenkých filament v sarkomeře, které 

přestavuje hlavní sériovou elastickou komponentu svalového vlákna. Teorie příčných můstků 

podceňovala roli sériové elastické komponenty v produkci svalové síly. Z filamenta jsou ale 

schopna akumulace tahového napětí a kroutivé síly. Každé tenké filamentum je spojeno se 

Z diskem, představujícím relativně pevnou oporu, čtyřmi Z filamenty. Z filamenta ovšem 

tvoří síť, takže funkčně propojují tenká filamenta. Uspořádání Z filament a jejich stadia jsou 

popsána v kapitole 3.4. Při rotaci aktinového filamenta tedy automaticky dochází k rotaci 

Z filament. Uvažujme nyní Z filamenta ve stadiu D (Obrázek 4) šipky na obrázku přestavují 

směr torzních sil působících uvnitř Z filament – šipka 1 a tenkého filamenta – šipka 2). Budou 

– li pravotočivá aktinová filamenta rotovat ve směru hodinových ručiček (zkracování 

sarkomery, koncentrická kontrakce), zformují se Z filamenta taktéž do pravotočivé 

šroubovice, přejdou tedy ze stadia D postupně do C, B až do A. Budou – li tenká filamenta 

rotovat proti směru hodinových ručiček (prodlužování sarkomery, excentrická kontrakce), 

budou Z filamenta postupně přecházet do stadia E, F až G a budou stočena do levotočivé 

šroubovice. Přenos rotací na Z filamenta se děje ať jsou v kterémkoli stadiu, takže 

koncentrická kontrakce může probíhat při přechodu Z filament ze stadia G do F apod. 

(Obrázek 1). 
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Obrázek 4. Model ukotvení tenkého filamenta pomocí čtyř Z filament 

Z filamenta jsou ve stadiu D, šipka 1 ukazuje směr torzních sil působících uvnitř 

Z filament, šipka 2 ukazuje směr torzních sil působících uvnitř tenkého filamenta 
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Aktivace sarkomery 

Svidřík pracuje, protože je poháněn člunkem posunovaným po hřídeli. Aktivovat tenká 

filamenta v sarkomeře kosterního svalu taktéž může vnější síla. Jde o tzv. aktivaci protažením 

(stretch activation). Protažení živého svalu (za přítomnosti ATP) musí způsobit 

vyšroubovávání aktinových filament z příčných můstků. To produkuje napětí a kroutivou sílu 

nejen v aktinových filamentech, ale také v Z filamentech. Jelikož, jak zmíněno výše, 

Z filamenta mohou absorbovat tyto síly, mohou je pak při povolení svalu použít k rotaci 

aktinových filament ve směru hodinových ručiček při zkracování sarkomery. 

Další možností aktivace aktinových filament je stimulace Ca2+. Ca2+ aktivace zvýší 

kroutivou sílu v šroubovicích molekul zainteresovaných v kontrakci a tak jejich pohotovost 

k rotaci. Pro samotnou kontrakci se zdá důležitá reakce tropomyozinu, který je považován za 

hlavní generátor napětí v aktivovaném svalu. Je jedním z nejvíce  nabitých proteinů. 136 
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z jeho 284 aminokyselin tvořících dvojitou levotočivou šroubovici (druhý stupeň struktury, 

viz kapitola 3.2) má silný elektrický náboj, navíc α helix je uspořádán tak, že hydrofobní 

postranní řetězce (bez náboje) jsou především uvnitř a spojují pevně dvě šroubovité molekuly 

silnou vazbou, což zajišťuje stálost ve vodných roztocích. Tropomyozinová dvoušroubovice 

je také schopna změnit svou konformaci a vzdálenost smyček a přitom zachovat konstantní 

délku v axiálním směru.  Když se Ca2+ naváže k pozitivně nabitému konci troponinu C, 

troponin T interaguje s molekulou tropomyozinu. Tato událost nejspíš může za změnu 

konformace tropomyozinu. Zkracují se vodíkové můstky na vnější straně dvoušroubovice, 

která se tím „napřimuje“ (Obrázek 5) a uvnitř ní vzniká torzní síla velikosti několika otáček 

volných konců. Taková změna uspořádání by způsobila rotaci molekuly a tím změnu třetího 

stupně uspořádání. Tropomyozinové vlákno je ale pevně zabudováno do struktury tenkého 

filamenta (Obrázek 5), dojde tak pouze k posunu tropomyozinu.  

Obrázek 5. Tropomyozinové filamentum 

Pravá část obrázku – změna konformace druhé úrovně tropomyozinové molekuly při 

přidání Ca2+ (Ca2+ addition) 

Levá část obrázku – vinutí tropomyozinového filamenta v obou žlábcích aktinové 

dvojité šroubovice v tenkém filamentu 
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s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z <http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 
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Ca2+ způsobí azimutální rotaci molekuly tropomyozinu ve žlábcích aktinových 

filament, ale také rotaci kolem podélné osy dvoušroubovice, což má za následek rolování 

tropomyozinu po aktinovém filamentu. Kroutivá síla produkovaná tropomyozinem je 

přenášena na aktinová filameta, takže jejich volný distální konec rotuje (Obrázek 6, šipka 3 

zobrazuje směr kroutivé síly). Rotace druhého konce neprobíhá, protože kroutivá síla 

vyvolávající rotaci v aktinovém filamentu (Obrázek 6, šipka 2) je vyvažována kroutivou silou 

Z filament (Obrázek 6, šipka 1).  
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Obrázek 6. Sarkomera – rotační teorie 

Rotační šipky ukazují směr působení kroutivých sil jednotlivých vláken, rovná šipka 

šroubování tenkých filament 

Přechod z a do b – zkracování sarkomery bez zatížení, distální části tenkých filament 

rotují (šipka 3) a šroubují se mezi myozinové příčné můstky (šipka 4). Není 

produkována žádná síla, Z filamenta zůstávají stočená a titinová vlákna se zkracují. 

Přechod z a do c – produkce izometrické síly, šroubování distálních částí tenkých 

filament (šipka 4) je zabráněno působením velkého zatížení. Z filamenta jsou elasticky 

protahována a rozmotávána nyní dominujícím tahovým napětím a kroutivou silou 

proximální části (šipka 2) tenkých filament. 

 

Převzato a upraveno z: Převzato a upraveno z JAROSCH, R. Large – scale models reveal tge 

two – component mechanics of striated muscle. Internationla Journal of Molecular Sciences 

[online]. December 2008, vol. 9, s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z 

<http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 1422-0067. 
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Jak dochází ke změně konformace tropomyozinu? Struktura šroubovic je dána 

především vzájemným působením jejich nabitých postranních řetězců, mezi kterými působí 

Coulombické síly (přitažlivé při opačném, odpudivé při souhlasném náboji). Ke správnému 

uspořádání helixu je třeba rovnováhy mezi přitažlivým systémem vodíkových můstků a 

systémem postranních řetězců. Ty jsou ve většině negativně nabité a působí mezi nimi síly 

odpudivé. Při navázání kationtu dojde ke zmírnění odpudivých sil a vodíkové můstky se 

zkracují, molekula se „napřimuje“ (Obrázek 5). Reakcí s  Ca2+ dochází k takovým změnám 

v molekule α aktininu v Z filamentech, tropomyozinu v tenkých filamentech a v myozinových 

subfilamentech. 

Dynamika vazby Ca2+ na Z filamenta 

Na Z filamenta ve stadiu D je vázáno Ca2+, které je uvolňováno z oblastí filamenta, 

která jsou stáčena. Proto se při změně délky svalu mění jeho senzitivita k Ca2+. Při 

protahování ze zkrácení se pohybují aktinová filamenta proti směru hodinových ručiček a 

Z filamenta jsou rozmotávána ze stadia A do stadia D. Tehdy se zvyšuje senzitivita k Ca2+, ve 

stadiu D může Z filamentum vázat nejvíce Ca2+, což také způsobuje největší kroutivou sílu. 

Při velmi dlouhých délkách svalu jsou Z filamenta ve stadiu G, tedy Ca2+ byl znovu uvolněn, 

klesla kroutivá síla Z filamenta a jeho senzitivita k Ca2+. 

Při rychlém uvolnění svalu nebo náhlém snížení zatížení při izotonické kontrakci 

dochází k uvolnění Ca2+ , Z filamenta přechází ze stadia D do stadia A, zmenšuje se kroutivá 

síla uvnitř jejich molekul, obrací se směr jejich rotace a Z filamenta jsou znovu rozmotána. To 

umožní navázání dalšího Ca2+, zvýšení kroutivé síly a znovustočení Z filament (zpětnou 

vazbou regulované tlumící oscilace).    

Svalový záškub nebo krátký tetanus 

 Navázání Ca2+ následuje do 1 – 2ms po podráždění AP. Jelikož jsou T tubuly 

v těsném sousedství Z disků, dochází k navázání Ca2+ do 1ms, zvyšuje se kroutivá síla uvnitř 

Z filament a ty jsou stáčena ze stadia D do stadia A (viz výše). Aktinová a myozinová 

filamenta prozatím nejsou aktivována. K navázání Ca2+  na většinu troponinových molekul by 

mělo dojít do 4ms. Proběhnutí děje popsaného výše, zvyšuje se kroutící moment molekuly 

tropomyozinu , který je přenášen na tenké filamentum. Zvýšení tenze je ale opožděno kvůli 

tření a viskozitě. Navíc může aktinové filamentum chvíli rotovat „naprázdno“, než se vytvoří 

dostatek příčných můstků, což se pravděpodobně děje hlavně při nutnosti nést větší zatížení 
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(ne tolik při izotonické kontrakci). Při relaxaci je Ca2+ odčerpáván, Z filamenta jsou 

„roztočena“ ze stadia A do D, mizí kroutivá síla v molekule tropomyozinu a zbylé napětí 

způsobí rotaci aktinového filamenta proti směru hodinových ručiček. Po záškubu nebo 

krátkém tetanu se tedy svalové vlákno vrací do své původní délky.    

Protažení svalového vlákna při aktivaci 

Z filamenta jsou schopna akumulovat tahové napětí. Čím jsou od sebe filamenta dál, 

tím více napětí akumulují, nejdál jsou od sebe ve stadiu D. Z předchozího odstavce vyplývá, 

že po podráždění jsou Z filamenta stočena do stadia A, aktinová filamenta se zašroubovávají 

mezi myozinové příčné můstky. Napětí tedy produkují aktinová i Z filamenta. Je – li sval 

podroben protažení, pak je zašroubovávání aktinového filamenta omezeno a Z filamenta jsou 

pomalu rozmotávána ze stadia A do D. Rotace tenkých filament proti směru hodinových 

ručiček (díky protahování) je využita k pomalému rozmotávání Z filament a ke zvyšování 

izometrického napětí. Tento děj ovlivňuje křivku délka – napětí (viz kapitola 5.5). 

Izometrická kontrakce 

 K podobnému ději dochází také při izometrické aktivaci. Zvýšená hladina Ca2+ 

nejprve stočí Z filamenta do stadia A, aktinová filamenta se zašroubovávají mezi myozinové 

příčné můstky a sarkomera se zkracuje. V určitém bodě již není možné další zkrácení 

sarkomery. Šroubování a tedy zkracování se zastavuje a zvyšující se napětí a rotace (aktinové 

filamentum začalo rotovat proti směru hodinových ručiček?) jsou přenášeny na Z filamenta, 

která změní uspořádání ze stadia A do D. Při přechodu ze stadia A do D se prodlužuje délka 

Z filament (Obrázek 7). Také Z disky se zdají být širší a jsou protahována i tenká a silná 

filamenta. Délka sarkomery se zvětšuje, ačkoli by měla být konstantní (stále jde o 

izomerickou aktivaci).  
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Obrázek 7. Délka Z filamentové sítě v různých stadiích 

A – délka Z filament, jsou – li ve stadiu A, maximální pravostranné stočení 

D – délka Z filament, jsou – li ve stadiu D, klidový (izometrický) stav 

G – délka Z filament, jsou – li ve stadiu G, maximální levostranné stočení 
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Změna stadia Z filament z A na D je spojena se změknutím svalové tkáně (během 

plateau izometrického napětí se snižuje příčná tuhost).  

Latency relaxation (latenční perioda) 

Latenční perioda je malé dočasné prodloužení (pokles nebo zastavení růstu napětí) 

předcházející zkracování svalu. Není pozorována při velmi malém napětí svalu (Hill 

v Jarosch). Závisí na délce svalu (Sandow, Abbott and Ritchie, Guld and Stenlong v Jarosch). 

Je – li sval před aktivací protažen, aby byl dobře připraven, vyšroubovávají se tenká filamenta 

z myozinových příčných můstků a Z filamenta jsou stáčena do stadia E, F a G. Aktivace Ca2+ 

znamená vázání Ca2+ na volná vazebná místa, je produkována kroutivá síla, která stáčí 

Z filamenta do stadia F, E, D. V té chvíli se ještě tenká filamenta nešroubují dovnitř 

myozinových příčných můstků. Délka Z filament se prodlužuje a jejich napětí klesá. Poté 
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mohou být Z filamenta dále stáčena až do stadia A. Závislost na délce svalu lze podložit tím, 

že čím větší je počáteční protažení (délka svalu), tím „vyšší“ stadium zaujímají Z filamenta 

(největší délka – stadium G). Je jasné, že „rozmotání“ ze stadia G bude trvat déle než ze stadia 

F nebo E. Naopak čas nástupu latenční periody se se zvyšující délkou svalu zkracuje. Je to 

proto, že pokles napětí („rozmotávání“) začne dřív v terénu, kde jsou Z filamenta nejblíže 

k sobě (stadium G, Obrázek 1).  

Protažení pasivního svalu 

  Rotační teorie předpokládá, že za FRT jsou zodpovědná Z filamenta, která jsou při 

protahování pasivního svalu stáčena (ze stadia D do stadia E, F a G), navíc jsou senzitivní k 

Ca2. SREC závisí na elastickém odporu, který se zvyšuje při přechodu Z filament ze stadia A 

do G a prudce padá, když zmizí překrytí filament. Elastické napětí také závisí na viskozitě 

prostředí a klidových příčných můstcích. Zvýšení napětí je způsobeno zvýšení kroutivé síly 

uvnitř molekul Z filament. K takovému zvýšení dojde buď mechanicky při protahování svalu 

(Z filamenta se stáčí do levotočivé šroubovice) nebo aktivací Ca2+. 

Protažení pasivního svalu výrazně zvyšuje produkci tepla a zvyšuje se také hladina 

ionizovaného Ca2+ v sarkoplazmě. 

Protažení a držení pasivního svalu 

Napětí roste a při držení konstantní délky svalu pomalu padá, až dosáhne klidových 

hodnot.  Při protažení dochází k rotaci tenkých filament proti směru hodinových ručiček, při 

dokončení protažení tenká filamenta pomalu rotují zpět  a napětí klesá, protože šroubování 

příliš nebrání příčné můstky, kterých je v pasivním svalu málo. Pokles napětí je pomalý, 

protože rotace musí překonávat tření a viskozitu prostředí. 

Slack test 

Představuje ukázku tixotropního chování svalu. Je známo, že při protažení svalu na 

určitou délku, aktivaci při této délce, relaxaci a pasivním zkrácení na původní délku, klesá 

napětí svalu a sval je ochablý. K tomu, aby došlo k poklesu napětí, je třeba, aby sval zůstal 

v protažení po několik sekund. Při opětném protažení ochablého svalu je nárůst napětí menší a 

pomalejší, než při protažení normálního svalu. Rotační teorie tyto děje vysvětluje takto: Při 

pasivním protažení rotují aktinová filamenta proti směru hodinových ručiček a 

vyšroubovávají se z myozinových příčných můstků. Zároveň jsou stáčena Z filamenta. 



   

34 

 

K dosažení ochabnutí je třeba delší periody relaxace v protažení, aby mohly být tyto 

translokace dokončeny. Při rychlém, pasivním zkrácení svalu Z filamenta jsou sice 

„rozmotána“, ale aktinová filamenta se nestačí dostatečně rychle zašroubovat (ve směru 

hodinových ručiček). Sval je tak ochablý. Perioda ochabnutí trvá dlouho, dle typu svalu např. 

3min, protože zašroubovávání aktinových filament je rezistováno třecími a viskózními silami. 

Zmenšení amplitudy a zpomalení nárůstu napětí při opětovném protažení je způsobeno tím, že 

se nejprve musí „chytit“ aktinová filamenta, aby se mohla začít vyšroubovávat a přenést 

kroutící sílu i na Z filamenta.  

4.3 ODPOVĚĎ SVALU NA PASIVNÍ ZMĚNU DÉLKY 

 Odpověď svalu na pasivní změnu se liší podle toho, zda je sval pasivní nebo aktivní, 

závisí též na rychlosti protahování. 

4.3.1 Odpověď pasivního svalu na protažení 

Pro uvedení na pravou míru je třeba uvést, že „pasivní“ zde znamená „nedrážděný 

volně, či vnějším elektrickým impulzem“. Působení protahující síly, různé koncentrace Ca2+ 

nebo zvýšená signalizace ze svalových vřetének zde nejsou považovány za aktivaci v pravém 

slova smyslu. Některé jevy přitom nelze vysvětlit bez integrování aktivní kontrakce. To proto, 

že pasivní charakteristiky svalu nutně determinují aktivní et vice versa.  

Zpočátku dochází pouze k protažení šlachy, tuhost svalových vláken se nemění. Při 

pokračujícím protažení se začínají napínat samotná vlákna, spouští se vnitřní adaptační 

procesy. Je – li rychlost protahování příliš malá, je překročena mez pružnosti a napětí uvnitř 

svalu se dostává do plateau nebo mírně klesá. V takovém případě je možné mechanickou 

odpověď svalu popsat jako třecí odpor. Je – li rychlost protahování vyšší, napětí roste. Sval se 

ale nechová jako čistě elastická struktura. Jeho odpověď je bifázická. Nejprve dojde 

k prudkému zvýšení napětí, které je následováno pozvolnější druhou fází. Před protahováním 

je možné změřit přetrvávající FRT (klidové napětí svalových vláken). V iniciální fázi 

protahování, jak je zmíněno výše, dochází k příkřejšímu než lineárnímu zvyšování napětí, 

které ale trvá pouze 0,2% celkové změny délky a je tak nazýváno SREC (elastická 

komponenta malého rozsahu). SREC je následována náhlým, krátkodobým poklesem napětí 

svalu, tzv. latenční periodou, po které napětí roste dále lineárně. Vlastností svalu mimořádně 

důležitou pro normální pohyb živých organismů je tixotropie. Značí, že odpověď svalu na 
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protažení není stereotypní, ale ve velkém spektru středních délek závisí na těsně předcházející 

historii kontrakcí a protažení.  

„Při dlouhých délkách svalu bude sval napjatý nehledě na jeho kontrakční historii. Při 

velmi krátkých délkách bude vždy ochablý. Ovšem je zde velké rozpětí středních délek, kde 

sval může být napjatý i ochablý, v závislosti na historii kontrakcí a změn délek.“ (Proske, 

Morgan, 1999) 

Ochablost se objevuje při určité délce, je – li sval kontrahován při délce větší, 

relaxován a následně pasivně zkrácen do původní délky. Ochablost svalu přispívá 

k pozdějšímu nástupu SREC.  

Vysvětlení je možné několika způsoby. Jedna z teorií vysvětluje výše uvedené jevy na 

podkladě viskózních a viskoelastických vlastností struktur. Jejím nejzávažnějším nedostatkem 

je, že nevysvětluje tixotropii. Teorie příčných můstků využívá poznatku, že ve svalu jsou i 

v klidu přítomny formované příčné můstky, které navíc při přechodu do aktivního stavu 

prochází dvěma stupni (viz 3.2.2 Dvoustupňová teorie klouzajících sarkomer). Potom FRT je 

způsobeno malým počtem můstků formovaných v klidu, zvyšuje se v hypertonickém roztoku 

a při větších délkách a je snad kontrolováno Ca2+. SREC je též pravděpodobně způsobena 

tuhostí příčných můstků formovaných v klidu. Při opakovaném protahování odděleném 3min 

odpočinku je SREC kratší a má menší amplitudu. Je přímo úměrná zvětšující se délce svalu a 

také na koncentraci Ca2+. Při větších délkách se zmenšuje překrývání myofilament a mělo by 

tedy docházet k poklesu SREC, ale s protahováním se zvyšuje také senzitivita vlákna k Ca2+ a 

tyto dva mechanismy se vyvažují. Vysvětlit periodu latence není jednoduché, je připisována 

poklesu FRT při přechodu klidových příčných můstků do aktivního stavu, kdy buď může dojít 

ke krátkodobému přetrhání části můstků, nebo formované můstky působí tlakovou silou proti 

elasticitě vlákna (takže způsobují pokles napětí, než se formují aktivní příčné můstky). Ani 

teorie příčných můstků není bez mezery. Její slabou stránkou je detailní vysvětlení 

provázanosti jednotlivých charakteristik, především FRT, SREC a latenční periody (Proske, 

Morgan, 1999). 

4.3.2 Odpověď aktivního svalu na pomalé protažení 

Při protahování aktivního svalu se zvyšuje jeho kapacita k produkci svalové síly. Je to 

jistě způsobeno vzrůstem pasivního napětí, Colombini (2007) udává, že 84,6% zvýšení má na 

svědomí již formovaný ansámbl příčných můstků a samotná myofilamenta. V poslední době 
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se pak soudí, že compliance příčných můstků přispívá 50% a compliance myofilament také 

50% (Colombini, 2007; Lombardi, Piazzesi, 2004), ačkoli Levangie a Norkin (2005) píší, že 

mechanické vlastnosti tenkého filamenta téměř nedovolují protažení v axiálním směru. 

Zbývajících 15,4% nárůstu maximální síly kontrakce zapříčiňují nově vznikající příčné 

můstky. Objevila se též myšlenka, že zvyšující se produkovanou sílu lze vysvětlit příčnými 

můstky v předzdvihové fázi (Colombini, 2007).     

4.3.3 Odpověď izometricky aktivního svalu na rychlé protažení či povolení 

Již Huxley v 70. letech popsal čtyři fáze odpovědi svalu na rychlé povolení či 

protažení (Obrázek 8). 

Obrázek 8. Odpověď izometricky aktivního svalu na rychlé protažení či povolení 

Horní křivka vždy představuje odpověď svalu na protažení, spodní křivka odpověď 

svalu na povolení. T0, T1, T2 jsou hodnoty napětí svalu v různých fázích odpovědi 

(blíže viz text). 

Jednotlivé fáze jsou blíže popsány v textu. 

 

Převzato a upraveno z: Převzato a upraveno z JAROSCH, R. Large – scale models reveal tge 

two – component mechanics of striated muscle. Internationla Journal of Molecular Sciences 

[online]. December 2008, vol. 9, s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z 

<http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 1422-0067. 
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Rychlé povolení svalu: 

1. fáze – napětí klesá z T0 na T1. Vzhledem k tomu, že v Z filamentech je poměrně 

velká kroutivá síla, dojde k přechodu jejich stavu z D do B do ms, po delší době je uvolněno 

Ca2+. V první fázi jsou tenká filamenta ochablá (viz výše). 

2. fáze – tenká filamenta se začínají (se zpožděním kvůli tření a viskozitě) šroubovat 

ve směru hodinových ručiček mezi myozinová filamenta. To tenké filamentum znovu 

„tonizuje“. Z filamenta jsou stáčena dále až do stadia A. Napětí se dostává na úroveň T2. 

3. fáze – napětí znovu mírně klesá kvůli uvolnění Ca2+ a poklesu kroutivé síly 

v Z filamentech. Jak je popsáno výše, takové snížení kroutivé síly způsobí obrácení jejího 

směru a Z filamenta jsou roztáčena. Tak se šipka kroutivé síly ukazující směr kroutící síly 

Z filament (Obrázek 9, šipka 1), která byla opačná (a rezistující) k šipce ukazující kroutící sílu 

tenkého filamenta (Obrázek 9, šipka 2), obrací a kroutící síla Z filament působí souhlasně 

s kroutící silou tenkého filamenta 

4. fáze – znamená dosažení téměř počáteční síly. 
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Obrázek 9. Rychlé povolení svalu 

A, B, D – stadia Z filament 

šipka 1 – směr působení kroutivé síly uvnitř Z filament 

šipka 2 – směr působení kroutivé síly uvnitř tenkého filamenta 

rovné šipky naznačují uvolňování Ca2+, Ca++ displacement – uvolňování Ca2+, 

oscillation – oscilace 

Podrobnější popis v textu. 

 

Převzato z: JAROSCH, R. Large – scale models reveal tge two – component mechanics of 

striated muscle. Internationla Journal of Molecular Sciences [online]. December 2008, vol. 9, 

s. 2658 – 2723, [cit. 2010-4-14]. Dostupné z <http://www.mdpi.com/journals/ijms >. ISSN: 

1422-0067. 
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Rychlé protažení svalu: 

1. fáze – napětí strmě stoupá z T0 na T1. Z filamenta velmi rychle přechází ze stadia C 

do stadia D. 

2. fáze - aktinová filamenta jsou pasivně vyšroubovávána z myozinových příčných 

můstků proti směru hodinových ručiček. Tento pohyb je brzděn třením. Napětí klesí z T1 na 

T2, které je vyšší než T0, protože pohyb tenkých filament proti směru hodinových ručiček 

zvýšil kroutivou sílu především opětným smotáním Z filament ze stadia C do stadia D. 

3. fáze – předchozí přechod Z filament ze stadia D do stadia C znamenal uvolnění 

Ca2+, které je ale opožděné a způsobuje mírné zvýšení napětí ve třetí fázi. 

4. fáze – podmíněna uvolňování Ca2+ z tropomyozinových filament, která byla během 

zvýšení síly v 1. fázi více přimknuta k aktinovému filamentu. 

Při pomalém protahování svalu je pozorováno až vymizení 3. fáze, protože 

Z filamenta pomalu přechází ze stadia D do stadia E, F a G, je produkována velká pasivní 

kroutivá síla pohybem aktinových filament proti směru hodinových ručiček, ale Ca2+ je dále 

ze Z filament uvolňováno a není tedy produkována kroutivá síla aktivní. 

Povolení svalu, při kterém dojde k přechodu Z filament ze stadia G do stadia D je 

vázáno více Ca2+ a aktivní kroutivá síla se zvyšuje.      

 Příčné můstky izometricky kontrahovaného svalu pracují asynchronně. Je – li sval 

rychle protažen či povolen, napětí se nejprve zvýší či sníží a po 1 – 2ms se snižuje či zvyšuje 

díky aktivní, synchronní práci příčných můstků. Tato pozorování jsou též vysvětlována na 

podkladě příčných můstků. Příčné můstky jsou elasticky ohnuty simultánně se skokovou 

změnou délky a následně je teprve produkováno napětí skutečnou aktivitou příčných můstků 

(Reedy, 2000).  
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5 SVALOVÁ KONTRAKCE - POHYB 

Každá svalová akce má určitou sílu a rychlost, je – li sval při kontrakci zatížen vnější 

silou (nebo silou vnitřní, např. elastickou, třecí apod.), mění se také jeho napětí. Podíl 

jednotlivého svalového vlákna na celkové síle, rychlosti či napětí je různý v závislosti na 

druhu MU, ke které náleží. Výstupem celé akce má být pohyb segmentu těla a je tedy třeba 

sílu přenést od sarkomery na kost. 

5.1 DĚLENÍ MOTORICKÝCH JEDNOTEK 

Vlastnosti MU jsou dány charakteristikami motoneuronu a svalových vláken. 

Motoneuronový pool v předních rozích míšních je značně nehomogenní, buňky se mohou lišit 

svou morfologií, excitabilitou a distribucí inputu (vstupních informací). Svalová vlákna se 

různí rychlostí kontrakce, kapacitou k produkci síly, odolností únavě (Duchateau, Enoka, 

2006), druhem metabolismu a histochemickými vlastnostmi (stálost schopnosti ATPázy 

utilizovat ATP za měnícího se pH, což pravděpodobně souvisí s druhem dlouhého řetězce 

myozinu, jak ale není známo). Je snadné určit tři nebo čtyři druhy MU v jednom svalu podle 

rozdílu rychlosti, síly, způsobu získávání energie a unavitelnosti, ale je těžké zobecnit tyto 

charakteristiky a dle nich určit zastoupení druhů MU v jiném svalu stejného organismu, 

nemluvě o svalu jiného organismu (Clamann, 1993).  

Klasifikací je mnoho, ale z literatury je možné sestavit následující porovnání druhů 

svalových vláken dle rychlosti kontrakce (fast, slow), odolnosti únavě, histochemických 

vlastností: 

FF (rychlá, unavitelná) = FG (rychlá, glykolytická) = IIb (=A) 

FI, F(int) (rychlá, středně unavitelná = FI 

FR (rychlá, odolná únavě = FOG (rychlá, oxidativně - glykolytická = IIa (=C) 

S (pomalá) = SO (pomalá, oxidativní) = I (=B) (17) 

Motorické jednotky s pomalými, oxidativními vlákny jsou zároveň nejčastěji malé a 

mají nízký práh dráždivosti (Duchateau, Enoka, 2006). Tudíž MU s vlákny rychlými, 

glykolytickými, jsou nejčastěji velké a mají práh dráždivosti vysoký.  

5.2 SÍLA KONTRAKCE 

Když motoneuron vyšle jeden AP, odpovídají svalová vlákna jeho MU jedním 

záškubem. Přicházejí – li další impulzy na membránu myocytu dříve, než je dokončena 
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relaxace, dojde k superpolaci motorických odpovědí a vzniká nejprve schodovitý tetanus. Při 

zvyšování frekvence AP se křivka vyrovnává a nastává tetanus hladký, spojitý (McMahon, 

1984). Při volní kontrakci kosterního svalu je produkovaná síla determinována typem 

svalových vláken a modulací, která je zabezpečena postupným asynchronním (krom rychlých, 

maximálních kontrakcí) náborem MU a měnící se frekvencí vysílání AP (Clamann, 1993; 

Duchateau, Enoka, 2008; Duchateau, Enoka, 2006). Malé síly jsou většinou modulovány 

náborem MU, při větších silách se uplatňuje hlavně modulace frekvence vysílání AP (viz dále 

Nervové řízení pohybu) (Colombini, 2007).  

Maximální síla koncentrické, respektive excentrické kontrakce se u daného svalu (zde 

zkoumány m. quadriceps femoris a hamstrings) neliší (Kay, 2000). Kay (2000) také udává, že 

nebyl rozdíl v EMG při maximální koncentrické, respektive excentrické kontrakci. To je 

v rozporu s poznatky Duchateaua a Enoky (2008), že maximální síla volní excentrické 

kontrakce je srovnatelná se silou koncentrické kontrakce, ovšem při elektrické stimulaci je 

sval schopen excentricky produkovat sílu o 50 - 80% větší než při maximální izometrické 

kontrakci. Z hlediska náboru MU je tak podle názoru většiny vědců volní excentrická 

kontrakce vždy submaximální (Kay, 2000). Též Enoka (1996) hodnotí jako poměrně těžké 

dosáhnout při volní excentrické kontrakci maximální síly snad kvůli menší EMG aktivaci. 

Při excentrické kontrakci má sval větší kapacitu k produkci síly (Colombini, 2007). 

V závislosti na věku klesá maximální síla koncentrické kontrakce, není tomu ovšem 

tak u kontrakce excentrické, což je pravděpodobně podmíněno adaptací nervové aktivace 

(Enoka, 1996). Při protokolu zaměřeném na vytrvalost svalová síla klesá u koncentrické 

kontrakce, ale nikoli u excentrické (Kay, 2000). 

5.3 RYCHLOST KONTRAKCE 

Velké, rychle unavitelné MU s vysokým prahem dráždivosti, s anaerobní glykolýzou 

jako primárním zdrojem energie jsou specializovány na rychlé kontrakce. Rychlost kontrakce 

je funkcí počtu sarkomer zapojených v sérii (Wickiewicz, 1983). Výsledná rychlost kontrakce 

závisí na poměru rychlosti svalové kontrakce (druh svalového vlákna, recruitment MU, 

frekvence vysílání AP) a velikosti vnější síly. 

5.4 NAPĚTÍ 

Na udržení napětí spíše než na rychlou kontrakci jsou specializovány malé MU, 

odolné únavě, s nízkým prahem dráždivosti a oxidativním metabolismem. Celkové napětí 
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svalu je součtem aktivního napětí a napětí pasivních složek svalu. Aktivní napětí tvoří 

kontrahující se sarkomery a je funkcí počtu sarkomer zapojených paralelně (Wickiewicz, 

1983), závisí také na velikosti a počtu možných příčných můstků mezi tenkými a silnými 

vlákny. Pasivní napětí závisí na mechanických vlastnostech všech součástí svalu.  

5.5 KŘIVKA DÉLKA – NAPĚTÍ SVALU 

Z uvedených informací plyne, že velikost vyvíjeného napětí se mění s počáteční 

délkou svalu a tuto závislost lze vyjádřit charakteristickou křivkou (Obrázek 10). Většina 

kontrakcí se odehrává při středních délkách svalu odpovídajících vrcholu křivky, kdy je sval 

schopen vyvinout největší napětí. Celkové napětí svalu je dáno napětím pasivních složek 

svalu a napětím produkovaným aktivními příčnými můstky. (Podrobněji viz 3.3.1 Odpověď 

pasivního svalu na protažení, 3.3.2 Odpověď aktivního svalu na pomalé protažení.) 

Obrázek 10. Křivka závislosti délky a napětí svalu 

 

Převzato a upraveno z: 

<http://www.mona.uwi.edu/fpas/courses/physiology/muscles/Force%20Relationships%20in%

20skeletal%20muscle.htm>. 
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5.6 KŘIVKA SÍLA – RYCHLOST KONTRAKCE   

Se sílou se mění také maximální rychlost kontrakce. Tuto závislost lze též vyjádřit 

křivkou (Obrázek 11). 

Obrázek 11. Křivka závislosti síly svalu na rychlosti kontrakce 

 

Převzato a upraveno z: 

<http://www.lifemodeler.com/LM_Manual_2007/A_musclesform.htm>. 

5.7 ADAPTACE NA EXCENTRICKOU KONTRAKCI  

Adaptace svalu na excentrickou kontrakci spočívá v posunu vrcholu křivky délka - 

napětí. Excentricky cvičené svaly jsou schopny syntetizovat nové sarkomery, tím se zkracuje 

průměrná délka sarkomery, posouvá se střední délka svalu směrem k větším délkám a vzrůstá 

tak pravděpodobnost, že příští excentrická kontrakce bude probíhat na vzestupné části křivky 

délka - napětí (Allen, 2001; Proske, Morgan, 2001; Roig Pull, Ranson, 2007). Je přitom třeba 

rozlišit primární posun způsobený strukturálním poškozením a sekundární, zpožděný posun 

vznikající právě díky zvýšení počtu sarkomer v sérii (Proske, Morgan, 2001) během 

opakovaných excentrických cvičení (repeated bout effect) (Roig Pull, Ranson, 2007). Čistě 

koncentrický trénink má efekt opačný (Allen, 2001; Proske, Morgan, 2001; Roig Pull, 

Ranson, 2007). 
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5.8 MECHANICKÝ MODEL SVALU, PŘENOS SIL 

Klasický model svalu předpokládá, že všechna svalová vlákna překlenují celé bříško 

svalu. Jsou tedy zapojena víceméně paralelně (v závislosti na zpeření svalu) a síla jejich 

kontrakce se sčítá. Vmezeřená pojivová tkáň je považována za paralelní elastickou 

komponentu, sériová elastická komponenta je představována šlachou (McMahon, 1984). 

V současnosti je model doplněn o poznatek, že ne všechna svalová vlákna mají dostatečnou 

délku, aby překlenula celý sval, a jsou tedy zapojena v sérii. Endomyzium takových vláken je 

pak třeba též považovat za sériovou elastickou komponentu svalu (Trotter, 1993). 

Přenos síly a výsledný moment působící na pohybový segment je, tak jak jej popisuje 

většina fyziologických textů, jednoduchý. Síla produkovaná aktino – myozinovými můstky je 

přenášena po myofibrile přes sarkolemu a extracelulární matrix ke šlachám a přes úpon svalu 

na kost. Struktury v jednotlivých etážích pracují jako mechanicky na sobě nezávislé 

generátory síly a napětí struktury je součtem napětí struktur o řád nižších. V posledních dvou 

dekádách se začíná objevovat jiný pohled na přenos svalové síly. Ten předpokládá, že síla 

není přenášena pouze longitudinálně, ale také k okolním strukturám (i sériově zapojeným 

svalovým vláknům) a to mechanismem epimuskulárního myofasciálního přenosu svalové síly. 

Myofibrily, svalová vlákna ani svaly podle tohoto konceptu nejsou mechanicky nezávislé a 

skládání sil neprobíhá lineárně. Je třeba dalších vědeckých experimentů k objasnění 

správnosti jednoho či druhého náhledu (Herbert, 2008; Maas, Sandercock, 2008). 
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6 ŘÍZENÍ POHYBU 

Jak je již zmíněno výše, každý pohyb má svůj účel, kterému je přizpůsobena jeho 

trajektorie, rychlost a síla. Zmíněné charakteristiky jsou dány druhem MU a mohou být 

modulovány náborem MU, změnou frekvence vysílání AP, změnou periferních vstupů a 

zpětné vazby či změnou centrálních eferentních signálů. Celková úroveň aktivace svalu je 

nižší během excentrické kontrakce ve srovnání s koncentrickou (Roig Pull, Ranson, 2007). 

6.1 NÁBOR MU 

Při koncentrické kontrakci platí pro nábor motorických jednotek Hennemanův princip. 

Nejprve jsou nabírány malé motorické jednotky a při gradaci síly se postupně přidávají větší. 

Jev lze vysvětlit platností Ohmova zákona. Elektrický impulz vyvolává změnu potenciálu 

membrány, jejíž velikost je přímo úměrná resistenci membrány. Malé MU mají vysokou 

resistenci a tudíž nízký práh odpovědi (Duchateau, Enoka, 2006) a jsou tak nabrány dřív. 

Další vysvětlení nabízí ve své práci Clamann (1993). Uvádí Hennemanovu aplikaci Weberova 

zákona:  Δs/s=K, Δs – nejmenší možná rozpoznatelná odchylka, s – intenzita stimulu, K – 

konstanta. Při zvyšování síly stahu jsou MU nabírány nikoli dle typu, ale dle silové kapacity, 

přechod mezi typy MU je tedy plynulý (některé SO jsou silnější než FOG a jsou tak 

aktivovány později atd.). Síla, při které jsou MU rekrutovány, ale není konstantní. Práh klesá 

se zvyšující se rychlostí gradace síly, takže při prudkých pohybech se mohou MU nabírat 

rychleji (Duchateau, Enoka, 2006). 

Taktéž Enoka (1996) při studiu excentrické kontrakce zjistil, že práh nabrání je nižší 

při kontrakci neizometrické, i když je rychlost pohybu minimální. Podle Duchateaua a Enoky 

(2008) se nábor MU při excentrické kontrakci neliší od koncentrické, není – li součástí 

řídícího programu požadavek na přesnou trajektorii či úhlovou rychlost. Jelikož při většině 

pohybů je třeba tyto požadavky splnit, jsou MU nabírány odlišně a to tak, že při subaximální 

excentrické kontrakci jsou selektivně nabírány MU s vysokým prahem (Enoka, 1996; Roig 

Pull, Ranson, 2007). Nardone a Schieppati (1989) navrhují vysvětlení tím, že MU s vysokým 

prahem jsou schopny rychlejší relaxace, reagují tedy briskněji a umožňují tím přesný průběh 

rychlého excentrického pohybu. Zároveň jsou při rychlém excentrickém pohybu s přesnou 

trajektorií selektivně vypínány MU s nízkým prahem dráždění. Řízení excentrické kontrakce 

tak nejspíš zahrnuje menší excitabilitu malých motoneuronů (Enoka, 1996).  
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Při max. izokinetické akci je EMG často vyšší při koncentrické než při excentrické 

kontrakci a volní aktivace je nižší při excentrické kontrakci (Duchateau, Enoka, 2008).  

Nábor MU je převážně konstantní proces, lze jej alterovat např. elektrickou stimulací, 

manipulací senzorického feedbacku, či přispívá – li sval současně několika funkcím 

(Duchateau, Enoka, 2008). 

6.2 FREKVENCE VYSÍLÁNÍ AP 

Frekvence AP může během volní kontrakce být minimálně 5 – 8 pulzů/s, maximální 

hodnoty se značně liší, od 10 pulzů/s u svalu s většinou pomalých MU až 100 – 200 pulzů/s u 

svalů s většinou rychlých MU (Duchateau, Enoka, 2006). Při řízení excentrické kontrakce je 

nižší práh proběhnutí AP a je jich pouze několik za sebou, na rozdíl od dlouhých řetězců při 

kontrakci koncentrické. Celkově jsou excentrické kontrakce doprovázeny menší modulací 

pálení MU než kontrakce koncentrické (Duchateau, Enoka, 2008). 

6.3 PERIFERNÍ INPUT A ZPĚTNÁ VAZBA 

Čím větší je intenzita excentrického cvičení, tím větší je alterace přesnosti 

propriocepce (Roig Pull, Ranson, 2007). Při excentrické kontrakci se zvyšuje signalizace Ia 

aferentů svalových vřetének (Duchateau, Enoka, 2008). Navzdory tomu byla opakovaně 

pozorována menší amplituda potenciálů provokovaných supraspinálně i periferními vstupy 

(traskraniální magnetická a elektrická stimulace, Hoffmanův reflex, napínací reflex), což je 

nejspíš zapříčiněno spinální presynaptickou inhibicí Ia aferentů a homosynaptickou 

postaktivační depresí. Inhibičními signály jsou více zásobeny MU s nízkým prahem, které 

také realizují Hoffmanův reflex (Duchateau, Enoka, 2008; Enoka, 1996). Po skončení první 

dávky excentrického cvičení je naopak zvýšena EMG aktivita svalu (Carson, 2002), ale 

střední frekvence EMG signálu klesá, což svědčí pro zvýšení aktivity pomalých MU s nízkým 

prahem dráždění. To má snad za úkol, snížením relativního výkonu na jedno svalové vlákno, 

sval chránit před poškozením (Roig Pull, Ranson, 2007). 

6.4 CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ 

Pro excentrickou kontrakci existují specifické řídící a kontrolující dráhy (Roig Pull, 

Ranson, 2007), které se netýkají pouze daného svalu, ale ovlivňují též aktivitu synergistů 

(Enoka, 1996). Ačkoli je EMG při excentrické kontrakci nižší, byla na EEG zaznamenána 

vyšší amplituda kortikálních potenciálů (větší změna při kontrakcích maximálních) spojených 

s motorickou aktivitou (motor – related Cx potentials), které jsou sice hrubým obrazem 
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aktivity kortexu, ale lze předpokládat, že kůra mozková má větší účast na přípravě, plánování 

a provedení excentrických pohybů než na koncentrických. Posun v aktivitě mozkové kůry 

může přispívat ke změnám strategií v descendentních příkazech pro synchronizace MU nebo 

práci svalů v koaktivaci. Předpoklad, že množství sestupných příkazů pro motoneuronový 

pool je různé při excentrické a koncentrické kontrakci, je podporován skutečností, že při 

experimentu používajícím Hoffmanův reflex byla synchronizace MU vyšší v průběhu 

excentrické kontrakce. Při pokusu s Hoffmanovým reflexem byl také motoneuronový pool 

více excitabilní při excentrické kontrakci při stejném EMG pozadí, což je nejspíš zapříčiněno 

nižší reciproční inhibicí (Duchateau, Enoka, 2008). Descendentní signály z kůry mohou 

modulovat odpověď míšních motoneuronů např. změnou jejich excitability, takže input 

směřovaný na motoneuronový pool pak způsobí aktivaci jiných motoneuronů populace 

(Enoka, 1996). 
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7 POŠKOZENÍ EXCENTRICKOU KONTRAKCÍ  

Subjektivní zkušenosti i objektivní pozorování dokazují, že po nezvyklé zátěži, kde 

převažovala excentrická kontrakce, dochází k poškození svalových vláken. Poškození se 

projevuje změnou poddajnosti svalu (Δl/ΔF, kde Δl je změn délky svalu a ΔF je změna 

působící síly), posunem vrcholu křivky délka – napětí (Allen, 2001; Proske, Morgan, 2001), 

poklesem svalové síly (aktivního napětí) (Allen, 2001; Proske, Morgan, 2001; Wackerhage, 

2003), zvýšením pasivního napětí (svalovou ztuhlostí), otokem (Proske, Morgan, 2001), 

zánětlivou reakcí (Bruunsgaard, 1997; Peake, 2005; Tomyia, 2004) a bolestivostí (Proske, 

Morgan, 2001). Ke změnám vlastností svalu dochází především při kontrakci v oblasti 

dlouhých délek, tedy na sestupné části křivky délka - napětí (Allen, 2001; Proske, Morgan, 

2001). Dle Allena (2001) existuje korelace mezi poškozením svalu a jeho počáteční délkou a 

amplitudou protažení, není ale (a nebo malá) mezi poškozením svalu a rychlostí, silou na 

začátku protažení a maximální silou během protahování. Náchylnost k poškození 

excentrickou kontrakcí koreluje mnohem lépe s relativní optimální délkou svalového vlákna 

než s jeho typem (Proske, Morgan, 2001). 

7.1 VZNIK POŠKOZENÍ 

V současnosti se vědci přiklání k popping sarcomere theory, formulované Morganem 

v roce 1990. Morgan zjistil, že každá sarkomera má na sestupné části křivky délka - napětí 

určitý práh, při které je ještě stabilní. Přesáhne – li rychlost kontrakce tento práh, dojde 

k přetažení sarkomery, snižuje se nebo mizí překrytí tenkých a silných filament (Allen, 2001). 

V pozdější práci Proske a Morgan (2001) doplňují teorii o poznatek, že nedochází k přetažení 

celé sarkomery, nýbrž polosarkomery, jejíž druhá polovina je naopak silněji kontrahována. 

Z uvedeného vyplývá, že poškození postupuje od nejméně stabilních sarkomer ke 

stabilnějším. Během relaxace se část polosarkomer vrátí do původního stavu, ale část zůstává 

v protažení nebo úplném přetažení. Jelikož svalová síla nezávisí na počtu sarkomer v sérii, 

nemusí být celková síla svalového vlákna ovlivněna. Přetažené sarkomery ale zvyšují 

compliance svalu a dochází tak k posunu vrcholu křivky délka – napětí směrem k větším 

délkám. Při přetažení se také startuje proteolýza desminu, zhoršuje se jeho strukturální funkce 

a poškození se touto cestou propaguje laterálně, zatímco longitudinálně se poškození šíří díky 

titinu (Allen, 2001). 

Snížení síly při opakovaných excentrických kontrakcích je nejspíš způsobeno 

poruchou spřažení excitace – kontrakce. Šířící se strukturální změny indukují distorzi T – 
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tubulů a sarkoplazmatického retikula, které způsobí pokles vyplavování Ca2+ a snížení síly 

kontrakce o 40 (Wackerhage, 2003) až 60% (Allen, 2001; Proske, Morgan, 2001). Zároveň se 

zvyšuje hladina perzistujícího Ca2+, která po skončení kontrakce udržuje mírnou aktivaci a 

zvyšuje tak pasivní napětí. Zvýšení pasivního napětí nejspíš nesouvisí s edémem svalu, 

protože ten nastupuje až později. Šířící se poškození může způsobit smrt některých svalových 

vláken (Proske, Morgan, 2001). Celá kaskáda dějů je vidět na Obrázku 1 v Příloze 17.1. 

V reakci na zvýšení klidové hladiny Ca2+ a smrt svalových vláken jsou spouštěny 

mnohé procesy jak degradační, tak reparační. Lze říci, že lokální odpověď na poškození 

excentrickou kontrakcí je převážně prozánětlivá, zatímco systémová odpověď je převážně 

protizánětlivá (Peake). Ovšem Tomyia (2004) píše o zvýšené hladině cirkulujících 

prozánětlivých cytokinů po usilovné excentrické zátěži. Celkově se výsledky liší v závislosti 

na testovacích protokolech, taktéž nepanuje shoda v původu a roli IL – 6 (intereukin 6)během 

reakce na excentrické poškození. 

Při nezvyklé dávce excentrického cvičení se dostavuje bolest, která vrcholí 24 – 48hod 

po skončení zátěže, proto je nazývána DOMS (opožděně nastupující svalová bolest). 

Současný pohled na původ DOMS dle Proskeho a Morgana (2001) souvisí se senzitizací 

nociceptorů produkty rozpadu tkáně. Senzitivní inervace zahrnuje též aferenci 

z mechanoreceptorů, která je schopna vstoupit do drah vedoucích bolest na úrovni spinální 

míchy. Peake (2005) ale udává nepřesvědčivou korelaci zánětlivé odpovědi na poškození 

excentrickou kontrakcí a vývoje DOMS.  

Poškození svalu excentrickou kontrakcí může být prekurzorem makroskopických 

poranění, která se nejčastěji objevují u svalů biartikulárních, během sportovních aktivit jako je 

sprint, kdy se tyto svaly musí vyrovnávat s velkými vnitřními silami a rychlými změnami v 

délce svalu a módu kontrakce. Často jsou také pozorovány při pomalých protaženích svalu 

např. u baletních tanečníků (Roig Pull, Ranson, 2007). 
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8 EXCENTRICKÁ KONTRAKCE V LIDSKÉM POHYBU 

Důvodem zařazení excentrické kontrakce do lidského pohybového chování je její 

mechanická (Enoka, 1996) a metabolická (Bigland–Ritchie, 1976) efektivita. Křivka 

závislosti délky a napětí také jasně ukazuje, že během excentrické kontrakce na sestupné části 

křivky (kde se děje většina excentrických kontrakcí) dochází ke zvyšování pasivního napětí. 

Při excentrické kontrakci je tedy sval nejen schopen vyvíjet aktivní tenzi, ale absorbuje také 

energii. Může kontrolovat pohyb či klást odpor vnější síle a tím chránit části 

neuromuskulárního systému s menší poddajností před poškozením velkými nárazovými 

silami nebo opakovanými malými silami (Enoka, 1996). Relativně pomalá excentrická 

kontrakce při pohybech s přesně danou trajektorií vyžaduje velkou nervovou modulaci, rychlé 

excentrické kontrakce konané za účelem rezistence vnější síle vyžadují minimální modulaci 

intenzity aktivačního signálu. Pohybové situace, kdy jde především o absorpci energie 

(rezistenci vnější síle), zahrnují maximální izokinetické akce (zde je možné rozlišit i faktor 

kontroly pohybu), zastavení rychlého pohybu v daném bodě nebo změnu směru pohybu 

v opačný (Duchateau, Enoka, 2008). Poslední jmenovaná situace, tzv. stretch shorten cycle, je 

běžnou strategií lidského pohybu, především kvůli své mechanické efektivitě (40% při 

pohybu v režimu stretch – shorten cyklu ve srovnání s 20% - 25% při pouze koncentrickém 

pohybu) (Enoka, 1996). Skládá se z velmi rychlé excentrické kontrakce, kdy absolutní 

protažení svalu je velmi malé, ale dojde k akumulaci mechanické energie, navíc je zvýšena 

signalizace z Ia aferentních vláken svalových vřetének. Následuje – li vzápětí kontrakce 

koncentrická, je volně produkovaná síla podpořena akumulovanou silou a silou napínacího 

reflexu (Duchateau, Enoka, 2008; Enoka, 1996). Jelikož celý cyklus probíhá velmi rychle, zdá 

se, že aktivační signál musí být přednastaven (Duchateau, Enoka, 2008). Mezi aktivity, kde 

excentrická kontrakce hraje významnou roli, patří chůze a běh z kopce či ze schodů, 

plyometrický (McArdle, 1996, s. 435) a odporový trénink (Ratamess, 2009). 
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9 EXCENTRICKÝ TRÉNINK 

Opakované excentrické cvičení může indukovat adaptaci celulární, mechanickou i 

neuronální, která snižuje náchylnost k poškození excentrickou kontrakcí (Roig Pull, Ranson, 

2007). Na úrovni celulární je to tzv. repeated bout effect (viz též 2.3.2 Adaptace).  

Mechanická adaptace spočívá ve změně struktury cytoskeletálních proteinů. Snižuje se 

tak poddajnost jednotky sval – šlacha za účelem lepší schopnosti absorpce a přenosu sil při 

náhlých, silných kontrakcích. Zvyšující se svalová tuhost má pravděpodobně i protektivní 

charakter, jelikož vlivem excentrického tréninku se zvyšuje pasivní ROM (rozsah pohybu v 

kloubu) (Roig Pull, Ranson, 2007). 

Adaptace řídících procesů na chronickou excentrickou zátěž nejspíš spočívá ve 

smazání deficitu volní aktivace (zvyšuje se intenzita descendentních kortiko – spinálních 

stimulů během volní excentrické kontrakce) (Duchateau, Enoka, 2008).   

Zařazení excentrických cvičení do tréninku má za následek zvýšení kortikální aktivity 

i produkované svalové síly. Zvýšení síly svalové kontrakce je ale následkem spíš neuronální 

adaptace ve smyslu inverzního vzorce náboru MU, než hypertrofické odpovědi. Přednostně, a 

to na všech úrovních výkonu, jsou aktivovány MU s vysokým prahem (Enoka, 1996; Roig 

Pull, Ranson, 2007). Lze též pozorovat zkřížený tréninkový efekt (Roig Pull, Ranson, 2007). 

Série excentrických kontrakcí je nejspíš doprovázena facilitací neuronálních obvodů na míšní 

úrovni, které kontrolují svaly na ipsilaterální končetině, dochází tak ke zvýšení síly jejich 

excentrické kontrakce (Enoka, 1996). 
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10 SVALOVÁ ÚNAVA  

Svalová únava je definována jako pokles svalové síly nebo neschopnost produkovat 

původní sílu doprovázený zvýšeným pocitem námahy a poklesem rychlosti kontrakce (Enoka, 

1996; Kay, 2000). Dojde – li k poruše řetězce zahrnujícího CNS (centrální nervová soustava), 

PNS (periferní nervová soustava), neuromuskulární junkce a svalové vlákno, nastává únava. 

Charakter únavy přitom nezáleží na příčině poruchy řetězce (McArdle, 1996, s.351). Může 

být původu centrálního, tehdy je pokles síly způsoben snížením aktivačního signálu, nebo 

periferního. Přímo ve svalu může dojít k poruše na úrovni přenosu AP, spřažení excitace – 

kontrakce či aktivity svalového vlákna, neuronální signalizace je přitom nezměněna nebo 

dokonce zvýšena (Kay, 2000; McArdle, 1996, s.351). Pokles aktivačního signálu ale může 

být způsoben jak programovým chování CNS, tak v reakci na změněné aferentní vstupy 

z periferie plynoucí ze změn metabolismu (Kay, 2000).  

Odolnost svalového vlákna únavě se značně liší v závislosti na druhu svalové 

kontrakce. Navzdory přednostnímu náboru MU s vysokým prahem je excentrická kontrakce 

méně ovlivněna svalovou únavou, než ostatní typy kontrakce (Enoka, 1996; Kay, 2000; Roig 

Pull, Ranson, 2007). Při izometrické a koncentrické kontrakci konané s maximálním úsilím 

dojde již po 100s k signifikantnímu poklesu produkované síly i aktivačního signálu 

snímaného EMG. Stejný unavující protokol s excentrickou kontrakcí nezpůsobil pokles 

produkované síly, ani signálu EMG (Kay, 2000). Při submaximální koncentrické i excentrické 

kontrakci je možné pokles síly nahradit nabráním nových MU (Enoka, 1996; Kay, 2000). 

Duchateau a Enoka (Duchateau, Enoka, 2008) udávají vyšší EMG při maximální koncentrické 

kontrakci, excentrická kontrakce vyžaduje nižší úroveň aktivace (Roig Pull, Ranson, 2007) a 

přes maximální volní úsilí je tak submaximální. Zbývající „čerstvé MU“ pak mohou nahradit 

pokles síly (Enoka, 1996; Kay, 2000). Zároveň je možné využít akumulaci elastické energie 

(Kay, 2000; Roig Pull, Ranson, 2007) a je nutné uvažovat větší metabolickou efektivitu 

excentrické kontrakce (Roig Pull, Ranson, 2007). Sval je tak při excentrickém cvičení méně 

zatížen jak neuromuskulární, tak metabolickou únavou. 
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11 REAKCE ORGANISMU NA ZÁTĚŽ S PŘEVAHOU EXCENTRICKÉ KONTRAKCE 

Reakce organismu na zátěž s převahou excentrické kontrakce probíhá podle 

podobného schématu, jako reakce na zátěž převážně koncentrickou. Je ale třeba vzít v potaz 

odlišné charakteristiky samotné excentrické kontrakce, jako je větší metabolická a 

mechanická efektivita a menší stupeň aktivace svalu. Při srovnání dvou protokolů o stejné, 

relativně vysoké intenzitě (stejná vykonaná práce) je při zátěži s převahou excentrické 

kontrakce asi 3krát nižší VO2 (spotřeba kyslíku) (Dufour, 2007). Je aktivováno méně MU, ale 

pokles VO2 je větší, což svědčí o tom, že při excentrické kontrakci nejen dochází k aktivaci 

menšího počtu svalových vláken, ale je vyžadováno méně energie na jedno svalové vlákno 

nezávisle na rychlosti pohybu. Rozdíl VO2 na kg svalové hmoty/min je ale závislý na 

trénovanosti testovaných osob. U trénovaných je VO2 asi třikrát nižší při konání negativní 

práce ve srovnání s prací pozitivní, zatímco u netrénovaných zůstává VO2 při konání pozitivní 

práce stejná, při práci negativní je ale vyšší ve srovnání s trénovanými (Bigland – Ritchie; 

Woods, 1976). Fáze odpovědi VO2 na excentrickou zátěž se neliší od reakce na zátěž 

koncentrickou o stejné metabolické potřebě O2 (Perrey, 2001). Odpověď VE (ventilace) má 

křivku paralelní s křivkou pro zátěž s převahou koncentrické kontrakce. Z počátku 

excentrické zátěže je ale vyšší VE dosahováno především zvýšením dechové frekvence a 

nikoli dechového objemu, jako je tomu u zátěže převážně koncentrické. Některé studie si tuto 

odlišnost vysvětlují změněným dechovým stereotypem při excentrické zátěži. Tato domněnka 

ovšem není potvrzena. Konečná VE je nižší, úměrně nižší VO2 (Chung, 1999). CO (srdeční 

výdej) je při excentrické zátěži snížen asi 2krát, přitom je signifikantně nižší jak HR (tepová 

frekvence), tak Vt (tepový objem) i střední arteriální tlak. „Nadbytečná krev“ je pak použita 

buď k nemetabolickým účelům, např. termoregulace, nebo přivedena do svalu, kde se pak 

mění poměr přítok krve/spotřeba O2. Arterio – venózní diference tedy při zátěži s převahou 

excentrické kontrakce klesá. S převážně excentrickou zátěží je také spojena asi  5,5krát nižší 

hladina laktátu, 8krát nižší hladina epinefrinu a 9krát nižší hladina norepinefrinu v plazmě 

(Dufour, 2007). 

Při stupňované zátěži s převahou excentrické kontrakce je dosahováno o 26 - 45% 

nižších hodnot VO2max (maximální spotřeba kyslíku) bez rozdílu v dosažené HR i hladině 

katecholaminů (Bruunsgaard, 1997; Perrey, 2001). Dle Perreyho (2001) je totiž excentrický 

protokol ukončován ne pro limitaci KVS (kardiovaskulární systém), ale spíše kvůli 

neschopnosti produkovat svalovou práci a z bezpečnostních důvodů. 
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12 SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ZÁTĚŽE 

Fyzická aktivita působí na stránku fyzickou, psychickou i sociální (Peluso, Guerra de 

Andrade, 2005). Z toho pouze některé fyziologické veličiny lze kvantifikovat. Většina 

hodnocení je tedy subjektivní a je podrobena vlivu mnoha a mnoha proměnných. 

Fyziologické vstupy lze rozdělit na centrální a lokální. Mezi centrální patří hodnocení stavů 

kardiovaskulárního a respiračního systému jako je tachykardie, tachypnoe či dyspnoe. Lokální 

vstupy pomáhají hodnotit námahu pomocí mechanoreceptorů a chemoreceptorů v šlachách, 

kloubech a pracujících svalech (nabývají důležitosti při velkých intenzitách zátěže). 

Psychologické hodnocení je ovlivněno parametry okolního prostředí, denní dobou a u žen fází 

menstruačního cyklu (Zeni, 1996). Neméně důležitá je sociální interakce, která nutně probíhá 

při většině fyzických aktivit a nezřídka je jejich hlavním cílem (Peluso, Guerra de Andrade, 

2005). Platí, že každý jedinec má nejnižší energetický výdej při individuální kombinaci délky 

a frekvence kroku, kterou nelze spočítat z měření tělesných proporcí a běžec si ji automaticky 

vybírá při spontánním pohybu. Je- li alterována délka či frekvence kroku, zvyšuje se 

energetická náročnost běhu a tedy i subjektivní úsilí. Přitom umělým prodloužením kroku se 

potřeba energie zvýší více, než zkrácením (McArdle, 1996, s.172). Subjektivně vnímanou 

intenzitu zátěže lze hodnotit RPE (škála vnímaného úsilí). RPE slouží k vizualizaci mnoha 

syntetizovaných vjemů během zátěže. Hodnota RPE je ovlivněna velikostí aktivní svalové 

hmoty. Při zapojení horních končetin při bicyklové ergometrii se zvýší VO2 pouze minimálně, 

ale RPE klesá (Hoffman, 1996). Hodnoty RPE při určitém druhu zátěže také dobře korelují 

s některými fyziologickými hodnotami (hladina laktátu v krvi, HR) a RPE je tak ideální 

k preskripci pohybové aktivity. Přitom čím je RPE nižší, tím je cvičení lépe tolerováno (Zeni, 

1996). 

Při srovnání subjektivního hodnocení zátěže s převahou koncentrické, respektive 

excentrické zátěže při stejné vykonané práci je excentrická zátěž vnímána jako lehčí (Perrey, 

2001). Při nízkém stupni aktivace svalu (< 2%maximální volní kontrakce) je ovšem těžší 

naučit se provádět excentrický pohyb plynule. Naopak u pohybu koncentrického většinou 

stačí dvě opakování (McNulty, Cresswell, 2004). Při excentrické kontrakci je také více 

alterována aference z aktivních svalů a při nezvykle velké intenzitě excentrického cvičení 

může dojít k poškození excentrickou kontrakcí, které mění biomechaniku pohybu (Paschalis, 

2007), což jistě subjektivní pocit z fyzické aktivity ovlivňuje.  
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Důležitým parametrem subjektivního hodnocení zátěže je průběh zotavovací fáze. 

V zotavovací fázi následující ihned po skončení zátěže dochází k restituci spotřebovaných a 

alterovaných látek a funkcí a organismus se vrací do klidového stavu. Ideální průběh zotavení 

se liší v závislosti na druhu zátěže. Byl – li výkon podáván převážně za rovnovážného stavu, 

pak je výhodné pasivní zotavení. Pokud zátěž byla vysoká, s velkou anaerobní komponentou, 

je výhodnější zotavení aktivní, aerobní zátěž nízké intenzity, jízda na kole při 29 - 

45%VO2max nebo běh při 55 - 60%VO2max (McArdle, 1996, s.134). Při nedostatečném 

zotavení je organismus unaven. Dlouhodobé přetěžování může vést až k porušení fyzických i 

psychických funkcí nazývanému např. syndrom přetrénování či chronický únavový syndrom 

(Peluso, Guerra de Andrade, 2005). 
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13 PRAKTICKÁ ČÁST 

Z poznatků vyplývá, že nejen fyziologické funkce, ale také subjektivní vnímání zátěže 

se může lišit v závislosti na převažujícím druhu svalové kontrakce. Má to být ověřeno 

v protokolu skládajícím se z dvou částí. V jedné části účastnice měření podstupují převážně 

koncentrickou zátěž při běhu do kopce, v další části pak převážně excentrickou zátěž při běhu 

z kopce. V obou případech jsem měřila hodnoty srdeční frekvence, vždy HRpeak (tepová 

frekvence měřená při doběhnutí, měřena v úderech za minutu) při doběhnutí a HRav 

(průměrná tepová frekvence, měřena v úderech za minutu), jako zástupce fyziologických 

funkcí, a zaznamenávala subjektivní hodnocení fyzického a psychického stavu před a po 

zátěži. Součástí praktického provedení byl také dotazník s otázkami na frekvenci a časovou 

dotaci dobrovolné fyzické aktivity a integraci fyzické aktivity do běžného života studentek. 

Jelikož rychlost i délka běhu byly při obou testech konstantní, je možné rozdíly měřených 

hodnot přičítat rozdílům koncentrické a excentrické kontrakce aktivních svalů dolních 

končetin. Buczek a Cavanagh (1989) píší, že extenzorové svalové skupiny kolenního i 

hlezenního kloubu konají při běhu z kopce signifikantně více negativní práce, než při běhu do 

kopce. Tyto svaly (mm. glutei, m. quadriceps femoris, m. triceps surae) jsou také při běhu z 

kopce nejvíce postiženy DOMS. Relativní podíl negativní práce na celkově vykonané práci se 

u svalů trupu a horních končetin při běhu z kopce nejspíš výrazně nemění, ačkoli jejich 

biomechanika a pohybové vzory jistě ovlivněny budou. Studie zabývající se tímto aspektem 

bohužel prozatím nejsou.   

13.1 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem měření bylo zjistit, zda subjektivní vnímání zátěže je různé při zátěži s převahou 

koncentrické, respektive excentrické kontrakce. Dalším cílem bylo zjistit, zda případná 

odlišnost vnímání koreluje s hodnotami HRpeak a s HRav při koncentrické, respektive 

excentrické zátěži. Také prosté seznámení se s postavením, průběhem a vyhodnocením 

experimentálního měření bylo nezanedbatelným cílem praktické části práce. 

H 0 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce nebude subjektivně vnímána jako těžší  

H 1 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce bude subjektivně vnímána jako těžší  

H 2 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce způsobí signifikantně vyšší vzestup  

HRpeak i HRav v porovnání se zátěží s převahou excentrické kontrakce 
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13.2 METODIKA 

13.2.1 Charakteristika souboru 

Měřila jsem 12 studentek třetího ročníku gymnázia, průměrný věk skupiny byl  

17,42 ± 0,64 let. Všechny byly zdrávy, průměrně fyzicky aktivní, i když většina dá v běžném 

životě přednost neaktivnímu odpočinku (Tabulka 1 v Příloha 17.2), BMI (body mass index) 

byl v rozmezí normálních hodnot (21,05 ± 1,84). Charakteristiky souboru jsou shrnuty 

v Tabulce 2 (Příloha 17.2). Za HRklid (klidová srdeční frekvence) je zde považována hodnota 

měřená při klidném vzpřímeném stoji.  

 13.2.2 Podmínky měření 

Všechna tři měření proběhla podle stejného schématu.  

Oba zátěžové protokoly (viz 12.3) proběhly na trati dlouhé 422,33m na kopci o sklonu 

3,57 ± 1,96% (Obrázek 2 v Příloze 17.1). 

Teplota prostředí byla 9,33 ± 2,5 ̊ C, vítr vál mírný, měření dvou skupin se uskutečnila 

za jasného počasí, jedno při zatažené obloze. Všechna měření proběhla v dopoledních 

hodinách, studentky nebyly instruovány ohledně diety ani pitného režimu, ale lze 

předpokládat, že měření neprobíhalo těsně po jídle.  

13.2.3 Technické vybavení 

Výška a hmotnost byly měřeny na běžných měřidlech (osobní váha, metr). Všechny 

studentky byly měřeny stejnými měřidly. Srdeční frekvence byla měřena volně prodejnými 

sporttestery Polar typu F4 a F5 (laskavě zapůjčeny Klinikou rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství FNM, 2.LFUK). Konstantní rychlost běhu byla udržována paralelností s rychlostí 

osoby jedoucí na kole, kde rychlost jízdy byla měřena volně prodejným tachometrem značky 

Author (Cyclocomputer BC – 7).  

13.2.4 Výpočty a statistické vyhodnocení 

BMI byl počítán dle standardního vzorce – tělesná hmotnost v kilogramech dělná 

druhou mocninou tělesné výšky v centimetrech. Dívky hodnotily zvlášť fyzické a psychické 

rozpoložení vždy před a po skončení zátěže a to na VAS (vizuální analogová škála). Použila 

jsem škálu s piktogramem vyjadřujícím spokojenost vlevo a piktogramem vyjadřujícím 

nespokojenost vpravo. Hodnoty jsou pak odečteny také zleva doprava, takže nejlepší 

rozpoložení odpovídá 0, nejhorší 10. Vzorce pro výpočet a definice základních statistických 
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hodnot (průměr, standardní odchylka, modus, medián) uvádí Budíková (2001). Ke 

statistickému zpracování byl zvolen skupinový t – test, který počítá s parametrickým 

rozložením, hladina pravděpodobnosti byla stanovena na p ≤ 0,05.   

13.3 PRŮBĚH MĚŘENÍ 

Charakteristiky souboru uvedené v Tabulce 1 a 2 (Příloha 17.2) byly, krom HRklid 

získány dva týdny před vlastním měřením. V den měření byla účastnicím změřena HRklid ve 

vzpřímeném stoji v prostředí, kde později probíhaly zátěžové protokoly. Rozcvičení jsme 

museli vypustit z důvodu ovlivnění měřených hodnot. Vlastní protokol se skládal ze dvou 

částí. Na počátku každé z nich dívky na VAS ohodnotily své fyzické a psychické rozpoložení. 

V první části dívky běžely do kopce konstantní rychlostí  10km/h. Následovala odpočinková 

perioda tak dlouhá, dokud se všem účastnicím HR neustálila na hodnotě HRklid. Poté dívky 

běžely konstantní rychlostí 10km/h z kopce. Rychlost běhu byla stanovena tak, aby při dané 

délce trati zátěž trvala alespoň 3min a bylo tak teoreticky možné dosáhnout rovnovážného 

stavu. Byla odečtena HRpeak při doběhnutí spolu s hodnotou HRav a dívky také znovu 

ohodnotily své fyzické a psychické rozpoložení na VAS.  

13.4 VÝSLEDKY 

V Tabulce 3 (Příloha 17.2) jsou uvedeny všechny naměřené hodnoty srdeční 

frekvence. Při běhu do kopce byla průměrná HRpeak při doběhnutí 174,75 ± 19,29 tepů/min 

(medián byl vyšší – 178 tepů/min). Průměrná HRav běhu do kopce byla 140 ± 18,26 tepů/min 

(medián – 142,5 tepů/min). Při běhu z kopce byla HRpeak při doběhnutí 170,08 ± 18,91 

tepů/min (medián byl vyšší – 178 tepů/min vyšší). Průměrná HRav běhu z kopce byla 145,08 

± 16,75 tepů/min (medián 146 tepů/min). Jak je vidět, hodnoty HRpeak ani HRav měřené při 

běhu do kopce se signifikantně neliší od hodnot měřených při běhu z kopce. Hypotéza H2 se 

nepotvrdila. 

Tabulka 4 (Příloha 17.2) obsahuje změřené hodnoty subjektivního hodnocení 

fyzického a psychického rozpoložení probandek vždy před a po zátěži jak s převahou 

koncentrické kontrakce, tak s převahou excentrické kontrakce. Nejlepším hodnocením je 0, 

nejhorším pak 10. Průměrné hodnocení fyzického rozpoložení před začátkem běhu do kopce 

bylo hodnoceno 3,74 ± 1,53 body, psychické pak 3,41 ± 2,35 body (v Tabulce 4 viz 

nejčastější a střední hodnoty). Těsně po doběhnutí (ihned po odečtení hodnot HRpeak a 

HRav) hodnotily dívky znovu, tentokrát bylo průběrné hodnocení fyzického rozpoložení 4,31 
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± 1,35 bodů, psychického rozpoložení pak 3,20 ± 1,51bodů. Před začátkem běhu z kopce bylo 

fyzické rozpoložení hodnoceno průměrně 3,73 ± 1,49 body, psychické pak 3,38 ± 1,92 body. 

Opět těsně po doběhnutí z kopce bylo fyzické rozpoložení hodnoceno průměrně 3,48 ± 1,49 

body, psychické pak 3,16 ± 1,89 body. 

Subjektivní vnímání zátěže je ovlivněno jejím působením na fyzickou i psychickou 

stránku. Pro rozhodnutí o správnosti hypotézy H0 – zátěž s převahou koncentrické kontrakce 

nebude subjektivně vnímána jako těžší - je důležitá míra subjektivního zhoršení fyzického i 

psychického rozpoložení v závislosti na běhu z kopce a do kopce. Hodnoty jsou zaneseny 

v Tabulce 5 (Příloha 17.2). Je důležité si uvědomit, že míra zhoršení je vždy počítána jako 

hodnota po skončení zátěže minus hodnota před zátěží. Záporná hodnota v tabulce tak 

znamená subjektivní zlepšení, ať už fyzického či psychického stavu, kladná hodnota pak 

subjektivní zhoršení. t – test neudává vzhledem k velkým směrodatným odchylkám při 

hladině pravděpodobnosti  p < 0,05 statisticky významný rozdíl v míře zhoršení hodnocení 

fyzického ani psychického stavu v závislosti na druhu převažující zátěže. V tabulce lze vidět, 

že po doběhnutí v porovnání se stavem před vyběhnutím, se fyzické rozpoložení zlepšilo u 4 

dívek při běhu do kopce, u 8 dívek při běhu z kopce. Psychické rozpoložení se pak po 

doběhnutí v porovnání se stavem před vyběhnutím zlepšilo u 6 dívek při běhu do kopce a u 7 

při běhu z kopce. (Při běhu do kopce byla průměrná míra zhoršení 0,58 ± 1,03 bodu, při běhu 

z kopce pak -0,24 ± 1,25 bodu. Také ostatní hodnoty míry zhoršení fyzického rozpoložení 

během běhu do kopce, respektive z kopce (medián – 0,48, respektive -0,25, minimální 

hodnota - -0,75, respektive -2,75, maximální hodnota – 3,25, respektive 2,15) ukazují na trend 

subjektivně menšího zhoršení, či dokonce zlepšení fyzického rozpoložení po skončení běhu 

z kopce ve srovnání s během do kopce.) Výsledky ale vzhledem k velké směrodatné odchylce 

nejsou statisticky významné. Lze pozorovat pouze tendenci ke zlepšení fyzického rozpoložení 

po zátěži a to po zátěži převážně excentrické v porovnání se zátěží převážně koncentrickou. 

Hodnoty subjektivního hodnocení psychického rozpoložení takovou tendenci nejeví. Jelikož 

počítané hodnoty nenabývají statistické významnosti, nelze zamítnout hypotézu H0.     
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14 DISKUZE  

Teorie kontrakce 

Dosavadní teorie kontrakce, tedy především teorie klouzajících sarkomer, považují za 

hlavní děj podmiňující změnu délky sarkomery cyklus příčných myozinových můstků. Při 

koncentrické kontrakci je sarkomera zkracována vždy skokem o určitou délku. Aktinová 

filamenta zde hrají roli jakési kostry, která je pohybem myozinových hlav posunována podél 

silného filamenta. Aktin prakticky není aktivní (ve smyslu mechanickém, ke změnám 

konformace při chemických vazbách samozřejmě dochází), zvýšením hladiny Ca2+ jsou 

k aktivaci a posunu tropomyozinových filament. Klasická teorie klouzajících sarkomer navíc 

předpokládá pohyb myozinových hlav pouze v axiálním směru. Nepředpokládá také existenci 

příčných můstků v klidu, což ovšem bylo vyvráceno s příchodem nových zobrazovacích 

technologií. S rozvojem techniky byla rozpoznána struktura molekul účastných na kontrakci. 

Stále je však kontrakce dějem spíše planárním (není uvažován trojdimenzionální pohyb 

molekul). Reedy (2000) už dokazuje existenci azimutální komponenty pohybu myozinové 

hlavy a spolu s Koubassovou (2008) hovoří o nutnosti rotačního pohybu při kontrakci, jelikož 

zúčastněné molekuly jsou šroubovicemi. Excentrická kontrakce zůstává poněkud záhadnou. 

Levangie, Norkin (2005, s.116) popisuje trhání příčných můstků a jejich opětný vznik, čímž 

ale neřeší např. otázku aktivace protažením. Při protahování svalu dochází ke zvyšování jeho 

izometrické síly, ale zároveň je absorbována energie. Objevují se názory, že při excentrické 

kontrakci dochází k reverzním chemickým reakcím a resyntéze ATP. To ovšem vyvrací 

Loiselle (2010) a nabízí vysvětlení, že absorbce energie má příčinu spíš mechanickou či 

mechano – chemickou.  Colombini (2007) hovoří o dvou možných vysvětleních zvyšující se 

síly svalu při protahování. Říká, že pouze malou část vzrůstu tvoří nově vznikající příčné 

můstky, velkou část připisuje jiné než myozinové komponentě, nejspíš závislé na aktivaci 

Ca2+. Ačkoli se stále zvětšuje povědomí o jiných než kontraktilních složkách svalového 

vlákna (Balogh, 2005; Herrmann, 2009; McElhinny, 2005; Wagner, B., 2006; Wagner, O.I., 

2007), stále se o nich uvažuje jako o sekundárních přenašečích produkované síly či napětí.  

Kontroverze okolo vysvětlení reakce svalového vlákna na pasivní protažení shrnují 

Proske a Morgan (1999). Píší o nejasnostech v podložení charakteristik a dějů jako je FRT, 

SREC či latenční perioda a především jejich vzájemných vztahů.  
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Se zcela novým pohledem na kontrakci kosterního svalu přichází Jarosch (2008). Dívá 

se na svalovou kontrakci zcela jinýma očima. Za hlavní mechanicky činnou komponentu 

povyžuje rotující aktinová filamenta, která jsou funkčně spojena se systémem Z filament a 

připojena tak k Z disku tvořícímu punctum fixum. „Pevnost“ Z disku je podmíněna tím, že při 

podráždění svalu vždy dojde ke kontrakci na obou stranách Z disku, působení kroutivých sil Z 

filament se tak odečítá a Z disk zůstává stabilní. Zdá se tedy, že funkční jednotkou svalu je 

nikoli úsek od jednoho Z disku k dalšímu (Levangie, Norkin, 2005, s.115), ale I proužek se 

svým Z diskem a polovina A proužku na každé straně Z disku (Jarosch, 2008). Jak je popsáno 

v předchozím textu, rotační teorie vysvětluje FRT, SREC, latenční periodu, tixotropii i další 

charakteristiky chování svalového vlákna.  

Běh do kopce versus běh z kopce 

Je známo, že pohybová aktivita působí na fyzickou i psychickou stránku člověka. 

Takové působení může být pozitivní i negativní a lze je hodnotit objektivně (např. měřitelná 

adaptace fyziologických pochodů na pravidelnou tělesnou aktivitu a dokázaný pozitivní vliv 

této adaptace na zdravotní stav jedince, na druhé straně spektra pak jde např. o stresové 

zlomeniny a jiné úrazy z přetěžování, fyziologická dysregulace při syndromu přetrénování 

apod.) nebo subjektivně. V této práci jsou objektivní parametry zastoupeny měřenou tepovou 

frekvencí, subjektivní parametry pak hodnocením fyzického a psychického rozpoložení 

pomocí VAS. Mnoho autorů dokazuje, že jak fyziologická reakce, tak subjektivní vnímání 

zátěže záleží na druhu převládající kontrakce. Vyplývá to z odlišných charakteristik 

koncentrické a excentrické kontrakce, o kterých je pojednáváno v předchozím textu. 

  Zda běh z kopce opravdu reprezentuje zátěž s převahou excentrické kontrakce je 

těžké určit, jelikož názory autorů se různí. Buczek (1989) udává podíl negativní práce 

nepřesahující ani při běhu z kopce 50% celkově konané práce, naproti tomu DeVita (2007) 

říká, že čistý pracovní výkon při běhu z kopce je negativní a to u všech svalových skupin, 

kromě flexorů kyčelního kloubu, které mají pravděpodobně i při běhu z kopce za úkol 

především iniciaci švihové fáze. Za největší producenty negativní práce jsou považována 

extenzory kolenního kloubu (Buczek, 1989; DeVita, 2007), asi 50% jejich práce je negativní 

během kroku při běhu z kopce. (Práce m. rectus femoris je zřejmě komplexní, jelikož funkčně 

patří do obou skupin svalů.) Reakce na excentrickou kontrakci jako takovou je lépe pozorovat 

při protokolech výhradně složených např. z vyčerpávajících nebo nezvyklých excentrických 

kontrakcí. K těm je ale třeba speciálních zařízení dávajících odpor pohybu testovaného. Navíc 
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taková zátěž většinou navozuje negativní rozpoložení fyzické z důvodu svalové únavy a 

později bolesti i psychické, protože nebývá nijak zajímavá. Vzhledem k charakteru 

testovaného souboru a jednoduchému provedení tedy považujeme běh z kopce za zátěž 

s převahou excentrické kontrakce, kdy svaly konají negativní práci a potenciální energie těla 

se snižuje, což lze usoudit především v porovnání s během do kopce, kde je podíl excentrické 

kontrakce mnohem nižší, svaly konají většinou pozitivní práci a zvyšuje se potenciální 

energie těla.  

Zátěžový protokol byl sestavován tak, aby bylo možné porovnat jednotlivé části, tedy 

byla předpokládána stejná intenzita (vykonaná práce) běhu do kopce i z kopce, jelikož oba 

probíhaly za velmi podobných povětrnostních podmínek, na stejném kopci (Obrázek 2 

v Příloze 17.1), tedy pod stejným sklonem a dívky běžely konstantní rychlostí 10km/h. 

Konstantní výdej energie na určitou vzdálenost běhu při různých inklinacích trati zmiňuje 

také McArdle (1996, s.174). Mělo by tomu tak být proto, že za předpokladu neměnné 

kinetické energie během fází kroku je celková energie dána gravitační energií, která se 

zvyšuje při běhu nahoru („vynášení“těžiště) a snižuje při běhu dolů. Jak ale ukazuje DeVita 

(2007), svaly konají více práce při běhu do kopce, než při běhu z kopce, což vysvětluje 

rozptylem energie v jiných než svalových tkáních. Svaly pak konají pouze část negativní 

práce. Zbylá energie je „ztracena v chrupavkách, ligamentech, tukové tkáni apod.“. V tomto 

experimentu byla zvolena rychlost běhu 10km/h tak, aby byl běh do kopce pro dívky střední 

zátěží. Při běhu z kopce, je možné předpokládat, že musely „dobržďovat“ a svaly jejich 

dolních končetin tak musely konat více negativní, ale následně i pozitivní práce. Opět 

McArdle (1996, s.172) zmiňuje, že energetický výdej při běhu je nejnižší při určité kombinaci 

délky a frekvence kroku. Je – li jedno či druhé násilně změněno, jako v tomto protokolu, 

zvyšuje se množství vydané energie, což může být vysvětleno právě nutností měnit v průběhu 

fází kroku kinetickou energii. Obecně se předpokládá, že zátěž s převahou excentrické 

kontrakce způsobí signifikantně menší vzestup HR ve srovnání se zátěží s převahou 

koncentrické kontrakce (Bigland – Ritchie; Woods, 1976; Dufour, 2007). Nepotvrzení 

hypotéza H2 tohoto měření, signifikantně vyšší HRpeak a HRav při běhu do kopce, může být 

zapříčiněno mechanismem zmíněným výše. HR je obecně přizpůsobována tak, aby KVS stačil 

dostát metabolickým potřebám organismu. Čím větší práci mají svaly konat, tím větší bude 

reakce HR. Zdá se také, že reakce HR (jako součást komplexní reakce CO) souvisí se 

stupněm aktivace svalu (Dufour, 2007), která je při excentrické kontrakci nižší (Duchateau, 

Enoka, 2008; Dufour, 2007; Roig Pull, Ranson, 2007). To je ovšem opět v rozporu 
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s hodnotami měřenými v tomto protokolu. Pokud ale byla opravdu zvýšena produkce práce 

kvůli alteraci krokového cyklu, pak by bylo možné uvažovat také o vyšší aktivaci svalů. Ta 

mohla být zapříčiněna také psychickým stavem dívek a absencí zkušeností s účastí na 

experimentech u většiny z nich. Vyšší než předpokládaná HR při běhu z kopce může být 

následkem vyšší VO2. Dle Bigland – Ritchie (1976) totiž nižší VO2 při excentrické zátěži 

závisí na trénovanosti testovaných (u trénovaných jedinců je VO2 signifikantně nižší při 

excentrické zátěži ve srovnání s koncentrickou, u netrénovaných VO2 při koncentrické zátěži 

zůstává, ale VO2 při excentrické zátěži se zvyšuje). Dívky vyplňovaly dotazník, kde většina 

udává průměrnou habituální fyzickou aktivitu (Tabulka 1 v Příloze 17.2), bohužel ale nebyly 

před vlastním experimentálním měřením podrobeny zátěžovému testu, který by určil stupeň 

jejich zdatnosti. DeVita (2007) zmiňuje jako další důvod menší svalové práce při běhu 

z kopce příznivější působení povrchových reakčních sil při kontaktu nohy s terénem. Tyto síly 

jsou dále přenášeny pohybovými segmenty až k hlavě. Při běhu z kopce působí větší 

povrchové reakční síly na lépe centrované kloubní plochy. Je tak zajištěna větší efektivita 

svalové práce. Jelikož ale dívky nebyly podrobeny kineziologickému rozboru, není možné 

určit, zda u nich došlo k ideálnímu přenosu sil, který mohl být změněn v důsledku neideálních 

pohybových vzorů apod.   

Subjektivní hodnocení v sobě zahrnuje hodnocení jak vstupů fyziologických, tak 

psychických (Kapitola 12). Jak je vidět z výsledků tohoto měření (Kapitola 13.4, Tabulka 4 a 

5 v Příloze 17.2), změny subjektivního hodnocení fyzického i psychického stavu v závislosti 

na druhu převažující kontrakce nebyly statisticky významné. Nelze tedy zamítnout hypotézu 

H0, ani potvrdit hypotézu H1. Přesto lze pozorovat tendenci k menší míře zhoršení fyzického 

rozpoložení po zátěži s převahou excentrické kontrakce v porovnání s mírou zhoršení po 

zátěži s převahou kontrakce koncentrické. Je tomu tak přesto, že z fyziologického hlediska 

nebyla excentrická zátěž významně lehčí (viz výše nepotvrzení hypotézy H2). Nabízí se 

vysvětlení, že zátěž při běhu z kopce nebyla pro dívky subjektivně těžká. Průměrná hodnota 

HRpeak při běhu z kopce byla na úrovni asi 84% předpokládaného HRmax (maximální tepová 

frekvence, počítána přibližně jako 220 minus průměrný věk dívek), což odpovídá asi 

75%VO2max, a HRav při běhu z kopce odpovídala asi 72% HRmax, což odpovídá asi 

60%VO2max, tedy jde o zátěž lehké až střední intenzity (McArdle, 1996, s. 403). Taktéž mohlo 

k pozitivní změně dojít díky tomu, že měření proběhlo v rámci hodiny tělesné výchovy, tedy 

během vyučování, kdy žáci dlouhou dobu sedí. Proto mohla fyzická aktivita přispět k lepšímu 

fyzickému rozpoložení. Míra zhoršení psychického rozpoložení (v tomto případě spíš míra 



   

64 

 

zlepšení) byla podobná u obou běhů. Na psychickou stránku působí velké množství faktorů. 

Jakékoli hodnocení je tedy značně variabilní a má značně omezenou reproducibilitu. Jelikož 

ale nedošlo ani k signifikantnímu zvýšení míry zhoršení fyzického či psychického rozpoložení 

po zátěži s převahou koncentrické, respektive excentrické kontrakce, nelze spolehlivě říci, že 

zátěž s převahou koncentrické kontrakce je vnímána jako subjektivně těžší. Výsledek je také 

jistě ovlivněn zmíněnou poměrně nízkou intenzitou obou typů zátěže.  
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15 ZÁVĚR 

Teoretická část práce si kladla za cíl podat ucelenou informaci o současném poznání 

funkce a chování kosterního svalu se zvláštním zřetelem na excentrickou kontrakci. Jak práce 

vznikala, rozšiřovala se oblast informací, které by bylo třeba zahrnout. Jako ve všech 

oblastech vědy, i tady dochází k velké specializaci a vědecké týmy se věnují podrobnému 

zkoumání struktur a dějů uvnitř sarkomery a svalového vlákna, které dalece přesahuje rozsah 

této práce.  Lze říci, že plně ucelený pohled na svalovou akci ani nejde mít, jelikož, zvláště na 

některé děje, charakteristiky či vztahy, existuje mnoho a mnoho názorů. Kupříkladu ačkoli se 

zdá, že nová, rotační teorie svalové kontrakce vysvětluje mnohé a bylo by snadné okamžitě 

zavrhnout všechny dosud získané a ověřené informace, jistě by to nebylo dobré. Také by ale 

nebylo dobré novou teorii nešířit, protože právě porovnáváním s ostatními názory se každá 

teorie tříbí.  

I když nebyly potvrzeny hypotézy položené na začátku práce, nebyly zjištěny 

signifikantní rozdíly v hodnotách tepové frekvence ani v subjektivním vnímání zátěže 

v závislosti na převažujícím druhu svalové kontrakce (přestože byla pozorována tendence 

k lepšímu hodnocení fyzického rozpoložení po zátěži s převahou excentrické kontrakci 

v porovnání se zátěží s převahou koncentrické kontrakce). Lze předpokládat, že naměřené 

hodnoty jsou ovlivněny nerandomizovaným řazením zátěžových protokolů, kdy děvčata 

běžela nejprve do kopce a poté z kopce. Čistě experimentální význam práce tak není velký. 

Přesto praktická část splnila svůj účel, jelikož měření mělo pouze nastínit složitost dané 

problematiky a jeho hlavním cílem byla praktická zkušenost (včetně poučení z chyb). 
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17 PŘÍLOHY 

17.1 OBRÁZKY 

Obrázek 1. Schéma poškození excentrickou kontrakcí 
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Převzato a upraveno z : PROSKE, U., MORGAN, D.L. Muscle damage from eccentric exercise: 

mechanism, mechanical signs, adaptation and clinical applications. Journal of Physiology, 

September 2001, vol. 537, no. 2, s. 333 – 345. 
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Obrázek 2. Schéma kopce (autorský obrázek) 
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17.2 TABULKY 

Tabulka 1. Frekvence a časová dotace dobrovolné fyzické aktivity a integrace 
fyzické aktivity do běžného života studentek 

Sportuji 

vůbec 1 rekreačně 11 závodně 0

Sportuji týdně 

vůbec 1 1 - 3krát 6 více jak 3krát 3

Celkem týdně 

< 1hod 1 1 - 5hod 8 > 5hod 3

Jsem- li rozladěna, jdu si raději 

pro čokoládu 11* zaběhat 4*   

 

* 1 dívka udala, že si raději jde zaběhat, 8 dívek si půjde raději pro čokoládu a 3 dívky 
zaškrtly obě možnosti 
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Tabulka 2. Charakteristika souboru testovaných osob - výška je udána v metrech, 
hmotnost v kilogramech, BMI je spočítáno dle vzorce uvedeného v 12.2.4, HRklid je 
uvedena v úderech za minutu 

Číslo osoby Věk Výška Hmotnost BMI HRklid 

1 17 1,70 60,0 20,76 74 

2 18 1,73 71,0 23,86 88 

3 17 1,74 54,5 18,00 84 

4 18 1,76 71,0 22,92 70 

5 17 1,70 65,0 22,49 72 

6 18 1,63 56,5 21,27 77 

7 17 1,76 55,0 17,76 88 

8 17 1,69 55,0 19,26 85 

9 17 1,66 61,0 22,14 75 

10 17 1,64 60,0 22,31 82 

11 17 1,65 55,0 20,20 78 

12 19 1,72 64,0 21,63 77 

průměr 17,42 1,70 60,67 21,05 79,17 

standardní odchylka 0,64 0,04 5,75 1,84 5,86 

modus 17,00 1,70 55,00 #N/A 88,00 

medián 17,00 1,70 60,00 21,45 77,50 

 

#N/A – v daném souboru dat nebyly dvě stejné hodnoty 
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Tabulka 3. Srdeční frekvence v zátěži - všechny hodnoty jsou uvedeny v úderech za 
minutu 

  Běh do kopce Běh z kopce 

Číslo osoby HRpeak HRav HRpeak HRav 

1 180 155 179 162 

2 194 159 177 144 

3 194 159 187 147 

4 125 105 120 103 

5 165 150 159 152 

6 173 153 158 130 

7 192 137 186 145 

8 160 142 164 161 

9 193 143 185 167 

10 184 140 184 138 

11 161 101 157 135 

12 176 136 185 157 

průměr 174,75 140,00 170,08 145,08 

standardní odchylka 19,29 18,26 18,91 16,75 

modus 194,00 159,00 185,00 #N/A 

medián 178,00 142,50 178,00 146,00 

min 125,00 101,00 120,00 103,00 

max 194,00 159,00 187,00 167,00 

N 12 12 12 12 

t -0,711 
p (<0,05) sn 

 

#N/A – v daném souboru dat nebyly dvě stejné hodnoty 

min – minimální hodnota souboru 

max – maximální hodnota souboru 

sn – statisticky nevýznamné  
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Tabulka 4. Subjektivní hodnocení fyzického a psychického stavu - 0 - nejlepší, 10 - nejhorší 
rozpoložení 

  Po fyzické stránce Po psychické stránce 

  Běh do kopce Běh z kopce Běh do kopce Běh z kopce 

Číslo osoby před po před po  před po před po 

1 2,7 3,9 2,9 3,4 4,0 4,4 4,2 4,7 

2 2,8 2,4 1,0 0,4 1,2 0,8 0,4 0,2 

3 2,5 3,5 2,9 1,5 0,4 0,7 1,7 1,2 

4 4,9 4,6 4,8 4,1 6,5 5,5 5,9 4,7 

5 4,0 3,8 3,7 3,4 4,2 4,0 4,0 3,5 

6 7,6 6,9 3,2 5,3 8,9 4,9 4,9 7,0 

7 2,8 6,1 4,4 5,1 0,4 2,9 1,2 1,8 

8 3,8 4,2 4,2 4,0 3,8 4,1 4,1 3,9 

9 4,0 4,3 4,7 3,4 3,0 1,8 2,4 0,9 

10 3,7 5,0 5,8 3,0 3,7 4,3 7,1 4,8 

11 4,9 5,5 6,0 5,8 3,3 2,8 2,8 3,2 

12 1,4 2,0 1,4 2,7 1,7 2,6 2,1 2,3 

průměr 3,74 4,31 3,73 3,48 3,41 3,20 3,38 3,16 

standardní odchylka 1,53 1,35 1,49 1,49 2,35 1,51 1,92 1,89 

modus 2,80 #N/A 2,90 3,35 #N/A #N/A #N/A #N/A 

medián 3,75 4,20 3,93 3,38 3,50 3,40 3,38 3,30 

 

#N/A – v daném souboru dat nebyly dvě stejné hodnoty 
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Tabulka 5. Míra subjektivního zhoršení 

   Fyzického rozpoložení Psychického rozpoložení 

   běh do kopce běh z kopce běh do kopce běh z kopce 

   1,20 0,45 0,40 0,45 
   -0,45 -0,65 -0,45 -0,20 
   1,05 -1,45 0,30 -0,50 
   -0,30 -0,75 -1,00 -1,20 
   -0,25 -0,35 -0,25 -0,50 
   -0,75 2,15 -3,95 2,10 
   3,25 0,75 2,40 0,65 
   0,35 -0,15 0,30 -0,20 
   0,30 -1,30 -1,20 -1,40 
   1,25 -2,75 0,55 -2,35 
   0,65 -0,15 -0,55 0,35 
   0,60 1,30 0,90 0,20 

průměr 0,58 -0,24 -0,21 -0,22 
standardní odchylka 1,03 1,25 1,45 1,09 

medián 0,48 -0,25 0,03 -0,20 
min -0,75 -2,75 -3,95 -2,35 
max 3,25 2,15 2,40 2,10 
N 12 12 12 12 

t1 1,746 0,008 

p1 (< 0,05) sn sn 

t2 1,61720 0,006738 

p2 (< 0,05) ns (p2 = 0,134127) ns (p2 = 0,994744) 

 

t1 – skupinový t – test 

p1 – hladina pravděpodobnosti skupinového t – testu 

t2 – párový t – test 

p2 – hladina pravděpodobnosti párového t - testu 

min – minimální hodnota souboru 

max – maximální hodnota souboru 

sn – statisticky nevýznamné 
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