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Abstrakt 

Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v tréninku ledního hokeje. 

Cíle práce: Popis a srovnání kineziologického obsahu pohybového vzoru bruslení 

vpřed s kineziologickým obsahem napodobivých odrazových cvičení. 

Metoda: Případová studie EMG měření v kombinaci s plošnou kinematografickou 

analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. 

Výsledky: Vyvozují různé úrovně podobnosti meZI hokejovým bruslením vpřed a 

napodobivými odrazovými cvičeními. 

Klíčová slova: lidská lokomoce, sportovní lokomoce, kvadrupedální zkřížený 

lokomoční vzor, elektromyografie, hokejové bruslení, odrazová cvičení. 

Lidská pohybová ontogeneze vrcholí volnou bipedální chůzí. Podobnou organizaci 

pohybu jako u chůze předpokládáme u sportovní lokomoce. V rámci studie byla 

sledována koordinace pohybu u vybraných klíčových svalových skupin při hokejovém 

bruslení (přímá jízda vpřed) a byla srovnána s koordinací při odrazových cvičeních. 

Byla nalezena kineziologická podobnost pohybu pouze u některých odrazových cvičení. 



Summary 

Iee hockey skating locomotive models and jumping exercises models in ice hockey 

training. 

Objective: Description and confrontation of kinesiologycal contents of ice hockey 

skating locomotive models and imitative jumping exercises. 

Method: Case study of EMG mesurement in combination with kinematography 

analysis by the help of synchronized videorecord. 

Results: Make out several similarity levels between forward ice hockey skating and 

imitative jumping exercises. 

Key words: human locomotion, sport locomotion, electromyography, ice hockey 

skating, jumping exercises. 

Human movement ontogenesis culminates by free bipedal walking. We suppose 

similar movement organisation of movement at sport locomotion such as by walking. 

In our study we have observed coordination of movement at selected muscle groups 

when skating on hockey skates and it has been compared to coordination of imitative 

jumping exercises. We have not found kinesiology similarity of movement at all of 

jumping exercises. 
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I. UVODNI CAST 

1. Úvod 

V několika posledních letech se stále intenzivněji začínají odborníci věnovat 

problematice fylogeneze, ontogeneze, popisu a srovnání lidské motoriky z mnoha 

hledisek. 

Volná bipedální chůze jako výsledek dlouhého fylogenetického vývoje živočišných 

druhů je pro člověka součástí běžné lokomoce a zároveň je jedním 

z nejcharakterističtějších lokomočních projevů člověka vůbec. 

Jako další zásadní prostředek pohybu pro člověka je běh, který v současné 

společnosti, projevující se hypokinetickým způsobem života, nachází čím dál menší 

zastoupení v běžné denní lokomoci člověka. 

Sportovní lokomoce je samostatnou částí zájmu současného výzkumu. Výsledky 

výzkumů a jejich srovnávání ukazují zajímavé závěry a souvislosti, které jsou přínosem 

pro další zkvalitnění sportovní přípravy v daném sportovním odvětví, mohou být 

prevencí při vzniku patologických změn následkem vykonávání dlouhodobé sportovní 

činnosti nebo mohou pomoci tyto změny odhalit, jsou přínosem při posouvání hranic 

v jednotlivých sportovních disciplínách, kdy kupříkladu analýzou pohybových 

stereotypů můžeme nalézt nepatmé chyby či nesprávně zafixované pohybové stereotypy 

a tím pomoci k jejich odstranění či přebudování v pozitivním slova smyslu. Výsledek 

může přispět ke zlepšení technické složky výkonu špičkového sportovce a tím 

i k posunutí hranic výkonnosti a v důsledku celé sportovní disciplíny či sportovního 

odvětví. 

Oblast ledního hokeje skýtá v tomto směru velké množství možností výzkumu. 

Lední hokej klade neustále vyšší nároky na rychlost bruslení, provádění herních činností 

a kombinací, které jsou založeny na kvalitní hokejové lokomoci. Při nácviku 

hokejového bruslení a jeho následném rozvoji může docházet v oblasti motorického 

učení k zafixování nesprávných pohybových stereotypů, které mohou hráče limitovat 

v rychlosti bruslení a tím i v další hráčské kariéře. 

Také trénink mimo ledovou plochu v přípravném nebo i ostatních cyklech ročního 

tréninkového plánu přináší určitá rizika. Tento trénink nám nabízí v současné praxi 

velké množství specifických a nespecifických prostředků pro podporu rozvoje rychlosti 
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bruslení. V případě letní přípravy hráčů ledního hokeje je jedním ze současných trendů 

stále častější zařazování odrazových cvičení jako více či méně specifického prostředku 

rozvoje síly dolních končetin a rozvoje výbušnosti, což se bezesporu projevuje na 

rychlosti bruslení. 

Tato práce vzniká z důvodu zmapování, zhodnocení a srovnání kineziologického 

obsahu bruslení vpřed a vybraných odrazových cvičení. Při konfrontaci s výsledky 

měření a poznatky v literatuře by měla přispět ke zlepšení práce trenérů, zkvalitnění 

tréninkového procesu letní přípravy a tím zvýšení sportovní výkonnosti v ledním hokeji. 

Tato práce by měla sloužit také k obohacení poznatků ve výzkumu sportovní 

lokomoce člověka a měla by pomoci nalézt další nové souvislosti v této problematice. 

1.1 Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej patří mezi brankové sportovní hry. Průběh hry je tvořen činností hráčů 

dvou soupeřících družstev, jež se odehrává na ledové ploše ohraničené mantinely, které 

umožňují setrvání malého hokejového puku ve hře. Hokej je v současné době 

nejrychlejší kolektivní sportovní hrou. Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na 

hráče dochází k neustálému kontinuálnímu střídání hráčů, čímž dochází u hráče ledního 

hokeje k opakovanému střídání fází zatížení na ledové ploše a pasivního odpočinku na 

lavičce. Cílem hry je vstřelení puku do branky soupeře pomocí hokejové hole. 

Lední hokej klade ty nejvyšší nároky v oblasti kondiční, technicko-taktické 

a psychické připravenosti hráče k výkonu. 

Vysoká variabilita situací při hře klade nároky také na kvalitu bruslení, práci s holí a 

kotoučem. 

V ledním hokeji se uplatňuje jako základ lokomoce pohyb na bruslích (hokejové 

bruslení). Při bruslení jsou využívány svaly dolních končetin dynamicky během 

cyklických a acyklických střídavých pohybů. Každý hráč si musí již od útlého věku 

osvojit celou pestrou škálu pohybů založených na hokejovém bruslení. Není-li hráč 

kvalitně připraven po této stránce, jeho rozvoj v dalších herních dovednostech může být 

značně ztížen. Musí se dokonale naučit základní herní lokomoci jako je jízda vpřed, 

jízda vzad, zastavení, vyjíždění oblouků, překládání vpřed i vzad, obraty a starty. Hráč 

musí v průběhu utkání řešit velké množství herních situací, které jsou podmíněny právě 

kvalitou zvládnutí bruslení a jeho variabilitou. Hráč se musí soustředit na hru a ne na 
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nedostatky v bruslení. V průběhu hry hráč neustále mění směr jízdy, vyhýbá se 

soupeřům, mění neustále své místo, podstupuje osobní souboje, zastavuje, pohybuje se 

s kotoučem nebo bez něj, najíždí do volných prostorů. Všechny tyto činnosti jsou přímo 

závislé na kvalitně zvládnutém hokejovém bruslení. 

Zvládnutí práce s holí je další zásadní složkou výkonu hráče ledního hokeje. Právě 

hokejovou holí se docílí vstřelení branky v utkání a případrlého vítězství družstva. 

2. Přehled dosavadních poznatků 

Námi řešenou problematikou se z českých autorů zabývá pouze Bukač a Dovalil 

(1990), kdy ve své publikaci zmiňují výzkum Bukače a Liitsoly, kteří se zabývali 

měřením EMG potenciálu m. rectus femoris při základní herní lokomoci hráčů 

juniorské reprezentace Finska. 

Ze zahraničních autorů se zabývá McNaughton (1988) jednotlivými nejčastěji 

používanými odrazovými cvičeními pro týmové sporty, mezi které řadí i lední hokej. 

Bobbert (1987) se ve svých článcích věnuje biomechanickým aspektům odrazových 

cvičení. Základní publikaci, která podává přehled používaných odrazových cvičení, 

zpracoval autor Chu (1998), kde uvádí sto odrazových cvičení rozdělených do sedmi 

základních skupin, z nichž se při tréninku odrazových cvičení vychází. 

Závěrem lze říci, že v posledních dvaceti letech u nás nevyšla žádná specializovaná 

publikace věnující se naší problematice v oblasti ledního hokeje. Výsledky studie 

přinesou _obohacující studijní materiál nejen pro trenérskou veřejnost. 

ll 
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II. TEORETICKA A METODOLOGICKA CAST 

3. Teoretická východiska 

3.1 Hybné stereotypy 

Otázka tvorby, stability a změny hybných stereotypů byla souhrnně zpracována 

v sedmdesátých letech Jandou (Janda, Poláková, Véle 1966). Budeme-li se zabývat 

tělesným pohybem, musíme zákonitě narazit na otázku, jak je pohyb v rámci lidského 

organismu zajišťovári. U člověka, jako u jiných živých organismů je zajišťován 

pohybovou soustavou, která má své jedinečné postavení a je vázána na specificky 

druhově lidské anatomické struktury. Specifičnost postavení lidského pohybového 

systému při srovnání s ostatními živočichy spočívá především v jeho malé autonomii 

v rámci fungování organismu. Můžeme říci (Véle 1995, 1997), že ačkoliv je pohyb 

výrazně zajišťován ze segmentální úrovně, jeho charakter je pod kontrolou 

nadsegmentálních oblastí nervové soustavy s výrazným podílem kortexu. Právě tato 

volní stránka dokáže často překrýt autoregulační, adaptační nebo obranné mechanismy 

pohybové soustavy. Dynamika a labilita nadsegmentálních oblastí nervové soustavy 

zákonitě determinuje i obdobné vlastnosti pohybového systému (Kračmar 2002). 

Vlastní iniciací pohybu je jeho představa generovaná v CNS. Hybnost vytváří 

efektorová součást pohybového systému - svalstvo, které je anatomicky a funkčně 

svázáno především s podpůrným systémem skeletu (kostní a artikuloligamentózní 

aparát) jehož činnost v čase je řízena CNS. 

Funkce svalstva je často chápána jako souhrn výsledků silového působení 

jednotlivých svalů, svalových skupin. Analytický náhled na funkce jednotlivých 

svalových skupin vychází především z legitimm'ho deskriptivního přístupů anatomů. 

Zjednodušeně řečeno, tento biomechanický pohled rozebírá analyticky jednotlivé svaly 

a skupiny z hlediska jejich mechanické funkce a klasifikuje je podle síly a směru jejich 

působení. Takto mechanicky předpokládaná funkce svalů a svalových skupin má 

vysvětlovat jednotlivé dílčí pohyby lidské motoriky. Běžný popis činnosti svalů při 

sportu a tělesné výchově odpovídá popisu práce na principu reciproční inervace, kdy 

facilitovaný (resp. inhibovaný) sval inhibuje (resp. facilituje) svého odpovídajícího 
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antagonistu a antagonista takto ovlivňuje zpětně agonistu. Toto vysvětlení funkčně 

odpovídá spinálnímu řízení (tj. na úrovni segmentu). Naráží však na obtíže v případě, že 

při pohybu zjišťujeme zapojení svalů, které s pohybem zdánlivě nesouvisí. Zároveň 

známe pohyby, při kterých svaly, vzájemně označované jako antagonistické, pracují 

v synergické časoprostorové charakteristice, označované jako koaktivace (Kolář 1996). 

Zapojování anatomicky vzdálených svalů spatřujeme při globálních pohybových 

vzorech, ať přirozených nebo uměle vyvolaných, v nichž Vojta (Vojta 1993) popisuje 

aktivaci dokonce celého příčně pruhovaného svalstva. Janda (Janda 1984) uvádí EMG 

prokazatelnost aktivity ve všech svalech těla a ne jen u těch, jež vykonávají daný pohyb. 

Jednotlivé svaly se aktivují v celých skupinách, řetězcích (Kolář 1998, 1999) podle 

intenzity překonávaného odporu a podle aktuální posturální situace. Větší síla 

a intenzita pohybu si vyžaduje rovněž větší aktivaci fixačních svalových skupin. 

Vytvořené vztahy mezi svalovými skupinami se opakováním utvrzují a fixují se 

v dynamických hybných stereotypech (Kračmar 2002). 

Je zřejmé, že anatomicko - biomechanický nebo také morfologický pohled na 

funkci jednotlivých svalů a svalových skupin, sledující především výsledek mechanické 

činnosti svalu, musíme doplnit hlediskem funkčním, hlediskem opačným, vycházejícím 

primárně z pohybu a zjišťujícím, které svalové skupiny se na zajištění konkrétního 

pohybu podílejí. 

Při tomto pohledu můžeme pohyb zajišťující svalové skupiny pojímat jako funkční 

celek, v němž zdaleka nemusí aktivace svalu odpovídat svojí popsané anatomické 

funkci. Sval může být během pohybu aktivován, aniž by měl podle anatomických 

a biomechanických poznatků přímý vztah k odpovídajícímu segmentu (Kračmar 2002). 

Při popisu koordinace jednotlivých svalů během zajišťování konkrétního pohybu se 

dostáváme k otázce hybných stereotypů. 

Řízení motoriky na úrovni supraspinální (tzn., že až kortikální) neprobíhá jako 

řízení pohybů jednotlivých svalových skupin, ale jako řízení a regulace vztahů mezi 

svalovými skupinami, jako řízení celých pohybů. Jsou zde tušeny vztahy korové 

činnosti s motivační složkou iniciující určitý cílený pohyb, mající zřejmě svůj vývojový 

ekvivalent v optické orientaci v raných stádiích pohybové ontogeneze. Janda (Janda, 

Poláková, V éle 1966) cituje Bennighoffa, Kabata při zmínce o formulování myšlenky 

o svalových řetězcích. Kabat pracuje se synergistickými a antagonistickými funkčními 
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svalovými řetězci v diagonálním uspořádání, vyplývajících z v 

komplexních pohybových stereotypů. 

I 
Pohybová výbava člověka, jejíž pomocí řešíme každodenní situa"'"'' .. 

jednotlivých složitějších a jednodušších pohybových stereotypů. U každého individua 

se jedná o výbavu v danou chvíli konečného počtu pohybových stereotypů, které jsou 

kombinovány a zřetězovány podle okamžité potřeby. Na výrazné ochuzení množství 

a výběru pohybových stereotypů vlivem civilizačních faktorů upozorňuje V éle (V éle 

1995). Je zmiňována značná redukce pestrosti pohybových projevů, Janda sestavuje 

pohybový režim člověka v hrubých obrysech dokonce jen jako chůzi po tvrdém terénu, 

stoj a sed (Kračmar 2002). 

Janda (Janda 1984) hovoří o dynamickém hybném stereotypu- dynamiku vysvětluje 

jako vývoj stereotypů v čase, učení, vyhasínání - jako o pouze dočasně neměnné 

soustavě "podmíněných a nepodmíněných reflexů, která vzniká na podkladě stereotypně 

se opakujících podnětů. Tento vnější podnětový stereotyp vede ke vzniku vnitřního 

stereotypu nervových dějů v mozkové kůře. Vzniká dynamický stereotyp korových 

dějů. Janda chápe hybný stereotyp jako základní jednotku hybnosti. 

Důležitou vlastností hybných stereotypů je dynamika v čase. Z hlediska fylogeneze 

lidského druhu spatřujeme jako nejvýraznější transformaci bazálního pohybového 

stereotypu přechod od kvadrupedální k bipedální lokomoci (umožňující rozvoj 

úchopové funkce volné horní končetiny). Obecně můžeme dynamiku pohybových 

stereotypů u člověka pojímat jako adaptaci pohybového systému na změnu vnějších 

i vnitřních podmínek, projevující se ve sdružených změnách funkce i morfologie 

svalových skupin (Kračmar 2002). 

Plasticita kortexu umožňuje v čase již naučené stereotypy modifikovat, doplňovat, 

řetězit, vyřazovat nebo vytvářet nové. Vzniká tak zřetězení různých kombinací 

reflexních spojení (podmíněných i nepodmíněných), které prostřednictvím pohybových 

programů, reakcí a odpovědí korespondují se stavem a změnami zevního i vnitřního 

prostředí. 

Tendence pohybového systému udržovat a upevňovat již vytvořené stereotypy jako 

adekvátní odpovědi tvořící v různých kombinacích optimální model chování 

a fungování lidského organismu bývá narušena ve chvíli nutnosti adaptace na změněnou 

situaci. Buď je to adaptace na změněné vnitřní prostředí, včetně zajištění náhradních 
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pohybových programů a ochranných držení za patologických podmínek, nebo 

neúmyslná adaptace na široké spektrum změn vnějšího prostředí. Při úmyslné tvorbě 

a přebudování pohybového stereotypu se dostáváme do oblasti motorického učení 

(Kračmar 2002). 

Tvorba nových hybných stereotypů vyžaduje velké zatížení kortikálních 

motorických center. Při mnohonásobném identickém provádění pohybu dochází 

k postupné fixaci a automatizaci funkčních spojů. Postupná fixace stereotypů dovoluje 

jejich snadnější vyvolání a snižuje psychické vypětí zcela v souladu s postupem 

jednotlivými fázemi motorického učení a uvolňuje tak pozornost pro další činnosti. 

Pro sportovní pohyb je nutné dosáhnout co nejvyššího stupně fixace hybného 

stereotypu tak, aby bylo možno pohybové činnosti provádět zcela automaticky i za 

změněných podmínek, což zcela koresponduje se IV. fází motorického učení. Vysoká 

fixace hybného stereotypu dovoluje udržet účelnou techniku pohybu i při nástupu 

únavy. Fixace hybného stereotypu probíhá nejrůznějšími tréninkovými prostředky. 

Z hlediska sportovního tréninku zde spatřujeme dvě důležité kineziologické 

souvislosti: 

Hybný stereotyp se vytváří opakovanou činností, která opakovaně vyvolává a tím 

posiluje identické propojení v motorických centrech na suprasegmentálních úrovních. 

S touto skutečností by měl korespondovat výběr tréninkových prostředků tak, aby po 

stránce techniky pohybu maximálně kopíroval techniku závodního provedení. Efektivní 

fixace hybných stereotypů se děje pouze pohybem, odpovídajícím požadavkům na 

konečnou a dokonalou techniku sportovního pohybu, tedy specifickými tréninkovými 

prostředky. Všechna náhradní řešení mají tím menší efekt, čím jsou obecnější. 

Dokonalá koordinace svalové souhry je obecně důležitější pro výkonnostní perspektivy 

než např. hrubý nárůst síly (Kračmar 2002). 

Všechny ostatní činnosti řeší izolovaně rozvoj jednotlivých schopností nebo jejich 

kombinací - silovou vytrvalost, rychlost atd. V souladu s vývojovou kineziologií je 

vhodné aplikovat poznatek o centrálním řízení a komplexnosti pohybové činnosti do 

tréninkové sportovní činnosti a posilovat maximálně koordinaci působení svalových 

skupin, to znamená posilování hybných stereotypů pohybem, odpovídajícím 

požadavkům na konečnou a dokonalou techniku. Např. nespecifické posilování dokáže 

zvýšit absolutně svalovou sílu, rozvíjí však i ty svalové skupiny, které na prováděný 
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pohyb adaptovány být nemusely. Důležitější je však to, že nebyla posilována 

koordinace zapojení jednotlivých svalů a svalových skupin. Zcela se zde naše názory 

ztotožňují s tvrzením Vojty, Jandy, Koláře o centrálním řízení hybných procesů. 

Jedinou možnou cestou ke zlepšení kvality pohybu je udržení svalové balance, 

správného držení těla, optimálního zatížení kloubů. 

Při každém jiném průběhu pohybu, který neodpovídá technice pohybu účelné pro 

závodní provedení, nejsou posilovány potřebné hybné stereotypy. I jemné odchylky od 

konečné požadované podoby při provádění napodobivých a modifikovaných cvičení 

neposilují budovaný stereotyp, ale při mezních situacích při závodě mohou působit 

kontraproduktivně svojí blízkostí a podobností, do které může (např. při únavě) technika 

prováděného pohybu sklouznout. Průpravná a modifikovaná cvičení se naopak hodí 

jako sběrný trychtýř do raných stádií vytváření představ o pohybu v úvodních fázích 

motorického učení. 

V průběhu lidské fylogeneze i ontogeneze jsou vytvořeny základní pohybové 

programy, které zcela korespondují s lidskou druhovou anatomickou strukturou. Tyto 

programy tvoří jakousi pohybovou matrici (Véle 1997). Tato pohybová matrice je pro 

každého člověka shodná a vyznačuje se řadou bazálních zákonitostí, vztahů a řídí se 

stejnými pravidly. Na ně navazují hybné stereotypy, v nichž se odehrává veškerá 

individuální pohybová rozmanitost lidské populace. Zde spatřujeme pohybovou 

individualitu konkrétního jedince. Pohybové programy a vzory dynamicky podléhají 

geneticky naprogramovanému vývoji - uchopit hračku se učit nemusíme, hybné 

stereotypy pak podléhají procesu (motorickému) učení - udělení falše při podání 

v míčových hrách se učit musíme (Kračmar 2002). 

Kračmar (2002) formuloval tyto obecné principy pro sportovní lokomoční pohyb: 

1. Rozhodující pro následnou kvalitu pohybu je správné nastavení výchozí polohy, 

atitudy. Poloha hlavy a optická orientace do směru předpokládaného pohybu je 

řídící. 

2. Při přestavbě chybného nebo náhradního hybného stereotypu je nevyhnutelné 

nastavení správné výchozí polohy. 

3. Rozhodující je nastavení režimu koaktivace svalových skupin v oblasti krční 

páteře. Střední postavení nebo lépe extenze osového orgánu zajistí automaticky 

16 



centrované postavení v kořenových, pohyb zajišťujících kloubech. Centrované 

postavení dovoluje pohyb v kloubu v maximálním rozsahu a zapojit se tak 

nejefektivněji do řešení pohybového úkolu. 

4. Kořenové klouby, rozhodující pro zajištění pohybu, se musí nacházet v zevní 

rotaci. 

5. Ve struktuře sportovního výkonu má rozhodující váhu koordinační složka. 

Vytváření a fixace hybných stereotypů odpovídajících efektivní technice pro 

řešení pohybových úkolů se děje pouze specializovaným tréninkem. 

Nespecifické formy tréninku nefixují právě přesnou svalovou souhru 

využitelnou v daném sportovním odvětví. 

6. Podle nastaveného úhlu v kořenovém kloubu jsou zapojována svalová vlákna 

a části svalů, které tomuto nastavení funkčně odpovídají. Tato aktivace se šíří 

v rámci celého svalového řetězce, který tvoří specificky uspořádanou funkční 

jednotku pro každou změnu úhlu nastavení. 

7. Přirozená lidská motorika vychází z kvadrupedálm'ho zkříženého chůzového 

cyklu. Vzdálenost hybných stereotypů v jednotlivých sportovních odvětvích od 

vývojově ontogenetických pohybových programů a vzorů hraje roli v obtížnosti 

vytváření a fixace těchto stereotypů. 

Při podobnosti cílového charakteru (nejen) sportovního pohybu s charakterem 

pohybového programu, resp. vzoru, budou vyžadovány menší nároky v procesu 

motorického učení. Naopak hybné stereotypy, které se budou více odchylovat od 

pohybových programů, budou klást větší nároky jak na vybudování, tak především na 

dlouhodobé udržení. 

Při vytváření hybných stereotypů hraje svoji roli plasticita CNS (známé je vývojové 

"zlaté" období motorického učení udávané různými autory většinou do 12. roku 

života). Jejich kvalita závisí kromě anatomicko fyziologických předpokladů 1 na 

vlastnostech centrálních oblastí řízení pohybu, na jejich plasticitě, hovoříme o míře 

schopnosti motorického učení. Toto je individuálně velmi rozdílné. Jedinci s vysokou 

plasticitou CNS jsou sportovní gymnasté, tanečníci, atletičtí vícebojaři. U osob ve 

sportu a tělesné výchově "nešikovných", např. s lehkou mozkovou dysfunkcí, dochází 
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k poruše schopnosti vytvářet, precizovat a dlouhodobě udržet pohybové stereotypy 

(Vojta 1993, Janda 1984). 

Původní značné psychické vypětí v průběhu tvorby složitých hybných stereotypů 

v průběhu fixace a precizace postupně opadává, pozornost je uvolněna pro další 

potřeby, automatizací se činnost CNS stává ekonomickou. Vidíme i důležitost přesnosti 

prováděných pohybů, které příslušný stereotyp svým opakováním budují. Vytváření co 

nejlepších hybných stereotypů od samého počátku učení je úkolem trenéra, cvičitele, 

odborných příruček, videoprogramů, celého systému tělesné výchovy a sportu. 

Nejoptimálnější hybný stereotyp je ten, který konkrétní úkoly pohybové činnosti řeší 

nejekonomičtějším způsobem. Ekonomika pohybu je předpokladem možnosti 

dlouhodobého vykonávání sportovní disciplíny. Nervová soustava řídí správný pohyb 

centrálně tak, že působící svalové skupiny jsou v rovnováze a pohybové segmenty jsou 

zatěžovány v definovaných fyziologických směrech tak, aby nedocházelo ke zvýšení 

měrného zatížení kloubních ploch a ke změnám směru zatěžování architektury kostí. 

Ekonomika pohybového stereotypu spočívá v takovém vypracování, kdy jednotlivé 

kroky či reflexy mají své pevné místo a pořadí, které se v rámci pohybu nemění a jejich 

intenzita je přiměřená. Dokonalý stereotyp dokáže zajistit požadovanou fyzikální práci 

s možným minimem vynaložené práce svalové. Ekonomické stereotypy tvoří nejen 

osvojenou sportovní činnost, ale zajišťují vlastně běžné pohybové úkony každodenm'ho 

života(Kračmar 2002). 

Vlastnostem nervové soustavy odpovídá nepřímá korelace mezi stupněm fixace 

a schopností přeučit se chybný stereotyp. Přebudování starých reflexních mechanismů, 

pohybových vzorů jako chůze, držení těla, úchop bez elevace ramene, je podle Jandy 

nemožné. 

V průběhu hybného stereotypu je zřejmě nejdůležitější úvodní část. Vojta a Kolář 

shodně uvádějí, že v lokomočních pohybech hraje rozhodující úlohu nastavení 

svalových skupin. Čas a pořadí nástupu aktivace synergistických a antagonistických 

svalových skupin rozhoduje o kvalitě provedeného pohybu. Toto tvrzení klinicky 

potvrzuje Janda (Janda, Poláková, Véle 1966) a zároveň v tomto smyslu cituje Close 

(1964). 

Při vytváření a fixaci pohybových stereotypů ve sportovní činnosti neustále 

kontrolujeme techniku pohybu. U nedostatečně fixovaných stereotypů nebo ve 
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ztížených podmínkách může dojít k jejich postupné přestavbě, která může vyústit až do 

patologických stavů. 

Při vzniku náhradních pohybových vzorů místo vzorů ideálních, ke kterým dochází 

jak v patologii, tak při opakovaně nesprávně prováděném pohybu, musí být tento 

náhradní vzor nejdříve anulován přesným nastavením do výchozí polohy reflexního 

plazení, resp. otáčení, aby tak byly upřednostněny svalové souhry, které byly blokovány 

při dosavadní dyskoordinaci. Při aktivaci vzoru reflexní lokomoce v CNS pozorujeme 

zlepšení a zefektivnění pohybu a držení těla při porovnání s náhradním pohybovým 

vzorem (Kračmar 2002). 

K přetížení až poškození orgánů zabezpečujících pohyb dojde na základě 

nesprávného zatěžování pohybových segmentů. Postupně se narušuje funkční 

rovnováha v tom smyslu, že začíná převažovat aktivace svalů s převážně posturální 

funkcí s tendencí ke zkracování. Reflexně recipročně inhibovaná skupina svalů s funkcí 

převážně dynamickou, fázickou prohlubuje obraz svalové nerovnováhy. Tento proces je 

platný obecně, dochází k transformaci hybných stereotypů do podoby zajišťující 

náhradní pohybové programy a ochranné držení. Vzniklá dlouhodobá dysbalance se tak 

fixuje v centrálních řídících centrech. Přetížení z nadměrné nebo směrově 

nefyziologicky orientované zátěže vyústí nakonec v poškození nejslabšího pohybového 

segmentu (ligamenta, klouby, kosti, svaly) nebo k trvalým morfologickým změnám. 

Fylogenetická specializace hybných stereotypů horních a dolních končetin souvisí 

s bazálním odlišením Horno sapiens od ostatních živočichů jako druhu. Vzpřímený 

postoj, osvobození horní končetiny od gravitace pro pracovní činnost, která formovala 

člověka jako "specialistu na univerzálnost" a dala tak základ rozvoje inteligence, to vše 

si vyžádalo rozdílnou specializaci horních a dolních končetin, reprezentované rozdílnou 

morfologickou stavbou. Ta je pak základem pro rozdílné hybné stereotypy. Spatřujeme 

tak pro člověka charakteristickou bipedální chůzi doprovázenou synkinetickými pohyby 

horních končetin a trupu, jak ji popisuje Janda (Janda, Poláková, Véle 1966). Pro horní 

končetinu nacházíme v běžném životě obvyklou úchopovou funkci s jedinečnou opozicí 

palce, zajišťovanou pletencem ramenním. V tomto kloubu spatřuje Véle (Véle 1997) 

důležitou schopnost manipulace. Horní končetina tak zprostředkovává kontakt 

organismu se zevním prostředím. Umožňuje jí to pevné spojení s trupem pomocí kloubu 

sternoklavikulárního a ohromný sférický rozsah pohybu v kloubu ramenním. 
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Zkracování končetiny zajišťuje loketní kloub a jemnou vysoce diferencovanou činnost 

provádí akrální část- ruka (Kračmar 2002). 

Této skutečnosti odpovídá rozvoj naprosto přesné a jemné koordinaci pohybů ruky. 

Na opačném konci, v metatarsofalangových kloubech jsou jemné koordinované 

a izolované pohyby- abdukce, addukce, extenze prstů- plně zachovány jen v počátcích 

lidské ontogeneze. U dospělých jsou umožněny již jen v omezeném rozsahu u prvního 

a pátého prstu. Izolovanou dorzální flexi prstu provede jen palec, u ostatních prstů 

dochází k synkinezi. Přesný popis stereotypů této oblasti přináší Janda (Janda 1984). 

Vzájemnou fylogenetickou i ontogenetickou reciprocitu lokomoční a úchopové 

funkce dolních a horních končetin nacházíme ve zvláštních situacích. Při poškození 

horních končetin jsme svědky neobyčejného rozvoje úchopové a manipulační funkce 

nohy na vysoké manipulační úrovni při malování bezrukých. Neobyčejná plasticita 

a dynamická schopnost přestavby kortexu a subkortikálních úrovní řízení pohybu 

umožňuje i opačný případ. Lidé umí chodit po rukou, šplhat po laně bez dopomoci 

nohou, pohánět vozík při diparéze dolních končetin. Domníváme se, že např. lokomoční 

pohyb na vodě spadá do této skupiny zpětně adaptovaných a rozvíjených funkcí. Na 

tuto skutečnost ukazuje i významná vizuální podobnost např. záběru vpřed na kajaku 

s lokomočním pohybem kojenců - tulenění, reflexní plazení apod. V každém případě se 

jedná o rozšíření dnes stále chudšího rejstříku lidských hybných stereotypů (Kračmar 

2002). 

3.2 Řízení hybných stereotypů 

Za řízení hybného systému zodpovídají dva základní okruhy: vertikální a horizontální 

(Janda 2000). 

Okruh vertikální 

Na principu zpětné vazby jsou prostřednictvím předních rohů míšních jejich 

aferentními i eferentními drahami propojeny ve vertikální směru čtyři hladiny řídících 

systémů: 

a) mícha a vestibullum - okruh spinovestibulámí a vestibulospinální. 
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Nacházíme multisenzorickou integraci aference, která probíhá v rámci posturálních 

funkcí (propriocepce, interocepce, exterocepce). Adekvátním podnětem pro receptory je 

kupříkladu zrychlení při přemísťování, úhlové zrychlení nebo gravitační zrychlení. 

Tento aferentní komplex participuje na celém lokomočním vzoru (Kolář, 1996). 

Propriocepcí je zajištěno vnímání polohy a pohybu těla v prostoru. Převážná většina 

proprioceptivního vnímání je nevědomá, je využívána reakce reflexní povahy bez volní 

kontroly. 

Pohybové funkce vestibulárního systému jsou zajišťovány labyrintovými reflexy, 

mezi které řadíme statický a posturální reflex a statokinetický. Zajišťují posturální 

a vzpřimovací funkci pohybového aparátu a některé samy v průběhu pohybu vznikají 

a nebo pohyb vyvolávají. Vestibulární aparát zajišťuje závislost trupu na postavení 

v prostoru. 

b) mozeček - rozhodující složka regulace držení osového orgánu. 

Funkčně rozdělujeme mozeček na spinální, kam přicházejí aferentace z páteřní 

míchy, z proprio- a exteroreceptorů. Účastní se pomalých cílených pohybů. Vestibulární 

mozeček zpracovává aferentace z vestibulárního ústrojí. Účastní se posturálních reakcí 

orientace v prostoru, udržování svalového tonu a rovnováhy. Korový mozeček přijímá 

rovněž informace z proprioreceptorů a exteroreceptorů a účastní se rychlých cílených 

pohybů. Zde se formují bazální hybné stereotypy. Je zde vytvářen jakýsi "pohybový 

prefabrikát." Bez funkce mozečku není uskutečnitelný koordinovaný volní pohyb. 

Uplatňuje se při podmíněném pohybovém učení. 

c) podkoří - důležitý systém mimopyramidových drah - bazální ganglia. 

Mimopyramidový systém je vyšší podkorové ústředí pro regulaci pohybu. Hlavním 

úkolem bazálních ganglií je převádět plánované pohyby do pohybových programů. 

Jedná se o časoprostorové impulsní vzorky, které stanovují pohybové parametry jako 

jsou síla, směr, amplituda pohybu. 

d) kůra mozková- V asociační prefrontální oblasti mozkové kůry je patrna účast na 

vyšších motorických aktivitách např. na strategii pohybu, na řízení naučené kontroly 

vrozeného pohybu a jiných vyšších funkcích. 
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Nacházíme zde spojení k motorickým centrům ve frontálním laloku 

(rhinencephalon). Zde lokalizovaný komplex šedé hmoty tvoří limbický systém, 

spojený v oblasti podkoří především s hypothalamem. Janda (Janda, 2000) rozeznává 

pět základních funkcí limbického systému. 

1) činí rozhodnutí o provedení pohybu, 

2) ovlivňuje svalový tonus z funkčního hlediska, 

3) reguluje práh pro vnímání bolesti, 

4) ovlivňuje schopnost vyrovnat se s bolestí a s vlivy okolí (spokojenost 

x nespokojenost). Limbický systém je alergisován prostřednictvím stressových 

reakcí, zajišťuje proces adaptace na stressové situace, 

5) řídí emoční nastavení. 

Limbický systém má vliv především na řízení motivace a emocí a na afektivní 

aspekty chování. 

Efektomotorický výkon je tedy regulován vertikálním okruhem. V tréninkovém 

procesu nacházíme tzv. objemový trénink zřejmě korespondující s oslovením především 

vertikálního okruhu řízení pohybu. 

Na jednotlivých patrech se nacházejí horizontální regulační okruhy. Ty jsou 

zodpovědny za koordinaci a jemné řízení pohybu. Zde tušíme centrální lokalizaci 

jemného ladění sportovní techniky při mnohonásobném opakování při fixaci 

pohybového stereotypu v průběhu tréninkového procesu. 

Na optimální úrovni nastavení těchto okruhů je závislý konečný produkt, kterým je 

jak kvantitativní úroveň pohybu tak i jeho koordinační složka (Kračmar 2002). 

3.3 Kvadrupedální zkřížený krokový cyklus u člověka 

Zkřížený kvadrupedální lokomoční vzor se projektuje do uspořádání svalových 

struktur pohybové soustavy člověka. Pohyb v diagonálním charakteru lze považovat za 

základní. Jedná se o chůzi, běhy, skoky a další formy lokomoce jako lezení na umělé 

stěně, jízda na kajaku a z nelokomočních aktivit např. míčové hry. 

Neurofyziologická podstata pohybu, která vychází především z lokomočního 

pohybu, je vytvářena v procesu fylogeneze a v pohybové ontogenezi člověka. 
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Vývoj kvadrupedální lokomoce v průběhu fylogenetického vývoje formoval 

strukturální změny částí těla zprostředkujících lokomoci. 

Krokový cyklus u člověka je výsledkem proběhlé ontogeneze podle zděděných 

genetických informací. Krokový cyklus je lokomoční pohybový vzor, který tvoří 

základní pohybový atribut lidského druhu a svojí charakteristikou a kineziologickým 

obsahem jej odlišuje od ostatních živočišných druhů. V průběhu svého pohybového 

vývoje prochází jedinec fázemi rozvoje lokomoce. Od 4 - 6 týdnů po narození- lze 

v lokomoční aktivitě spatřovat koordinační charakteristiku v podobě krokového cyklu, 

určeného pro řízení pohybu všech čtyřech končetin. Krokový cyklus představuje pro 

každou končetinu definovaný pohyb, vyjádřený ve čtyřech fázích: flekční, relaxační, 

opěrné a odrazové. Tyto fáze recipročně navazují a jsou organizovány tak, že shodné 

fáze probíhají přibližně stejně u diagonálně protilehlých končetin, s mírným předstihem 

horních končetin a jsou organizovány zkříženě (Vojta 1993). 

K vadrupedální zkřížený krokový cyklus je sledovatelný v různých fázích 

ontogeneze a je z jejího hlediska obecný. Od lezení po čtyřech vrcholí pohybový vývoj 

ve volné bipedální chůzi s koordinačně definovaným synkinetickým pohybem horních 

končetin. Lokomoce bude mít velmi podobný kineziologický obsah (viz. příloha č. 3). 

3.4 Chůze 

Podle Jandy (Janda, Poláková, Vélé, 1996) je chůze hybným stereotypem 

odlišujícím člověka od ostatních živočichů jak uvádí. Chůze je bipedální formou 

lokomoce, která se vyvinula z kvadrupedální formy po vzpřímení páteře člověka. Přední 

(horní) končetiny přestaly být používány primárně k pohybu nejsou ve styku s pevnou 

oporou, ale získaly funkci vyrovnávací. Vyrovnávají torzní pohyb horní části trupu. Ve 

zkříženém vzoru nacházíme kvadrupedální charakter chůzového stereotypu. Při 

každodenní chůzi posiluje každý člověk chůzový stereotyp a tím si tvoří vlastní osobitý 

projev chůze, který je jedinečný a vlastní každému jedinci. 

Člověk je schopen při chůzi, která je řízena podvědomě, vykonávat ještě další 

činnosti, které řídí vědomí, jako např. verbální projev, mimika, gesta. 
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Z kineziologického hlediska je chůze definována jako opakovaný proces ztráty 

a nalézání rovnováhy, které probíhá podle schématu opuštění polohy - pohyb -zaujetí 

polohy - atd .. 

Obr. 1 Chůze 

Při chůzi v její nejpřirozenější formě, tedy naboso, "uchopuje" ploska chodidla 

pevný bod na podložce, ke kterému se člověk přitahuje, přenáší přes něj své těžiště těla 

a následně se od něj odráží. 

Obr. 2 Průběh pohybu planty na podložce 

Při kontaktu chodidla s pevnou podložkou začíná opora na patě, chodidlo se odvíjí 

po zevní hraně, poté nastává pronace a odraz se přesouvá v průběhu kroku vpřed 

k mediálnímu okraji planty a je dokončen prsty. 

Je zřejmé, že z tohoto základru'ho stereotypu se vyvinuly 1 další druhy lokomoce 

(Kračmar 2002). 

3.5 Běh 

Lidský běh vychází přímo ze stereotypu chůze. Můžeme ho definovat jako řadu 

skoků, kde je přítomna letová fáze. Chůze je změněna na běh především v důsledku 

intenzity odrazu od podložky. 
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Je zřejmé, že při zvyšování intenzity jednotlivých odrazů povede k větší práci 

dolních i horních končetin. Horní končetiny nejsou pro lokomoci využívány zastávají 

funkci kompenzační. Podíváme-li se na spojitost osy ramenních kloubů a osy kyčelních 

kloubů, lze vyvodit, že se jedná o kvadrupedální formu bipedální lokomoce. 

Obr. 3a Běžecký dvojkrok 

Obr. 3b Průběh běžeckého kroku 
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3.6 Sportovní pohyb 

Jak uvádí Vacková velká škála forem sportovní lokomoce nás obohacuje z hlediska 

vytváření nových pohybových stereotypů. Základní dělení je možné rozčlenit do dvou 

skupin (bohatší škála forem lokomoce oproti běžné chůzi): 

1. Skupina: běhy, běhy přes překážky, skoky, bruslení na ledě, in-line brusle. To 

jsou aplikované formy lidské lokomoce zajišťované běžně přes pletenec pánevní. 

2. Skupina: sportovní aktivity ale užívají i lokomoce, zajišťované přes pletenec 

ramenní, který je u člověka fylogeneticky určen pro úchop a manipulaci 

(Véle,1997): jízda na kajaku, kanoi, šplh. 

Sportovní lokomoce vychází z kvadrupedálru'ho zkříženého vzoru. 

1. Pro charakteristiku lokomoce zajišťované přes pletenec pánevní stanovujeme 

jako výchozí pohyb chůzi. Obsah tohoto typicky lidského stereotypu podle 

Jandy nám dovolí posoudit, nakolik se specifická sportovní lokomoce blíží 

tomuto stereotypu. 

2. Pro charakteristiku lokomoce zajišťované přes pletenec ramenní stanovujeme 

jako výchozí pohyb reflexní plazení podle Vojty. Nejedná se o pohyb, kterým 

člověk spontánně prochází ve své pohybové ontogenezi, jedná se o komplexní 

pohybový program lokomočru'ho charakteru, kterým jsme fylogeneticky 

vybaveni. Schopnost subkortikálního vybavení reflexní lokomoce přetrvává 

u jedince celý život (Kračmar 2002). 

Pro sportovní lokomoci platí zásady, které stanovili Janda, Vojta a které rozpracoval 

Kolář ( ... automatické držení polohy těla, přenos těžiště směrem k punctum fixum, 

orientovaná postura- optická orientace, centrace a funkční centrace kloubů ... ). 

3. 7 Skluzové postavení a odraz 

Skluzové postavení na bruslích je pro člověka z hlediska jistoty pohybu velmi 

labilní. U začátečníků je zřetelně vidět, že neskýtá posturální jistotu, ačkoliv stereotyp 

chůze už je zcela rozvinut. Stereotyp chůze na pevném povrchu je odmalička posilován 

každodenním "tréninkem", kdy planta "uchopuje," opírá se a odráží od pevného 

a stabilního místa opory. V běžném životě se člověk skluzu vyhýbá. Vezmeme-li 
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v úvahu hráče ledního hokeje po několikaletém tréninku s již zafixovaným stereotypem 

bruslení a s vysokou mírou úrovní stabilizace techniky, můžeme sledovat, že průběh 

pohybuje natolik zautomatizován, že je vykonáván jakoby mimoděk bez volní kontroly. 

Stejně jako je tomu u chůze. Hráč ledního hokeje současně vykonává velké množství 

činností od práce s holí přes sledování soupeře a "čtení hry" až po doprovodný 

komentář ke hře. Hráč získal optimální posturální jistotu ve skluzu na bruslích. Síly 

působící na hráče ledru'ho hokeje se dostávají do rovnováhy a posturální jistota se 

zvyšuje až do stavu, který se podobá vnímání stoje v klidu na pevné (tj. nekluzké) 

podložce. 

Vařeka (2004) ukázal lokalizaci průchodu těžnice opomou 

bází při stoji na jedné noze. Zatěžoval střídavě přední a zadní 

část chodidla a simuloval tak dynamiku chůze. Rozvinul statický 

třlbodový model nohy podle Kapanjiho (1987). Trajektorie 

průniku těžnice opěrnou bází tento tříbodový model kopíruje. Při 

kontaktu chodidla s pevnou podložkou začíná opora na patě, 

chodidlo se odvíjí po zevní hraně, poté nastává pronace a odraz 

se přesouvá v průběhu kroku vpřed k mediálnímu okraji planty a 

je dokončen prsty. Takovýto průběh opory je doložen strukturou 

nohy. Nejmohutnější kostěnou strukturu nacházíme na patě. 

Mezi prstovými paprsky jsou nejmohutnější mediální metatarzy 

a falangy haluxu. 

Obr. 4 Putování průniku těžnice opornou plochou při stoji na jedné noze. Upraveno 

podle Vařeky. 

Odraz tedy probíhá z plochy chodidla na patě, přes jeho zevní hranu a směrem vpřed 

se přesouvá k vnitřní straně chodidla, což odpovídá průběhu opory a odrazu při bruslení 

na ledě, kdy si můžeme všimnout, že nůž brusle opisuje trajektorii tvaru písmene S, kdy 

v druhé fázi této trajektorie se brusle překlápí na vnitřní stranu nože a z té dochází 

k odrazu. 

Stoj na ploše chodidla a odraz z vnitřní strany chodidla při bruslení se proto nachází 

v intencích vývojově definované posturální jistoty. Udržování postury na ploše chodidla 
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a u jeho vnitřní hrany odpovídá i bipedálnímu uspořádání dolních končetin ve frontální 

rovině. 

Při posturální nejistotě ve stoji se rozšiřuje baze, váha těla je přenášena k vnitřním 

hranám chodidel. U začátečníků při bruslení na ledě vidíme, že se nedokáží postavit na 

jednu brusli při skluzu a neustále přešlapují ze strany na stranu, kdy obě brusle jsou 

v postavení dovnitř na vnitřních hranách (valgózní postavení nohou). 

3.8 Charakteristika průběhu pohybu - bruslení vpřed 

Jízda vpřed je základní lokomocí hráče v ledním hokeji, která vychází ze základního 

bruslařského postoje. Jedná se o cyklický pohyb vycházející z cyklu odraz - skluz -

odraz. Pro potřeby této práce je důležité zmínit se nejen o celkovém průběhu 

bruslařského kroku při jízdě vpřed, ale i o jeho základních komponentách mezi něž patří 

základní postoj, nasazení, odraz, přenesení a skluz. 

3.8.1 Základní postoj 

Základním postojem hráčem rozumíme nikoli statickou polohu těla hráče, nýbrž 

polohu jeho těla při bruslařské lokomoci projevující se a setrvávající ve všech 

rozmanitých formách tohoto pohybu. Při základním postoji dochází k flexi v kyčelním, 

kolenním i hlezenním kloubu. Úhly ohnutí v kolenním kloubu odpovídají velikosti úhlů 

mezi 90-120°. Sklon trupu se pohybuje od 10° do 35° v horizontální rovině (Pavliš, 

2000). Tento náklon nám ovlivňuje čelný odpor vzduchu při jízdě. Hlava při základním 

postoji zaujímá polohu mírně vzhůru čímž je docíleno správného nastavení trupu pro 

lokomoci. 

Pro potřeby bruslení rozeznáváme dva základní postoje vysoký a nízký. Hlavní 

rozdíl mezi těmito postoji je v jejich použití v různých fázích běžné bruslařské 

lokomoce. V případě rychlého startu, potřeby náhlého zrychlení bruslařského kroku 

nebo prudké změny směru jízdy a dalších je výhodnější nízká poloha základního 

postoje a to z důvodu dosažení větší flexe ve všech kloubech dolní končetiny, čímž 

dosáhneme při odrazu delší dráhy působení sil při odrazu a tím i většího silového 

vkladu, který se projeví ve vyšší výsledné rychlosti. Naopak vyšší postoj se využívá 

zejména v odp~činkových fázích bruslení při vyjíždění tzv. recovery fáze. 
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3.8.2 Nasazení 

Nasazení brusle na led se děje přes vnější hranu nože brusle. Nůž brusle opisuje 

trajektorii tvaru písmene S, kdy v druhé fázi této trajektorie se brusle překlápí na vnitřní 

stranu nože . Brusle je nasazována na led přes špičku nože a stejným způsobem ho 

i opouští. 

Obr. 5a Nasazení brusle na led, 5 b S-trajektorie a překlopení pravé brusle 

3.8.3 Odraz 

Je rozhodujícím prvkem pro rychlost bruslení. Odraz se provádí přes vnitřní hranu 

brusle do strany šikmo vzad. Charakteristická je prudká extenze odrazové dolní 

končetiny a značné pokrčení budoucí skluzové nohy. 

Obr. 6 Odraz 
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3.8.4 Přenesení 

V této fázi dochází ke krátkému dvouoporovému postavení nohou na ledě. Po 

odrazu extendovanou odrazovou končetinou k postupnému přenesení váhy na druhou 

skluzovou nohu. Současně s tímto pohybem se odrazová noha přesouvá do postavení za 

budoucí skluzovou nohu. 

Obr. 7 Přenesení 

3.8.5 Skluz 

Je to jednooporová fáze, jejíž délka je přímoúměmá rychlosti bruslení. Čím je 

bruslení rychlejší, tím kratší je tato fáze a naopak. Pocit skluzu je pro bruslaře velmi 

důležitý, aby nedocházelo k trhavému až skákavému stylu bruslení. Kvalita skluzu je 

důležitá i pro vyvinutí vyšší rychlosti bruslení a pro jeho plynulost a ekonomizaci 

z hlediska vynaložení energetického potenciálu hráče. V neposlední řadě se ve fázi 

skluzu vytváří podmínky pro budoucí odraz, tudíž je tato fáze velmi důležitá. 

3.8.6 Technika jízdy vpřed 

Popis jízdy vpřed vychází se započetím odrazu z levé dolní končetiny. V průběhu 

bruslařské lokomoce se tedy pravidelně opakují čtyři fáze pohybu a to nasazení, odraz, 

přenesení a skluz. 

Na základě těchto znalostí můžeme popsat jízdu vpřed při hokejovém bruslení. Při 

bruslení vpřed hráč provádí opakované esovité pohyby nohou do strany. Levá brusle je 

ve fázi nasazení kolmo k ledu a následuje její postupné překlápění až k projíždění druhé 

poloviny táhlého S, kdy plynule přechází na vnitřní hranu. 
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Bruslař se pohybuje v předklonu tak, aby jeho těžiště bylo co nejdále vpřed, hlava je 

mírně zvednutá vpřed. 

Obr. 8 Pohyb bruslaře- správná pozice hlavy 

Při přenášení hmotnosti těla provádí bruslař opakovanou flexi a extenzi nohou 

v kolenou. 

Obr. 9 Flexe a extenze dolní končetiny 

Bruslař se odráží z odrazové (berme v úvahu levou končetinu) dolní končetiny tak, 

že dojde k její úplné extenzi. Při dokončování odrazu z levé nohy je brusle v postavení 

vnitřní hranou na ledě a zároveň pravá noha se dostává do fáze nasazení na vnější část 

nože dochází ke krátkému dvouoporovému postavení nohou. Po úplném odrazu z levé 

nohy dojde ve fázi přenosu k flexi v koleni. Dochází k relaxaci svalů levé nohy. Při 

současném přenosu levé končetiny do postavení za pravou se hmotnost postupně 

přesouvá na silně pokrčenou pravou nohu. Osa těla ve vertikále protíná linii noha 

(brusle)- rameno. Pravá brusle je kolmo k ledu zhruba v polovině překlápění a nachází 

se ve fázi skluzu. Při dokončování skluzové fáze se brusle silně vkloní dovnitř tak, aby 

se nůž brusle dostal na vnitřní hranu a bylo tím založeno na další odraz. Švihová noha

levá se staví na led na vnější stranu brusle do fáze nasazení.Ve fázi nasazení levé brusle 

na led dochází opět ke krátkému dvouoporovému postavení. Následně dochází k fázi 

odrazu z celé délky vnitřní hrany nože pravé brusle (při zahájení dynamické jízdy 
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dochází k odrazu z přední části nože), kdy odraz je zahájen extenzí v kyčelním 

a kolenním kloubu a je dokončen mírnou plantámí flexí chodidla. Odraz je proveden do 

strany šikmo vzad, což umožňuje skluz po levé brusli tzn. další fázi skluzu. Následuje 

přenos hmotnosti těla zprava doleva a vše se cyklicky opakuje. 

Obr. 1 O Kino gram- bruslařský krok 

Hůl drží hráč u ledu v držení horní rukou nebo oběma rukama, paže jsou mírně 

pokrčeny a vykonávají kompenzační pohyby do stran a pomáhají tím plynulosti 

bruslení. 

3.9 Charakteristika průběhu pohybu napodobivých odrazových 

cvičení 

3.9.1 Charakteristika odrazových cvičení 

Odrazová cvičení jsou důležitou součástí tréninkových cyklů hráčů ledního hokeje. 

Můžeme se domnívat , že vhodnou aplikací těchto cvičení se lze přiblížit průběhu 

hokejové lokomoce. Spatřuji také jejich význam v budování výbušné síly dolních 

končetin, která je nepostradatelnou součástí hráčovi připravenosti k výkonu, 

samozřejmě s plným vědomím priority determinace možností rozvoje výbušné síly 

vrozenými dispozicemi. Tato cvičení mohou být důležitá především pro některé fáze 

bruslení. Podle vizuální podobnosti pak zejména pro rychlé zahájení bruslařského kroku 
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a pro rychlý odraz. Uplatnění pak mohou nacházet ve všech směrech herní lokomoce 

hráče, jakými jsou jízda vpřed, vyjíždění krátkých oblouků, překládání, rychlý start 

z místa i za jízdy, obraty, skoky, přeskoky a všechny složky jízdy vzad i s překládáním. 

Uplatnění lze spatřit ve všech fázích herních činností jednotlivce, herních kombinacích 

a systémech. 

Podstatou těchto cvičení je přejít ze základní pozice (flexe) do konečné pozice 

(extenze) v co nejkratší možné době. Je jedno zda je do pohybu zapojen jeden kloub 

(kotník) nebo více kloubů ve spolupráci- kombinaci (kyčelní, kolenní kloub, kotník), 

účel zůstává pořád tentýž. 

Na obrázku ll jsou znázorněny dva body A, B, kde bod A znázorňuje začátek 

pohybu (základní polohu) a bod B znázorňuje konečnou extenzi končetiny. Místo mezi 

body reprezentuje interval, kdy každý kloub, kombinace kloubů provede požadovanou 

akci. 

A B 

Obr. ll Grafické znázornění průběhu provedení odrazu 

Obrázek 12 lépe vystihuje pro tento účel celou akci při odrazu. Jsou zde zobrazeny 

čtyři body A, B, C aD. Bod C znázorňuje výchozí - startovní pozici. A představuje 

účinnou startovní pozici těsně před zahájením odrazu. Studie ukazují, že mezi těmito 

dvěma pozicemi proběhne ve svalu nepatrná relaxace - uvolnění. U hráčů dochází před 

provedením skoku (například u "žabáků") k nepatrnému snížení těla a relaxaci svalů ve 

fázi těsně před provedením odrazu. Bod D zobrazuje fázi zrychlení - akcelerace. 

Bod B znázorňuje konečnou extenzi končetiny. 

C A D B 

Obr. 12 Grafické znázornění pozic při odrazovém cvičení 
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Pořadí těchto akcí znázorněných na obrázku 12 bylo identifikováno i při jiných 

dynamických sportovních činnostech. Přičemž nejvíce pohybové energie je ve svalu při 

zahájení pohybu, kdy hráč musí být schopen navázat plynule jednotlivé pohyby v řadě 

za sebou, aby maximalizoval rychlost konečného provedení. Zde hraje velkou roli 

i mezisvalová koordinace a určitá míra stabilizace techniky provedení. 

3.9.2 Napodobivá odrazová cvičení 

Napodobivá odrazová cvičení se průběhem svého pohybu vizuálně velmi blíží 

bruslařské lokomoci. Pro potřeby této práce byla vybrána základní odrazová cvičení, 

o kterých se můžeme domnívat, že se průběhem svého pohybu podobají bruslařskému 

kroku, který je podstatou jízdy vpřed na bruslích. Jedno cvičení tuto podobnost nemá. 

U odrazových cvičení můžeme určit primárně čtyři fáze. První je zaujmutí základní 

polohy, druhá odrazová fáze, třetí letová fáze a čtvrtá je fáze dopadu. V následujícím 

textu popisujeme charakter pohybu u vybraných odrazových cvičení. 

3.9.3 Odrazy stranou na místě 

Obr. 13 Odrazy stranou na místě 

V první fázi hráč zaujme výchozí pozici tak, že budoucí odrazová dolní končetina je 

v silném flekčním postavení (výrazná flexe v kyčli, koleni i kotníku), chodidlo je mírně 

vytočeno vně, budoucí švihová končetina je ve flexi, v postavení noha za nohou 

(švihová za odrazovou) a trup je ve výrazné flexi (předklonu), paže jsou volně 

v semiflexi, hlava je mírně natočena do směru budoucího odrazu. 

V druhé fázi dochází k prudké extenzi odrazové končetiny (co nedynamičtější 

extenze kyčelního, kolenního kloubu a hlezna), k prudké abdukci flektované švihové 
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končetiny, která je doprovázena napřímením trupu a švihovou a kompenzační prací 

horních končetin. 

Třetí fáze letová je charakteristická přesouváním hmotnosti (těžiště) laterálně nad 

dopadovou nohu. Pokračují kompenzační pohyby horních končetin a dochází 

k nastavení jednotlivých segmentů do výhodné pozice pro následnou dopadovou fázi. 

Tzn. švihová (budoucí dopadová končetina) se dostává do extenčního postavení, 

chodidlo se dostává do vytočení mírně vně, aby byl vytvořen správný základ pro 

budoucí odraz a zároveň odrazová (budoucí švihová končetina) do addukce a mírné 

flexe. 

Poslední fáze dopadová je charakteristická přechodem do silného flekčního 

postavení, které tvoří výchozí pozici pro další odraz. Tzn. budoucí odrazová končetina 

tlumí dopad na podložku tak, že dochází k dopadu chodidla, jež je nastaveno pro 

následný odraz a k následné postupné flexi v kolenním a kyčelním kloubu. Dále dochází 

k flexi trupu a ke kompenzační práci horních končetin. 

3.9.4 Odrazy šikmo vpřed 

Obr. 14 Odrazy šikmo vpřed 

Můžeme předpokládat, že toto napodobivé cvičení se nejvíce přibližuje finálnímu 

bruslařskému kroku nejen z vizuálního posouzení, ale toto tvrzení může podpořit i fakt, 

že úhel odrazu na bruslích je zhruba 45° a tato podmínka může být v průběhu tohoto 

cvičení splněna nebo se jí můžeme alespoň přiblížit, i když podmínky pro odraz jsou 

značně odlišné. U imitace bruslařského kroku v pohybu vpřed můžeme identifikovat 

rovněž výše zmíněné čtyři fáze pohybu jako u předcházejícího cvičení. Je zde 

dominantní rozdíl ve směru odrazu a v nastavení jednotlivých segmentů pro odraz. 

Odraz je prováděn šikmo vzad do strany stejně jako u hokejového bruslení. Úhel odrazu 

se pohybuje kolem 45°. To znamená, že v první fázi zaujmutí základní polohy je 

chodidlo vytočeno vně tak, aby bylo možné provést odraz pod úhlem, který se blíží 45°. 
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Pro nastavení ostatních segmentů hraje významnou roli postavení hlavy, které 

automaticky nastaví správnou polohu segmentů pro následný odraz. Hlava při 

základním postoji zaujímá polohu mírně vzhůru. Třetí fáze letová je charakteristická 

přesouváním hmotnosti (těžiště) šikmo vpřed ve směru odrazu nad dopadovou nohu. Ve 

fázi závěrečné dopadové je opět významný rozdíl v dopadu na chodidlo, které musí být 

již nastaveno pro budoucí odraz. 

3.9.5 Výskoky snožmo do schodů 

Obr. 15 Výskoky snožmo do schodů 

V první fázi zaujmutí základní polohy se hráč z mírného stoje rozkročného přesune 

do podřepu, kdy dochází k výrazné flexi v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu. 

Horní končetiny se přesouvají do zapažení. V druhé odrazové části tohoto cvičení 

dochází k prudké extenzi soustavy kloubů dolní končetiny zakončené plantární flexí 

chodidla. Dochází k napřímení trupu. Tato akce je doprovázena současnou dynamickou 

švihovou prací horních končetin, která je z části kompenzační. Hlava je v prodloužení 

trupu. Třetí fáze nastavuje segment chodidla z plantámí flexe tak, aby nedošlo 

k zakopnutí o schod do dorzální flexe. Tím se dostává noha do optimálního postavení 

pro dopad. Paže vykonávají kompenzační práci. Přesouvá se hmotnost (těžiště) vpřed ve 

směru odrazu. Ve fázi dopadu dochází k dosednutí přednastaveného segmentu chodidla 

a k následnému ztlumení dopadu flexí v koleni a kyčli a tím se docílí nové výchozí 

polohy a vše se cyklicky opakuje. 

U tohoto cvičení, na rozdíl od předchozích odrazových cvičení, je charakteristická 

současná činnost obou dolních končetin při odraze za současné synchronní práce obou 

paží. 
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3.9.6 Přeskoky na bedně stranou 

Obr. 16 Přeskoky na bedně stranou 

V první fázi odrazového cvičení hráč zaujme výchozí polohu tak, že stojí na boční 

straně bedýnky tak, že jedna dolní končetina je chodidlem na zemi a druhé chodidlo 

spočívá celou svojí plochou nahoře na bedýnce (na jejím okraji). Dolní končetina 

spočívající na bedýnce je ve výraznější flexi než druhá končetina stojící na bedýnce. 

Druhá fáze je provázena prudkou extenzí končetiny stojící na zemi zakončenou 

výraznou plantární flexí chodidla. Tato končetina vykonává následně addukci. Současně 

s odrazem pracují dynamicky a synchronně obě paže. Vykonávají částečně 

i kompenzační pohyby. V navazující fázi dochází k odrazu nohy z bedýnky, čímž je 

započata letová fáze, kterou provází celková addukce dolních končetin. Přesouvá se 

hmotnost (těžiště) laterálně ve směru odrazu. Téměř po celou dobu letové fáze jsou obě 

chodidla v plantární flexi. Až ke konci fáze se oba segmenty nastavují pro výhodný 

dopad. V následující části letové fáze dochází k vystřídání končetin tak, že v poslední 

fázi při dopadu noha, která byla na zemi dopadá na bedýnku a noha, která byla na 

bedýnce dopadá na zem. Dochází ke ztlumení pohybu flexí v kyčelním, kolenním 

a hlezenním kloubu. 
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3.9.7 Skoky šikmo do schodů 

Obr. 17 Skoky šikmo do schodů 

V první fázi hráč zaujme výchozí pozici tak, že budoucí odrazová končetina je ve 

výrazném flekčním postavení, chodidlo je mírně vytočeno vně, budoucí švihová 

končetina je ve flexi, v postavení noha za nohou (švihová za odrazovou) a trup je v 

mírné flexi , paže jsou volně v semiflexi, hlava je mírně natočena do směru budoucího 

odrazu. 

V druhé fázi dochází k prudké extenzi odrazové končetiny (co nedynamičtější 

extenze kyčelm'ho, kolenního kloubu a hlezna), k prudké abdukci flektované švihové 

končetiny, která je doprovázena napřímením trupu a švihovou a kompenzační prací 

horních končetin. 

Třetí fáze letová je charakteristická přesouváním hmotnosti nad dopadovou nohu. 

Tato fáze je u tohoto cvičení značně časově redukována. Pokračují kompenzační 

pohyby horních končetin a dochází k nastavení jednotlivých segmentů do výhodné 

pozice pro následnou dopadovou fázi. Tzn. švihová (budoucí dopadová končetina) je 

v semiflekčním postavení, chodidlo se dostává do vytočení mírně vně, aby byl vytvořen 

správný základ pro budoucí odraz a zároveň odrazová (budoucí švihová končetina) do 

addukce a mírné flexe. 

Poslední fáze dopadová Je charakteristická přechodem do silného flekčního 

postavení dopadové nohy, které tvoří výchozí pozici pro další odraz. Tzn. budoucí 

odrazová končetina tlumí dopad na podložku tak, že dochází k dopadu chodidla, jež je 

nastaveno pro následný odraz a k následné postupné flexi v hlezenním, kolenním 

a kyčelním kloubu. Dále dochází k flexi trupu a ke kompenzační práci horních končetin. 
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3.1 O Elektromyografie 

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

povrchové nebo intramuskulární svalové aktivity. Zaznamenává změnu elektrického 

potenciálu, ke které dochází při svalové aktivaci. 

Elektrická aktivita činného svalu - akční potenciál (AP) 

AP vzniká, přestoupí-li depolarizační proud (vzruch) potenciál na úrovni prahu 

a vyvolá otevírání kanálů Na+, které vede ke zvýšení "pozitivity" uvnitř buňky 

a k postupnému rozvoji AP.Je-li sval volně aktivován, šíří se akční potenciál vznikající 

v motorickém kortexu v mozku pyramidovou drahou k buňkám předních rohů míšních, 

kde je předáván motoneuronům. Z motoneuronu je AP veden všemi jeho větvemi 

k jednotlivým svalovým vláknům a dále se šíří po jejich membránách. 

Vzrušení, jdoucí přes motorické nervy, dosahuje různé motorické jednotky v jiném 

okamžiku, takže se nekontrahují současně, ale střídavě- asynchronně. Jejich kontrakce 

však na sebe navazují. Kontrakce každého svalového vlákna příslušného určité vzrušené 

MJ je děj jednorázový. Každý nervový vzruch vyvolá po uplynutí latentní doby pouze 

jednu kontrakční vlnu, běžící po vláknu od inervačm'ho místa za vlnou vzrušivou 

(s určitým fázovým posunem). Rychlosti vzrušivé a kontrakční vlny mohou být 

ujednotlivých vláken značně rozdílné. Vznik kontrakční vlny vlákna je signalizován 

AP. První známky mechanické reakce spadají u kosterního svalu do sestupné části 

AP. V zrušení svalového vlákna podléhá ve většině případů známému zákonu "vše nebo 

nic". Nemusí tomu tak být úplně vždy. Je-li do svalového vlákna přivedeno více 

podprahových impulsů, může vzniknout AP jejich sumací. 

U povrchové EMG prochází AP přes přilehlé svalové tkáně, hlavně tuk a kůži, na 

jejímž povrchu jsou detekovány. EMG signál je výsledkem sledu akčních potenciálů 

motorických jednotek, které jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti 

kontrahovaných svalových vláken. 

Elektrická aktivita svalu využívá pro posuzování mechanické aktivity možnost 

relativního sdružení registrovaných elektrických signálů s veličinami, které popisují 

mechanický efekt kontrakce. Možnost přiřazení může v některých dostatečně jistých 

případech vést až k náhradě. Obecně je ale přiřazení elektrické aktivity (EA) 
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k hodnotám mechanickým znesnadněno řadou vlivů. Jejich přehlédnutí může vést při 

interpretaci výsledků ke zkreslenému a zjednodušenému názoru na skutečné poměry. 

Zdrojem dalšího zkreslení může být vlastní registrační postup, použitá aparatura 

a způsob kvantifikace EMG, zejména získaného právě pomocí kožních elektrod. 

Podstata EMG záznamu 

Výboje a frekvence výbojů jednotlivých AP motorických jednotek jsou na sobě 

nezávislé. Synchronizaci vykazuje pouze 10-20 % AP, u malých svalů, kde se oblast 

jedné motorické jednotky rozprostírá přes celý sval, je synchronizováno 20 - 50 % 

výbojů. Frekvence jedné motorické jednotky není vysoká - 6-25 AP za vteřinu 

(v závislosti na intenzitě kontrakce a druhu svalu). Lze očekávat, že u povrchové EMG 

se můžeme v důsledku značné asynchronní činnosti jednotlivých motorických jednotek 

(dále jen MJ) setkat s frekvencemi vyššími a nepravidelnými. Protože na povrchové 

elektrody se propaguje mnoho různých časově posunutých napětí, má získaná křivka 

složitý a zcela nepravidelný průběh. Výsledný EMG záznam není tedy prostou sumací 

jednotlivých elementárních napětí, ale platí pro něj zákony interference jednotlivých 

výbojů. Komplikované interferenční pochody předcházející vzniku EMG, které 

probíhají v prostorovém vodiči (sval, kůže, elektrody) a různé odstupy zdrojů napětí od 

elektrody nedovolují žádnou užitečnou diferenciaci jednotlivých AP ve vztahu 

kjednotlivým MJ. Povrchový EMG záznam nás informuje o průběhu rozdílů napětí na 

elektrodách umístěných na povrchu kůže a neposkytuje žádnou bližší informaci o EA 

jednotlivých přilehlých motorických jednotek. 

EMG signál získaný pomocí povrchových elektrod však ve srovnání s jehlovými 

elektrodami umožňuje globálnější posouzení EA svalu díky větší ploše, ze které je 

záznam získáván. Rovněž je snadněji použitelný při různých pohybových aktivitách. 

Pro získání kvalitního EMG záznamu je nutné přesné optimální nastavení přístrojů, 

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

artefaktům a stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. 

Frekvence, s níž pracují MJ, jsou důležitým ukazatelem úrovně isometrické 

a isotonické kontrakce. Při zvětšování síly kontrakce se zvyšuje frekvence stahů 

jednotlivých MJ. EMG záznam, získaný pomocí povrchových elektrod, obsahuje 

výsledný zápis interferenční činnosti mnoha MJ. Zesílení EMG zesilovače není stejné 
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pro všechny amplitudy vstupního signálu. Při vyšších amplitudách dochází k přebuzení 

zesilovačů, které amplitudu deformuje (odřezává). Tím je poměrně významně zkreslen 

obraz průběhu napětí na snímacích elektrodách. Tato chyba se může projevit především 

při integraci EMG. 

Zabránění všem odchylkám od základní linie EMG nemajícím původ v EA 

sledovaného svalu, je velmi obtížné. Odchylky mohou vznikat elektrickými rušivými 

vlivy přicházejícími z okolí, mechanickými vlivy, které mají svůj původ v proměnné 

velikosti přechodového odporu mezi elektrodou a kůží. Velký vliv mohou mít zejména 

při unipolární registraci artefakty vzniklé záznamem napětí z jiného svalu, která se 

projeví tzv. "stíny" s frekvenční věrností ale menší amplitudou. Včasná identifikace 

těchto artefaktů je nutná pro získání věrného záznamu. 

Umístění snímacích bodů 

Obtížný problém představuje přesné definování referenčních snímacích bodů. 

Umístění by měla vycházet z následujících kritérií: 

1. Možnost přenosu polohy těchto bodů z jednoho člověka na druhého při 

zachování úrovně jejich funkční reprezentativnosti. 

2. Možnost postihovat z těchto bodů u různých osob jednotným způsobem 

mechanickou aktivitu sledovaného svalu. 

Poloha elektrod vůči aktivním motorickým jednotkám a velikost elektrod jsou 

důležité v těch případech, kdy je pro posouzení EA svalu využívána amplituda napětí. 

Nedostatečnou korelaci mezi EA a mechanickou aktivitou může způsobit nevhodné 

umístění a velikost povrchových elektrod. 

Dělení elektrod podle konstrukčního typu 

1. Povrchové elektrody se používají při měření rychlosti vedení nervem, 

reflexologických a kineziologických studiích. Obyčejně se jedná o menší 

kovové disky, které se fixují na odmaštěnou kůži leukoplastí. Nejsou vhodné pro 

vyšetření akčních potenciálů jednotlivých motorických jednotek, protože 

zachycují potenciály z větší plochy takže se zaznamenává aktivita z více MJ. 

Vstupní odpor při upevnění by měl být co nejmenší. 
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Obr. 18 Povrchové elektrody 

2. Jehlové elektrody se používají jak při nativní elektromyografii, tak při studiích 

vedení periferními nervy. Existují různé typy: koncentrické, bipolární, 

unipolární. 

Obr. 19 Jehlové elektrody 

Dělení elektrod podle účelu použití 

1. Registrační elektrody mohou být jehlové i povrchové. Aktivní elektroda snímá 

elektrickou aktivitu a je umístěna nad bříškem zkoumaného svalu. Referenční 

elektroda je umístěna nad šlachou. Výsledný EMG signál je rozdílem napětí 

mezi aktivní a referenční elektrodou. 

2. Stimulační elektrody jsou speciálně uzpůsobené pro vyvolání stimulace. 

3. Zemnící elektrody jsou povrchové, obvykle ve formě fixovatelné páskové 

elektrody. 

Povrchové miskové nebo samolepící elektrody, převážně s Ag/AgCl povrchem, je 

nutné dostatečně mechanicky očistit a omýt benzin-alkoholem. Jehlové elektrody se 

sterilizují. 
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Řízení a odstupňování síly 

K popsání mechanického a elektrického chování celého svalu poskytuje lepší 

výpověď o stupňování síly vyvíjené svalem sledování současné činnosti většího 

množství motorických jednotek (MJ). Zajímavé výsledky byly získány sledováním 

počtu AP z mnoha MJ a integrací jejich EMG. 

CNS může řídit stupeň kontrakce svalu (skupiny svalů) při pohybu pomocí počtu 

vzrušených MJ (prostorové odstupňování) nebo pomocí frekvence vzruchů (časové 

odstupňování). Může dojít i k tomu, že vzruch jednoho nervového vlákna vyvolá 

kontrakci svalových vláken, tvořících celou MJ (počet svalových vláken jedné MJ se 

značně liší přibližně od 5-1 O až po 1600). Při posuzování časového a prostorového 

odstupňování síly svalu lze upřít pozornost na elektrické projevy některé MJ nebo 

registrovat současně projevy více MJ. 

Roste-li síla kontrakce do určité hranice se zvyšuje frekvence výbojů pracujících 

MJ. Po dosažení maxima (asi za 0,1 s) vstupuje do činnosti další MJ, která se chová 

obdobně. Takto se nabírají jednotlivé MJ jedna po druhé. Zesílení velmi slabé svalové 

kontrakce je uskutečňováno zejména vzrůstem vybíjecích frekvencí MJ, které jsou již 

v činnosti. Vzrůst volní kontrakce ze střední na maximální se uskutečňuje nasazením 

dalších, dosud nečinných, MJ. Rozdíly zjištěné při sledování časového a prostorového 

odstupňování síly kontrakce vznikají tím, že mechanogramje obvykle získáván z celého 

svalu, zatímco frekvence AP v EMG záznamu je získávána pouze z jednoho okrsku 

svalů. 

Motorická jednotka je skupina svalových vláken, která je inervována jedním 

motorickým neuronem. Počet vláken v jednotce se velmi liší a záleží na jemnosti 

pohybu svalu. Nejmenší jednotky jsou zřejmě v okohybných svalech (kolem deseti), 

největší v zádových svalech (až dva tisíce). Svalová vlákna jedné motorické jednotky 

jsou uspořádána difusně ve větší části svalu. To umožňuje, aby při určitém napětí svalu 

mohly pracovat jen některé jednotky a ostatní odpočívaly, přičemž se v aktivitě 

postupně střídají. 

43 



Aktivita motorické jednotky (MJ) vzhledem k síle 

Hlouběji uložené MJ se aktivují při nižších napětích svalu dříve, než MJ na povrchu. 

Při vyšších aktivitách se aktivita MJ ztrácí v interferenční křivce. 

Závislost frekvence MJ na napětí nevyjadřuje jednoznačně časové ani prostorové 

odstupňování síly volní kontrakce celého svalu. Nelze ji tedy využít pro sledování 

aktivity svalu v tomto směru. Vztah mezi mechanickou a elektrickou aktivitou svalu 

nelze zjednodušit na vztah mechanické aktivity svalu k EA MJ ani v případě, kdy je 

místo frekvence MJ sledována její amplituda či plocha pod křivkou. 

Z hlediska možnosti hodnocení elektromyografie umožňuje nejlepší pop1s 

izometrická kontrakce, během které nedochází k žádným posunům ani změnám délky 

svalu. 

V biomechanice dominují tři aplikace při používání povrchového EMG: 

1. Ukazatel zahájení svalové aktivace 

2. Udává informace o silových přírůstcích vyvolaných jednotlivými svaly nebo 

skupinou svalů 

3. Ukazatel únavových procesů nastávajících uvnitř svalu 

Aktivace svalu 

Pro určení aktivace svalu není důležité, jestli je kontrakce izometrická nebo 

anizometrická. Důležité je, zda EMG signál vzniká jen ze zkoumaného svalu nebo je 

přítomný i signál ze svalů sousedních. 

Jestliže je sousední sval aktivován více než sval pod elektrodou, přeslech může být 

registrován a výsledek chybně interpretován. Správným umístěním elektrod (na 

střednici svalového bříška, respektováním inervačních zón) značně snížíme registraci 

přeslechu. 

Dalším důležitým faktorem je časové zpoždění. Elektromechanické zpoždění je 

zpoždění mezi aktivací svalu a konkrétní mechanickou činností svalu která je jeho 

aktivací vyvolána. Vzniká mezi svalovou aktivací detekovanou EMG a svalovou 

aktivací, kterou generuje svalová síla. Zpoždění mezi signálem a silou je proměnlivé 

a závisí na několika parametrech, včetně typu svalového vlákna, rychlosti zapojení 
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dynamiky svalu, viskoelastických vlastnostech svalu a tkáni šlachy (včetně jejich 

délek). 

Závislost síla - EMG signál. 

Amplituda EMG signálu obecně roste v závislosti na síle nebo kontrakční rychlosti 

svalu, tato závislost poskytuje jen kvalitativní údaj o vztahu mezi proměnnými. Při 

otázce, jak se mění síla během dvou rozdílných úloh, nemůžeme přesně 

odpovědět.Mnoho faktorů ukazuje, že závislost nemá pevnou kostru. 

Vliv těchto faktorů může být eliminován normalizováním amplitudy EMG signálu 

a síly mezi kontrakcemi, v kterých se elektroda nepohybuje a kdy vzájemná vzdálenost 

mezi elektrodou a aktivními svalovými vlákny je fixována. Jestliže se elektroda 

pohybuje, potom charakteristiky prostorové filtrace mezi aktivními vlákny 

a detekovanými povrchy budou změněny. Také umístění s ohledem na inervační zóny, 

svalo-šlachové spojení a střednice svalu se změní. Tyto změny se budou odrážet v EMG 

signálu. 

U anizometrické kontrakce nastává mnoho mechanických, fyziologických 

a elektrických změn, které ovlivňují vztah mezi silou a amplitudou. Např. závislost síla

délka svalových vláken se mění nelineárně a tvary akčních potenciálů motorických 

jednotek, které utvářejí EMG signál jsou změněny, protože vzájemná pozice elektrod 

fixovaných na povrch kůže je měněna s respektováním kontrahujících svalových 

vláken. 

Zpracování EMG signálu 

Filtrace: odfiltrování frekvencí nižších než 20Hz a vyšších než 500Hz - pomocí 

dvoupásmového filtru. Dále je nutné odfiltrovat frekvenci střídavého elektrického 

napětí (50Hz Evropa, 60Hz USA), pokud není odfiltrováno hardwarově. 

Offset: Nativní EMG data byly nejprve ofsetována, tak aby splňovala předpoklad, že 

EMG signál je střídavý signál oscilující stejnou vahou do kladných i záporných hodnot 

Rektifikace: přehození záporných hodnot do kladných - vytvoření absolutních 

hodnot ze všech registrovaných amplitud. 

Vyhlazení aplitudy EMG např. zprůměrováním hodnot amplitudy v okně o velikosti 

200ms (velikost okna závisí na potřebách a zkušenostech experimentátora). 
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4. Cíle, úkoly a hypotéza 

4.1 Cíle práce 

Cílem práce je kineziologický obsah pohybového vzoru hokejového bruslení vpřed 

a pohybových vzorů napodobivých odrazových cvičení. 

4.2 Úkoly práce 

1. Stanovit hypotézu 

2. Provést rozbor dosavadních studií na téma lokomoce a sportovní lokomoce 

člověka 

3. Popsat tvarovou charakteristiku sledovaných pohybů 

4. Elektromyograficky vyšetřit vybrané svalové skupiny u sledovaných pohybů 

5. Zpracovat získaná data a vyhodnotit údaje 

6. Srovnat a vyhodnotit sledovaný průběh pohybových vzorů na základě získaných 

výsledků elektomyografického měření 

7. Formulovat závěry 

4.3 Hypotéza 

Předpokládáme podobnost kineziologického obsahu hokejového bruslení přímo 

vpřed s kineziologickým obsahem napodobivých odrazových cvičení. 

46 



5. Metody práce 

5.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro EMG vyšetření na vybraných svalových skupinách byl vybrán hráč první 

hokejové ligy. Proband je hráč na úrovni první výkonnostní třídy. Věnuje se lednímu 

hokeji 14 sezon a dosahuje výborných výsledků. V porovnání s ostatními hráči ligy 

dosahuje vynikajících výsledků v oblasti bruslařských dovedností. U tohoto hráče se 

předpokládá vysoký stupeň osvojení bruslení a tudíž správná technika provedení 

sledovaného prvku bruslení a odrazových cvičení. Při měření byl odpočatý, bez 

zdravotních potíží, zároveň však v režimu plného tréninku (6 TJ a 2 zápasová utkání). 

5.2 Popis technického vybavení 

Byl použit nezávislý přenosný měřící přístroj KAZE5 (vyvinutý na UK FTVS 

v Praze). Jedná se o mobilní EMG přístroj pro terénní snímání elektrických potenciálů 

svalových skupin povrchovými elektrodami upravený pro transport na těle probanda. 

Přenos naměřených dat do přenosného PC. Polyelektromyografický mobilní přístroj 

s vlastní pamětí 8 měřících kanálů, z toho 7 kanálů pro měření EMG potenciálů ze 

svalových skupin, 1 kanál je pracovní pro synchronizaci s videozáznamem, pro 

orientační značkování přímo v záznamu generované probandem, akustickou informaci 

ohraničující čas měření . 

Doba měření v 6 nastavitelných stupních od 2,5 sec do 327 s. Vzorkování 200Hz, 

tj. 5 ms. Frekvence 30 - 1200 Hz při -3 dB pro každý kanál. Je zaznamenávána 

absolutní hodnota EMG signálu s integrací. Křivka (obálka jednotlivých píků) je 

vyhlazena s časovou konstantou od 14 do 125 ms. Stupeň citlivosti je možno nastavovat 

v řadě od 50 do 2000 V. 

Pro napájení 3 samostatné akumulátory NiMH. Rozměry přístroje s akumulátory 

jsou 185x140x42 mm. Hmotnost přístroje s bateriemi včetně sportovní ledvinky 

upevněné okolo pasu výzkumné osoby je 1,4 kg. 

Proband byl vybaven hokejovými bruslemi zn. CCM EXTEN 40 , hokejovou holí 

značky P ASVILLAN a sportovní obuví značky PUMA a sportovním oblečením značky 

MOIRA (předeprané v aviváži). 
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5.3 Metody a organizace experimentu 

Terénní experiment probíhal na zimním stadiónu v Šumperku. První měření bylo 

provedeno na strojově upravené ledové ploše zimního stadionu v Šumperku ve vybrané 

herní lokomoci (přímá jízda vpřed). Proband se neprodleně po naměření první baterie 

jízdy vpřed na hokejových bruslích přezul do sportovní obuvi a přesunul se na plochu 

v těsné blízkosti ledové plochy. Následně proběhlo měření na sportovní ploše, kde byla 

měřena napodobivá odrazová cvičení používaná v tréninku ledm'ho hokeje. V prvním 

měření byla měřena aktivace svalů při přímém bruslení vpřed jako nejpoužívanější části 

herní lokomoce hráče ledního hokeje. V druhém měření byly snímány tytéž svaly při 

napodobivých odrazových cvičeních. Při nalepování elektrod byl měřen kožní odpor a 

dle toho nastavena citlivost jednotlivých kanálů, která byla otestována speciálním 

softwarem KAZE5. Měření proběhlo bez přelepování elektrod. Záznam z vnitřní paměti 

přístroje byl po ukončení série měření převeden do přenosného PC, upraven 

specifickým softwarem KAZE5 a exportován do poslední verze programu Microsoft 

Excel. Celý experiment byl snímán videokamerou se synchronizovaným 

videozáznamem. Pro analýzu byl použit nábor EMG při pokusu s nejvyšší mírou 

pravidelnosti snímaných EMG potenciálů. 

5.4 Měřené svalové skupiny 

Povrchová elektromyografie byla prováděna na 7 přístupných svalech 

participujících na zapojení pánevního pletence a dolní končetiny do lokomoce (přesná 

lokalizace EMG elektrod uvedena níže): 

1. m. tibialis anterior sin. 

2. m. gastrocnemius sin., caput mediale 

3. m. adductor longus sin. 

4. m. biceps femoris sin., cap. longum 

5. m. rectus femoris sin. 

6. m. gluteus medius sin. 

7. m. gluteus maximus sin. 
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Byl sledován timing nástupu a poklesu EMG potenciálů, který pomohl vytvořit 

kineziologické schéma pohybu, vlastně jakousi "mapu koordinace". 

5.5 Funkce měřených svalových skupin a lokalizace EMG elektrod 

Musculus rectus femoris 

Začátek: spina iliaca anterior inferior 

a horní okraj acetabula 

Úpon: ligamentum patellae na 

~Fernara W 1!11 

Pecllnouc; 
Adductor brcvrs 
Addu tar longus 

tuberositas tibiae 
Addu or m·tgnu-·. 

Pat !Ia 
Media! patellc; ' 

re lnaculum 

Funkce: kloub kyčelní - flexe, kloub 

kolenní- extense 

Obr. 20 Lokalizace elektrody na m. rectus femoris 

Musculus adduktor longus 

A.Jouctor magn ,:: 
: .) r rior nachrnant) 

A.ddu tor brtMS 
(post 11or UnC'Ilment)"" 

Adduc or longu 
(posterior , tt "tchrnt:ntl 

Add K:or r ag· IJS 
po. t!•rrur a tC rliJ 

--Arldt ctor r::~gnu 
(RdCl ctor rnintrnus part 

Obturator toramen 

:rH-Pubts 

Adductor rnagnus 
(~cl'iocondylrH partl 

Tendrnou (adductor} 
h• .. tt s 

Obr. 21 Lokalizace elektrody na m. adduktor longus 
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Začátek: r. ossts pubis, mezi 

symfýzou 

publicum 

a tuberculum 

Úpon: labium mediale lineae 

asparae (střední 1/3) 

Funkce: kloub kyčelní 

addukce, pomocná flexe, 

pomocná zevní rotace 



Musculus. tibialis anterior 

Tl~aliS 

:cnvr 

·· ·"lbi 'i.J 

1 e•t<l ol 
Ion 

Začátek: zevní plocha tibie, membrana inerossea crusis, 

bércová fascie 

Úpon: os cuneiforme mediale (plantárně) baze 

1. metatarsu 

Funkce: kloub hlezenní - dorsální flexe a supinace 

Obr. 22 Lokalizace elektrody na m. tibialis anterior 

Musculus biceps femoris, caput longum 

Semilendmosus ---+M!~.; 

To.ndlnous mscnption-";:.M-""' 

Gractlis 

Sem, membr il nosus 

Adducto~ magnus 

' ( 
1 ~ Outline of <Mf-J :·~ 

.. covere by 
\ gluteus maxm1us 

• /.t 
S".. t.- Adductor 
~ magrus 

I . 
i.::i.:!~'-7'7- Biceps femoris 

Iang head 

Vast s 
lateralis 

Btceps femoris 
short í1ead 

Začátek: tuber ischiadicum 

Úpon: caput fibulae 

Funkce: kloub kyčelní-

extense, addukce a pomocná 

zevní rotace , kloub kolenní -

flexe a zevní rotace Gen ve 

flexi) 

Obr. 23 Lokalizace elektrody na m. biceps femoris, caput longum 

50 



Musculus gastrocnemius, caput mediale 

rA.~-- ~~:-~~:~t:-:1 
·-·--·--·-----.. -~ 

• . . j • I 

Začátek: proximálně od condylus med. femoris 

Úpon: tuber calcanei- tendus calcaneus (Achillis), mezi 

tuber calcanei a šlachou je bursa tendinis calcanei 

Funkce: kloub kolenní- pomocná flexe, kloub hlezenní

plantární flexe, kloub dolní zánártní - pomocná iverse 

(plantární flexe, addukce, supinace) 

Obr. 24 Lokalizace elektrody na m. gastrocnemius, caput mediale 

Musculus gluteus maximus 

Začátek: vzadu zevně na os ilii, os sacrum, kostrči 

a ligamentum sacrotuberale aponeurosis lumbalis 

Úpon: tractus iliotib., tuberos. glutaelis, septum 

intermuscul. lat. a linea aspera 

Funkce: kloub kyčelní- extense (zadní č.), zevní rotace 

(zadní č.), pomocná abdukce (přední č.), pomocná 

addukce (kaudální č.) kloub kolenní - pomocná extense 

(tahem za tractus ilitibialis). 

Obr. 25 Lokalizace elektrody na m. gluteus maximus 

51 



Musculus gluteus medius 

( ; !Jl . . 
n•a: ; nus ,, 

Glulo3uc, 
ma>emu • 

(Cl!) 

Začátek: vnější plocha os ilii, mezi linea glutea posterior 

a linea glutea anterior, crista iliaca(labium extemum) 

Úpon: trochanter major femori"s 

Funkce: kloub kyčelní - abdukce (střední č.), pomocná 

flexe, extense (zadní č.), zevní rotace (zadní č.), vnitřní 

rotace (přední č.) 

Obr. 26 Lokalizace elektrody na m. gluteus medius 

5.6 Prezentace způsobu vyhodnocení dat 

Rozbor se soustředil na měření aktivity sledovaných svalů. Při měření byly jízdy 

snímány synchronizovanou digitální videokamerou. Po zpracování naměřených dat 

v speciálním počítačovém programu bylo možno jednotlivým fázím pohybu přiřadit 

odpovídající EMG charakteristiku vypovídající o aktivitě sledovaného svalu. 

K rozdělení záběru na jednotlivé fáze, jsme využili videozáznam. EMG 

charakteristiku jsme vždy přiřadili klíčovým polohám, z nichž jsme při měření jízdy 

vpřed na ledové ploše věnovali pozornost klíčovým fázím pohybu - nasazení, odraz, 

přenesení, skluz. V případě odrazových cvičení jsme se zaměřili na základní čtyři fáze

zaujmutí výchozí polohy, odraz, letovou fázi a fázi dopadu. 

Podle videozáznamu z digitální kamery byl vybrán časový úsek pro hodnocení práce 

jednotlivého sledovaného svalu. Úsek zahrnoval buď celý cyklus skoku od odrazu 

k odrazu dolních končetin - u synchronní činnosti dolních končetin nebo celý dvojkrok 

- u střídavé práce dolních končetin. Jako hranice analýzy byl zvolen okamžik 

posledního kontaktu chodidla s podložkou před odrazem. Tento úsek byl vybrán a 

zpracován do grafu počítačovým programem KAZE5. Osa X vyhodnocených grafů 
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zaznamenává časové údaje, osa Y představuje elektrický potenciál aktivity daného 

svalu. Čísla pod grafem odpovídají jednotlivým polohám prováděného pohybu. 
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III. VYSLEDKOV A CAST 

6. Vyhodnocení 

6.1 Kineziologický obsah bruslení vpřed 
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Graf 1 Bruslení vpřed s hokejkou 

M tibialis anterior sin. 

dokončením odrazu levé 

před 

nohy 

snižováním svojí aktivity dovoluje 

dosáhnout plantární flexe - (pozice 

6 na grafu 1). Je tak možno dokončit 

odraz levou dolní končetinou, pohyb do 

plantární flexe nohy pokračuje ještě po 

opuštění podložky (poz. 7). První 

vrchol aktivity (kolem pozice ll) 

ukazuje udržení nohy v dorsální flexi 

pro nákrok levé dolní končetiny. Druhý 

vrchol aktivity (poz. 19-20) nastavuje 

nohu do postavení v průběhu odrazu 

prostřednictvím m. gluteus maximus 

a m. rectus femoris. Od této pozice do 

pozice 22 následuje pokles aktivity 

nepřímo úměrný nárůstu aktivity 

m. gastrocnemius medialis s1n., 

pracujícího v procesu odrazu (obr.27). 

Obr. 27 Kinogrampozice číslo 6, 7, ll, 19, 20, 21, 22 ke grafu 1 
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M gastrocnemius medialis sin. zajišťuje odraz levé dolní končetiny, vrcholící 

v pozicích 6 a 22 (obr. 28). 

8 

Obr. 28 Kinogram pozice číslo 6 a 22 ke grafu 1 

M adductor /ongus sin. má vrcholící aktivitu kolem pozic ll a 12, aktivní je však 

déle (poz. 7-15). Při předním pohledu nacházíme addukcí po odrazu levou dolní 

končetinou dozadu a do strany, tedy z extenze a abdukce v kyčli. Střídá se ve své 

aktivaci s m. gluteus medius sin., podílejícím se na abdukci kyčle před odrazem 

(obr. 29). 

11 12 1 15 

Obr. 29 Kinogram pozice čís/oll, 12, 7 a 15 ke grafu číslo 1 

M bicepsfemoris sin., caput longum vykazuje vrchol aktivity mezi (poz. 13,14) ve 

chvíli, kdy zastavuje pohyb femuru směrem vpřed do flexe v kyčelním kloubu a mění 

jej na pohyb do extenze. Udržuje svoji aktivitu s plynule se snižujícím průběhem po 

celou dobu probíhající extenze v kyčelním kloubu (obr. 30). 

Obr. 30 Kinogram pozice číslo 13 a 14 grafu 1 
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M rectusfemoris sin. svoji aktivitou (poz. 19-22) expeduje koleno a participuje tak 

na extenční, tj. odrazové vlně (obr. 31 ). 

Obr. 31 Kinogram pozice číslo 19 až 22 ke grafu 1 

M gluteus medius sin. zajišťuje stabilitu pánve ve frontální rovině mezi pozicemi 17 

až 23, postupně však narůstá už po pozici 15. Pravá noha je tak udržována nad ledem po 

dokončení odrazu pravou dolní končetinou, aby nespadla předčasně na podložku. 

Zároveň participuje na abdukci kyčle. Pokles aktivace ukazuje místo přenesení váhy 

těla na pravou dolní končetinu (obr. 32). 

1!1 

Obr. 32 Kinogram pozice číslo 17 až 23 ke grafu 1 

Timing ukazuje dokončení abdukce (poz. 20), poté dokončení extenze (poz. 21) 

v kyčelním kloubu prostřednictvím m. gluteus maximus. Levá dolní končetina 

v závěrečné fázi odrazu se již pohybuje pouze vzad - viz čelní pohled (obr. 33). 

Obr. 33 Kinogram - čelní pohled na závěrečnou fázi odrazu 

M gluteus maximus, sin. vykazuje nárůst aktivity (od po z. 15) v nepřímé závislosti 

na poklesu aktivity m. adductor longus a vrcholí dokončením aktivní extenze 
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v kyčelním kloubu (poz. 20, 21 , obr. 34). Dále tato extenze pokračuje (poz. 22) již bez 

výraznější účasti tohoto svalu setrvačností. Levá noha opustila podložku. 

i5 

Obr. 34 Kino gram pozice číslo 15, 20 a 21 ke grafu 1 

6.1.1 Fenomén trojextenze 

Po záběrové práci m. biceps femoris sm., caput longum a v jejím průběhu 

nacházíme transparentně důkaz trojextenze při odraze dolní končetny: m. gluteus 

maximus sin. dokončuje odraz (poz. 20) následován m. rectus femoris sin. (poz. 21) vše 

završeno m. gastrocnemius sin., caput mediale, kterého do kontrakce pustila předchozí 

inhibice m. tibialis anterior sin. (před poz. 20). 

2.() 

Obr. 35 Kinogram pozice číslo 20 a 21 ke grafu 1 

Na fenomén trojflexe můžeme usuzovat z aktivace m. tibialis anterior a částečně 

m. adductor longus, dalším skrytým hráčem bude nesledovaný m. iliopsoas sin. 

zajišťující flexi kyčelního kloubu. 

Mezi pozicemi 18 a 19 nacházíme pokles aktivity m. gluteus maximus sm. 

navazující na pokles aktivity m. tibialis anterior sin. a m. gluteus medius sin., spolu 

s nepatrným nárůstem aktivity m. gastrocnemius sin., caput mediale. Tento fenomén má 

krokově pravidelně cyklický charakter a zatím jej neumíme zdůvodnit. Je možné, že 

může mít vazbu na horní končetiny ve zkříženém lokomočním vzoru a bude muset být 

objasněn měřením sestavy svalů, z této logiky vyplývající. 
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6.2 Kineziologický obsah napodobivých cvičení 

Pro potřeby našeho výzkumu jsme zvolili pro měření a následný rozbor soubor 

vybraných odrazových cvičení. Z toho většina jsou imitací bruslařského kroku. 

Z analýzy naměřených hodnot u všech těchto cvičení jsou vytvořeny jakési 

"kineziologické mapy" jednotlivých pohybů, které jsou vztaženy k hokejovému bruslení 

resp. jízdě vpřed. Jsou zdůrazněny především odlišnosti a podobnosti v obsahu obou 

pohybů v závislosti na vzájemném timingu zapojení sledovaných svalů. 

6.3 Rozdíly mezi kineziologickým obsahem pohybu při bruslařském 

kroku a napodobivým cvičením odrazy stranou na místě 

Pro sledování byl zvolen jako jeden pohybový cyklus úsek dvou skoků mezi dvěma 

odrazy levou dolní končetinou, čili ze základní polohy jeden odraz levou končetinou 

a jeden odraz pravou končetinou a zpět do výchozí polohy. 
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Graf 2 Srovnání jízdy vpřed s hokejkou a odrazů stranou na místě 
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M tibialis anterior sin. 

Sledujeme zvednutí špičky, dorzální flexi nohy před 

dopadem (poz. 13, obr. 36), aby se noha při dopadu na pravou 

dolní končetinu nedotýkala podložky, dále vyšší aktivace pro 

dorzální flexi nohy při přenosu těsně nad povrchem (po poz. 30, 

obr. 37), stabilizace chodidla na podložce (poz. 40-48, obr. 38) 

až do aktivace m. gastrocnemius sin., cap. longum, který 

m. tibialis anterior sin. v aktivaci střídá. 

Obr. 36 Pozice 13 ke grafu 2 

Obr.37 Kinogram číslo 30, 40 a 48 ke grafu 2 

M adductor longus sin. 

Má první vrchol aktivace při zajištění addukce při dopadu na pravou 

dolní končetinu (poz. 20, obr. 38). Funkční zapojení od poz. 23 do poz. 32 

(obr.39) lze těžko vysvětlit, je možné, že se jedná o reakci svalu na výrazné 

protažení v průběhu abdukce (nelze přesně určit). Stabilizace postury 

v průběhu dopadu a odrazu měřené dolní končetiny je svalem zajišťována 

mezi poz. 45 - 48 (obr. 40). 

Obr. 38 Pozice 20 ke grafu 2 
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Obr. 39 Funkční zapojením. adductor longus sin., pozice 23- 32 

Obr. 40 Stabilizace postury v průběhu dopadu poz. 45-48 

M gluteus medius sin. 

Mezi poz. 25 - 32 (obr. 41) při akceleraci vzhůru do strany zvedá levou polovinu 

pánve a tím celou levou dolní končetinu proti gravitaci. Při opoře levé dolní končetiny 

(poz. 45 - 55, obr. 42) zvedá pravou polovinu pánve v rovině frontální v průběhu celého 

odrazu. 

Obr. 41 Zvedání levé poloviny pánve proti gravitaci 
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Obr. 42 Zvedání pravé poloviny pánve v rovině .frontální 

M biceps femoris sin. 

Vzhledem k většímu rozsahu vertikálního pohybu těžiště oproti bruslení je 

u napodobivého cvičení sval více aktivován. Podílí se na udržování flekčního 

a semiflekčního postavení dolní končetiny. Chvilkovou absenci aktivace nacházíme 

u podobných poloh v době letu mezi dvěma odrazy (kolem pozic 17 a 35, obr. 43). 

Obr.43 Pozice 17 a 35 ke grafu 2 

M rectus femoris sin. 

Větší zapojení m. rectus femoris sin. u napodobivého cvičení souvisí opět 

s vertikálním pohybem, kdy levá dolníkončetina zajišťuje zdvih a odraz mezi poz. 45 

a 55. V obdobném režimu pracuje m. gluteus medius sin., kdy v poz. 45 -50 (obr. 44) 

stabilizuje pánev v podmínkách akceleračního působení levé dolní končetiny. Navíc je 

však v poz. 25 - 33 aktivován rovněž při akceleraci vzhůru, kdy je na něm jakoby 

zavěšena levá strana pánve s levou dolní končetinou. 
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Obr. 44 Zapojením rectus femoris a m. gluteus maximus 

M gluteus medius sin. 

Ze sledovaných napodobivých cvičení má v této aktivitě m. gluteus medius sin. 

nejblíže k timingu chůze viz. graf 3, ukázka od stejného probanda. Je patrno, že ve fázi 

opory dolní končetiny brání m. gluteus medius sin. poklesu kontralaterální kyčle vlivem 

gravitace a poté ve fázi nákroku je na něm zavěšena hmotnost ipsilaterální poloviny 

pánve a dolní končetiny. M. gluteus medius sin. na opomé straně tak udržuje váhu těla 

působící na kontralaterální stranu pánve a kontralaterální m. gluteus medius působí jako 

závěs nakračující dolní končetiny. Jak vidíme, nároky na práci svalu jsou relativně 

stejné. 

O.~uteus /\ f\~ IJ'\_ 1 
mediu 
sin. 
~--··--

"'...,_/V 
\-.~-

I I I 
o 

0,5 
2 

Graf 3 Aktivita m. gluteus medius sin. 

Při bruslení tato druhá, "závěsná" funkce výrazně redukována (graf 4). Je to zřejmě 

díky skluzu vpřed. U začátečm'ků se projevuje chůzový charakter závěsu a noha není 

poté pokládána do směru budoucí jízdy, ale jakoby ztěžka dopadne zvysoka na 

podložku. 

6. m. gluteu~.-'\n edlus sin. / ·" I" \ ,~./.r \ 
r----.......-r' -..........__.__..---........ / ' 1---..__ -· 

Graf 4 Aktivita m.gluteus sin. při bruslení vpřed 
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6.4 Rozdíly mezi kineziologickým obsahem pohybu při bruslařském 

kroku a napodobivým cvičením odrazy šikmo vpřed 

Pro sledování byl zvolen jako jeden pohybový cyklus úsek dvou skoků mezi dvěma 

odrazy levou dolní končetinou, čili ze základní polohy jeden odraz levou končetinou 

a jeden odraz pravou končetinou a zpět do výchozí polohy. 
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Graf 5 Srovnání jízdy vpřed s hokejkou a odrazů šikmo vpřed 
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M rectus femoris sin. 

Vykazuje masivní aktivaci po poz. 33. Dochází k deceleraci a akceleraci na levé 

dolní končetině (obr. 45). Aktivace je přítomna až do ukončení zdvihu na levé dolní 

končetině. Celkově tedy při brzdění flexe s následnou extenzí v kolenním kloubu. 

Obr. 45 Decelerace a akcelerace odrazové dolní končetiny 

M tibialis anterior sin. a m. gastrocnemius sin., cap. mediale 

Vykazují podobné časové charakteristiky u obou aktivit. M. gastrocnemius sin. je 

podobně časově svázán v procesu odrazu s m. gluteus maximus sin. v obou aktivitách. 

Vidíme pouze dřívější nástup aktivace m. tibialis anterior sin. (poz. 23 - 40, obr. 46) 

u napodobivého cvičení, je tak dříve kontrolována poloha špičky nohy před dopadem 

oproti bruslení (poz. na grafu 5 bruslení, poz. 16 - 20). 

Obr. 46 Kontrola špičky před dopadem u bruslení a odrazů šikmo vpřed 

M adductor longus sin. 

Zajišťuje boční stabilitu při odraze (např. poz. 35 - 40, obr. 47 a), provádí vlastní 

odraz do strany, po odraze do strany addukuje levou dolní končetinu (poz. 8 - 13, obr. 
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47 b). Přerušení vrcholu aktivace (např. poz. 6) jakoby uvolňuje prostor pro dokončení 

práce m. rectus femoris sin. - tedy dokončení odrazu (poz. 8, 46, obr. 47 c, viz podobně 

m. gastrocnemius). 

L 

Obr. 47 a Odraz do strany, 47 b Addukce levé končetiny, 47 c Dokončení odrazu 

M gluteus medius sin. 

Při dopadu (poz. 28, obr . .48) brzdí sešikmení pánve na pravé 

straně ve frontální rovině k zemi. Sešikmení pánve pravou stranou 

k zemi (při určitém uvolnění po dopadu na levou dolní končetinu) 

nacházíme ve snížení aktivace m. gluteus medius (poz. 33, obr. 49). 

Mohutný nárůst aktivace kolem poz. 35 ukazuje na zvedání 

a stabilizaci pánve ve frontální rovině v průběhu celého odrazu 

a počátku letu (poz. 35 - 48, obr. 50). 

Obr. 48 Pozice 28 ke grafu 5 
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Obr. 49 Pozice 33 ke grafu 5 Obr. 50 Nárůst aktivace m. gluteus medius sin. 

Odlišnosti napodobivého cvičení 

Menší aktivita m. adductor longus sm. při addukci, rozdělená do dvou 

vrcholů - odraz do strany (obr. 51) a addukce stehna po odraze (obr. 52). 

Obr. 51 Odraz do strany Obr. 52 Addukce stehna po odraze 

Posun zvedání špičky oproti odrazu zpět (m. tibialis anterior sin.). Masivní nárůst 

aktivace m. gluteus medius sin. pro stabilizaci pánve při dopadech. Pohyb je veden 

relativně více ve vertikálním směru, pohyb při bruslení je jakoby roztažen skluzem více 

horizontálně, nevznikají tolik vertikální rázy, dopad vlastně neexistuje (obr. 54 a 55). 

Obdobná situace je i u práce m. rectus femoris sin., který musí pracovat více proti 

směru gravitace než na ledě. 
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Obr. 53 Horizontální směr odrazu při bruslení 

Obr. 54 Vertikální směr odrazu při odrazech šikmo vpřed 

Toto napodobivé cvičení má podobný koordinační obsah jako bruslařský krok při 
hokeji. 
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6.5 Rozdíly mezi kineziologickým obsahem pohybu při bruslařském 

kroku a výskoky snožmo do schodů 

Pro sledování byl zvolen jako jeden pohybový cyklus úsek jednoho výskoku mezi 

dvěma odrazy snožmo. 

M tibialis anterior sin. m.gastrocnemius sin, caput mediale. 

Obr.55 Pozice 21 
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Graf 6 Srovnání jízdy vpřed a odrazů snožmo do schodů 

Aktivuje se v jednom cyklu u skoků do schodů. Při symetrické synchronní práci 

dolních končetin je kromě fáze dokončení odrazu prostřednictvím m. gastrocnemius 

medialis sin. sledovaný sval v nepřetržité aktivaci. "Hlídá" špičku nohy proti 

zakopnutí - dorzální flexe nohy (obr. 55). 

Naopak dvouvrcholovou aktivitu nalézáme u bruslařského kroku (srovnání graf 7). 

Vzhledem k tomu, že jsme nalezli obdobné dva vrcholy při volné bipedální chůzi, 

můžeme konstatovat, že u bruslařského kroku se jedná o modifikaci chůze, zatímco 

snožný odraz má výrazně odlišný kineziologický obsah. 
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Graf7 Srovnání aktiviti m. tibialis antrior sin.při bruslení a snožném odraze 

M. adductor longus sin. 

.. 

Nacházíme nižší aktivaci m. adductor longus sin. u snožného odrazu. Adduktory zde 

nemusejí vracet dolní končetinu z abdukce po odrazu (obr. 56). 

Obr. 56 Snožný odraz do schodů 

Naopak průběh s jedním vrcholem, jak je tomu u bruslařského kroku (obr. 57), 

nalézáme také při chůzi. 

Obr. 57 Bruslařský krok 
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M biceps femoris sin., caput longum 

Odlišný průběh aktivace m. biceps femoris sin., caput longum může být způsoben 

absencí skluzové fáze u snožných výskoků do schodů. 

•·. m b~po ~~-:~-~9--~-m-· s_· in_. --'!:._··---~~ J .. 
4. ~:~i~ !'t ~~oris, cap: ~ontth. ~in. 

'. ~ -· .• ,. . f 

.:~---- - -- L.·- ··· ··--·-· -·-- ___ : __ ----~----··· 

Graf 8 Srovnání aktivace m. biceps femoris sin., caput longum při bruslení a snožného 

výskoku do schodů 

M gluteus medius sin. 

Dále u snožných odrazů nacházíme odlišný průběh aktivace m. gluteus medius sin. 

Ten nemusí stabilizovat pánev v rovině frontální. Jeho úkol bude spíše svázán 

s adduktorovou skupinou svalů při stabilizaci "stopy", tedy šíře opory nohou na 

podložce. 

6. m. giJ+s,m~~s ,. -.. . 
I ., ... r 

6. m. gluteus . .... edlus sin. ,./ . 
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Graf9 Srovnání aktivace m. gluteus medius sin., bruslení a snožné výskoky do schodů 

M rectus femoris sin. 

Vyšší a relativně dřívější aktivace m. rectus femoris sin. u skoků do schodů 

evidentně vyplývá z výraznějšího flekčního postavení v kolenním kloubu před odrazem 

než je tomu na bruslích (obr. 58). 

Obr. 58 Flekční postavení v kolenním kloubu při snožném odrazu do schodů 
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Graf 1 O Srovnání aktivace m. rectus femoris sin., bruslení - snožný odraz do schodů 

Obr. 59 Flekční postavení při odraze na bruslích 

M gluteus maximus sin. 

Je více aktivován na bruslích z důvodů: 

pracuje pouze jednostranně na odrazové dolní končetině 

zajišťuje pohyb do abdukce na rozdíl od snožných odrazů 

nachází se v méně výhodném nastavení při úvodní fázi odrazu, tedy při více 

flekčním postavení kyčelního kloubu při odrazech do schodů 

a konečně na schodech pracuje více proti gravitaci 

Toto napodobivé cvičení má zásadně jiný koordinační obsah než bruslařský krok při 

hokeji. 
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6.6 Rozdíly mezi kineziologickým obsahem pohybu při bruslařském 

kroku a přeskoky na bedně stranou 

Pro sledování byl zvolen jako jeden pohybový cyklus úsek dvou skoků mezi dvěma 

odrazy levou dolní končetinou, čili ze základní polohy jeden odraz levou končetinou 

a jeden odraz pravou končetinou a zpět do výchozí polohy. 
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Graf ll Srovnání jízdy vpředna bruslích a odrazů na bedně stranou 

Mtibialis anteriorsin. 

Kontroluje polohu nohy při dokroku na překážku (kolem poz. 25, 

obr. 60), což při bruslení nenastává. 

Obr. 60 Pozice 25 ke grafu ll 
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M gastrotrocnemius sin. 

Kontroluje pohyb skokana směrem dolů a je zapojen navíc oproti bruslení (poz. 17, 

obr. 61) a to v kontrakci excentrické. V opět netypickém zapojení pro bruslení (poz. 

35, obr. 61) při dokončení odrazu pro seskok. Oba dva popsané svaly Gejichž timing je 

důležitý pro lidskou bipedální lokomoci a tudíž je tento timing určitým způsobem 

charakterizující) pracují ve výrazně odlišném režimu oproti bruslení. Z hlediska 

timingu, čili vzájemné posloupnosti zapojování svalu, nebo ještě jinak - z hlediska 

koordinace je toto napodobivé cvičení výrazně odlišné od průběhu pohybu bruslařského 

kroku. 

Obr. 61 Pozice17, 35 ke grafu ll 

M rectusfemoris sin., m. gluteus medius sin. et maximus sin., m. rectusfemoris sin. 

"Vytahuje" skokana na překážku (poz. 28 - 34, obr. 62), tento fenomén u bruslení 

nenajdeme. 

Obr. 62 Pozice 28, 34 ke grafu ll 

S tímto okamžikem je svázána i aktivace m. gluteus medius, který stabilizuje pánev 

v rovině frontální - při dopadu (poz. 22), při odrazu (poz. 27) a při vytahování na 

překážku (poz. 32- 34). Oproti bruslení nadbytečný vrchol aktivity m. gluteus maximus 

(poz. 35) souvisí s aktivitou m. rectus femoris sin., m. gastrocnemius sin. při odrazu 

z překážky pro seskok (obr. 63). 
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Obr. 63 Pozice 22, 27 stabilizace pánve prostřednictvím m. gluteus maximus sin. rovině 

frontální při dopadu, poz. 32 - 34stabilizace pánve při vytahování na překážku, poz. 35 

vrchol aktivity m.gluteus maximus sin. ke grafu ll 

M adduktor longus sin. 

Sledovaný adduktor vykazuje dynamicky jiný, vícevrcholový charakter zapojení než 

při bruslení. 
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. .. -
. .. 

Graf 12 Srovnání aktivity m. adductor longus sin., bruslení - odrazy na bedně stranou 

Toto napodobivé cvičení má zásadně jiný koordinační obsah než bruslařský krok při 
hokeji. 
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6. 7 Rozdíly mezi kineziologickým obsahem pohybu při bruslařském 

kroku a napodobivým cvičením skoky šikmo do schodů 

Pro sledování byl zvolen jako jeden pohybový cyklus úsek jednoho dvojkroku mezi 

dvěma odrazy levou dolní končetinou, čili ze základní polohy jeden odraz levou 

končetinou a jeden odraz pravou končetinou a zpět do výchozí polohy. 
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Graf 13 Srovnání bruslení vpřed na bruslích a skoků šikmo do schodů 

M tibialis anterior sin. 

Pouští do odrazu m. gastrocnemius sin. (poz. 4 7). Sval se podílí na kontrole dorzální 

flexe (poz. 23 - 27), tedy až do okamžiku dopadu. Do pozice 23 doznívá plantární flexe 

po odraze. Při bruslení k takovému uvolnění do plantární flexe nedochází (obr. 64). 
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27 

Obr. 64 Aktivace m. tibialis anterior sin. 

M gastrocnemius sin., m. rectus femoris sin. 

Vykazuje téměř identickou aktivaci jako při bruslení. Na aktivaci tohoto svalu 

navazují rovněž v podobném timingu s bruslením m. rectus femoris sin. a m. gluteus 

maximus sin. (graf 14). Tyto svaly, jejichž aktivace reprezentuje proces odrazu vpřed, 

nám tedy vypovídají o podobném timingu odrazu jako při bruslení. Mohutnější aktivace 

m. rectus femoris sin. souvisí s jeho nejdříve excentrickou kontrakcí, kdy musí brzdit 

vertikální pohyb při dopadu, který je výrazně větší než ve skluzu při bruslení (zde by 

byl nežádoucí). 
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Graf 14 Srovnání timingu uvedených svalů při bruslení a skocích šikmo do schodů 

M. adductor longus sin. 

Výrazné vrcholy aktivace m. adductor longus sin. (poz. 13 a 39) ukazují na 

napodobivý prvek ve skocích do schodů. Dolní končetina, která se nachází v letové fázi 

po odraze je mohutně přitažena až přes stojnou dolní končetinu (pozorováno ve 

frontální rovině). Výrazný vrcholek (kolem poz. 24) ukazuje okamžik unožení před 
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dopadem (obr. 65). Tento směr pohybu u bruslení je adduktorem zajišťován jeho 

komplexnějším nepřerušovaným působením (graf 15). 

13 39 

Obr. 65 Vrcholy aktivace m. adductor longus sin.13, 39. 
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Graf 15 Srovnání aktivity m. adductor longus sin., bruslení - skoky šikmo do schodů 

M gluteus medius sin. 

Obtížně pozorovatelná dvouvrcholová aktivace m. gluteus medius sin. (graf 16) je 

vytvářena mohutnou aktivací v průběhu celého dvojkroku. Vysoká aktivita vůči bruslení 

při intraindividuálním porovnání je velice pravděpodobně vyvolána větší vertikální 

složkou vektoru odrazu na schodech. Bruslař se vlastně pohybuje vzhůru po schodech, 

výrazněji proti gravitaci nežli na ledě. Funkce svalu jako stabilizátora pánve ve frontální 

rovině je obtížněji zajistitelná. 
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Graf 16 Srovnání aktivity m. adductor longus sin., bruslení - skoky šikmo do schodů 

M biceps femoris sin. 

Celkově mohutnější aktivace m. biceps femoris sin. může rovněž souviset s více 

antigravitačním směrem pohybu do schodů. 
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Graf 17 Srovnání aktivity m. biceps femoris sin caput longum, bruslení - skoky šikmo do 

schodů 

M gluteus maximus sin. 

Hypoteticky by měl být více aktivován při skocích do schodů. Přibližně stejná míra 

jeho aktivace u obou porovnávaných aktivit vychází z podobné hodnoty úhlu extenze 

v kyčelním kloubu (semiextenze). Při zobrazené trojextenzi pomáhají v kyčelním 

kloubu zřejmě nesledované abduktory femuru. 

Obr. 66 Extenze v kyčelním kloubu - srovnání 

Odlišný neplynulý pohyb v rovině frontální oproti bruslení je vyjádřen více vrcholy 

aktivace m. adduktor longus. V tomto spatřujeme hlavní odlišnost kineziologického 

obsahu pohybu obou porovnávaných druhů lokomoce. Tímto atributem se skoky do 

schodů více blíží lidské chůzi (chůze nemá fázi skluzu). 

Celkově se dá usuzovat na podobnost napodobivého cvičení skoky šikmo do strany 

do schodů s bruslením. Intenzivnější zapojením. rectus femoris sin. a m. gluteus medius 

sin. ukazují vyšší tréninkový efekt pro rozvoj vertikálního odrazu než při bruslení. 

Podobný průběh odrazu s bruslením ukazuje na podobnost obou druhů lokomoce, 

odpovídající lidské chůzi. 
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7. Diskuze 

1. Při jízdě vpřed na hokejových bruslích a také při odrazových cvičeních 

procházíme jednotlivými polohami, kterým odpovídá zapojení příslušných svalových 

skupin. Podle Véleho jednotlivé svaly nepracují samostatně, ale jsou sdruženy do 

svalových řetězců a smyček, dochází kjejich postupnému (synergickému nebo 

antagonickému) zapojování v průběhu pohybu a pracují tak funkčně jako komplexní 

celky. Na pohybu participuje celá pohybová soustava. V práci popisujeme jen ty 

svalové skupiny, které byly v rámci možností prakticky sledovatelné. 

2. Z vývojového pohledu nacházíme určité souvislosti i rozdíly mezi chůzí a 

bruslením. Bruslení se od nejtypičtěji lidského pohybu - chůze - liší právě pohybem do 

strany a tam při zpětné akci hrají prim adduktory dolní končetiny. Lze uvažovat o 

uplatnění kvadrupedálního zkříženého lokomočního vzoru. Při bruslení vpřed se 

pohybují paže a dolní končetiny v diagonálním směru podle tohoto vzoru. U 

odrazových cvičení, která imitují bruslařský krok, nacházíme pohybový vzorec podle 

tohoto lokomočního vzoru. U výskoků do schodů a laterálních odrazů přes bednu ovšem 

synergická práce paží a specifický pohyb dolních končetin tento princip nepotvrzují. 

Synchronní symetrické zapojení kontralaterálních končetin je pravděpodobně umožněno 

nezkřížením určité části pyramidových drah. 

3. Měření bylo provedeno bezdrátovým polyelektromyografickým sledováním. 

Vzniklé elektromyografy mohou obsahovat artefakty vzniklé narušením přenosu např. 

radiovým vlněním, mobilními telefony atd. Měření bylo provedeno : elektrody - kabely 

EMG přístroj - vnitřní paměť - po měření byla data přenesena z vnitřní paměti do 

přenosného PC. Upraveno specifickým účelovým SW a převedeno pro zpracování do 

Microsoft Excel. Artefakty by mohly vzniknout jedině statickým nábojem a rozdíly 

statického náboje probanda a "startéra" s klapkou, třením tkanin z umělých hmot (což 

bylo preventivně ošetřeno předepraním oblečení v aviváži), špatnou fixací kontaktů 

prostřednictvím konektorů, posunem nebo poškozením elektrod. Výhodou je 

intraindividuální charakter měření, umožňující rozpoznat nástup a odeznění aktivace 

vybraných povrchových svalových skupin. 
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4. EMG měření bylo provedené pouze na jednom hráči intraindividuálně. Platnost 

výsledků ze statistického hlediska je nízká, vyplývá z charakteru výzkumu - případová 

studie. Výzkum má však tu výhodu, že byl měřen hokejista vrcholové sportovní úrovně 

s vysokou úrovní pohybových dovedností. S určitou rezervou můžou být výsledky 

měření prezentovány jako určitý model prováděného pohybu, především pak vzájemný 

timing nástupu a snížení aktivace sledovaných svalových skupin. 

5. U uvedených grafů nás z hlediska tvorby "pohybové mapy" zajímají pouze 

relativní hodnoty EMG. Absolutní hodnoty nelze zjistit. 
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8. Závěr 

Úkol č. 1 byl splněn stanovením a formulováním hypotézy pro náš výzkum. 

Stanovená hypotéza se nepotvrdila pro všechny sledované odrazové cvičení viz. níže. 

Úkol č. 2 Jsme splnili. Vyhledali jsme dostupné informace týkající se našeho 

problému. Využili jsme nejnovějších studií z oboru kineziologie sportovního pohybu. 

Rozebrali jsme i studie týkající se pohybu z anatomického a fyziologického pohledu. 

Techniku jízdy vpřed na hokejových bruslích a techniku odrazových cvičení v úkolu 

č. 3 jsem charakterizoval z vnějšího pohledu na základě vlastní zkušenosti a s pomocí 

kinogramůjízdy vpřed. Popis byl proveden v bodech č. 2.8 a 2.9. 

V úkolu č. 4 jsme změřili EMG aktivitu sledovaných svalů a získali potřebné údaje 

pro další rozbor. Měření bylo provedeno na ledové a sportovní ploše bez rušivých 

vnějších vlivů tak, aby nedocházelo k vzniku artefaktů a výstupní hodnoty byly 

relevantní. 

V úkolu č. 5 jsme uvedli a rozebrali naměřené údaje odečtené ze vzniklých grafů 

zpracovaných počítačovým programem. Práci jsme doplnili obrazovými časově 

synchronizovanými kinogramy zachycujícími průběh pohybu v bočné rovině a také 

grafy, které jsou v textu, pro lepší názornost, uvedeny u srovnávání jednotlivých druhů 

lokomoce. 

Úkol č. 6 byl proveden srovnáním bruslařské lokomoce a odrazových cvičení v bodě 

č. 6. Na základě získaných dat byla nejdříve vytvořena kineziologická mapa pohybu 

u hokejového bruslení vpřed a následně u sledovaných odrazových cvičení. Srovnání 

podobnosti pohybových vzorů bylo provedeno u každého cvičení jednotlivě. 

Rozdíly v koordinaci pohybu mezi bruslením na ledě a napodobivými odrazovými 

cvičeními byly zjištěny obzvláště v charakteristice průběhu pohybu těžiště a zapojování 

jednotlivých sledovaných svalů. 

Při bruslení se těžiště pohybuje téměř horizontálně, na rozdíl od odrazových cvičení, 

která se vyznačují výrazným vertikálním pohybem. V důsledku toho nacházíme masivní 

zapojení m. rectus femoris u imitace bruslařského kroku na místě a bruslařského kroku 
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šikmo vpřed a u skoků šikmo do schodů, které v návaznosti na m. gastrocnemius 

medialis vykazují podobný průběh jako u bruslařského kroku. Masivní zapojení tohoto 

svalu u výskoků do schodů a přeskoků na bedně stranou má výrazně jiné charakteristiky 

než u bruslení. 

U svalu m. gluteus medius byla zjištěna stabilizační funkce pro oblast pánve u 

bruslařského kroku na místě, bruslařského kroku šikmo vpřed a přeskoků na bedně 

stranou. Zatímco u výskoků do schodů neplní tuto stabilizační funkci v takové míře jako 

u ostatních sledovaných aktivit a u skoků šikmo do schodů je ve frontální rovině těžko 

zjistitelná. 

Sledovaný m. adductor longus vrací dolní končetinu z abdukce po odrazu stejně 

jako u hokejového bruslení. Tuto funkci výrazně plní v průběhu odrazů stranou na místě 

a odrazů šikmo vpřed, kde však navíc nalézáme výraznou stabilizační aktivitu. 

V průběhu odrazu stranou na místě lze odečíst výrazný úsek aktivace tohoto svalu, kde 

se domníváme, že jde o reakci na výrazné protažení v průběhu abdukce (nelze přesně 

určit, až jiná metodika měření může přispět k objasnění). Během přeskoků na bedně 

stranou vykazuje sledovaný sval jiný, vícevrcholový charakter zapojení než při bruslení. 

U výskoků do schodů nalézáme jeho nižší aktivaci z toho důvodu, že adduktory nemusí 

vracet nohu z abdukce po odrazu. Naopak jednovrcholový průběh aktivace svalu, jak je 

tomu u bruslařského kroku, nalézáme také při chůzi. U odrazů šikmo do schodů 

vykazuje sval výrazný vrcholek, který ukazuje okamžik unožení před dopadem. Tento 

směr pohybu u bruslení je adduktorem zajišťován jeho komplexnějším nepřerušovaným 

působením. 

U bruslařského kroku na místě a bruslařského kroku šikmo vpřed se m. gluteus 

maximus podílí na pohybu při akceleraci vzhůru do strany, kdy zvedá kontralaterální 

stranu pánve a tím i celou dolní končetinu proti gravitaci. Zde se na rozdíl od bruslení 

opět liší tato cvičení výrazným zdvihem těžiště vzhůru. Při bruslení je jeho aktivace 

oproti výskokům do schodů vyšší, neboť pracuje pouze jednostranně na odrazové dolní 

končetině, zajišťuje pohyb do abdukce na rozdíl od snožných odrazů, kde se nachází 

v méně výhodném nastavení při úvodní fázi odrazu, tedy při více flekčním postavení 

kyčelního kloubu při odrazech do schodů a konečně na schodech pracuje více proti 

gravitaci. Při přeskocích na bedně stranou je patrný nadbytečný vrchol aktivity m. 

gluteus maximus oproti bruslení, který souvisí s aktivitou m. rectus femoris, m. 
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gastrocnemius při odrazu z překážky. U skoků šikmo do schodů je přibližně stejná míra 

jeho aktivace u obou porovnávaných aktivit. Vychází z podobné hodnoty úhlu extenze 

v kyčelním kloubu (semiextenze). 

M. biceps femoris se u napodobivých odrazových cvičení ve srovnání s bruslením 

vpřed zapojuje masivněji opět vzhledem k většímu rozsahu vertikálního pohybu. Také 

odlišný průběh aktivace svalu může být způsoben absencí skluzové fáze. 

Funkční spojení působení svalů m. tibialis anterior a m. gastrocnemius caput 

medialis souvisí s kontrolou nastavení chodidla před odrazem a se samotným odrazem. 

Aktivace m. tibialis anterior souvisí s dorzální flexí před dopadem dolní končetiny na 

zem, ta je střídána aktivací m. gastrocnemius caput medialis. Vyšší aktivace m. 

gastrocnemius caput medialis pro odraz je následně doprovázena snížením aktivity m. 

tibialis anterior, jež umožní dokončení odrazu- plantární flexe, v další fázi kontroluje 

dorzální flexi chodidla .. Toto nalézáme shodně i u imitace bruslařského kroku na místě, 

bruslařského kroku šikmo vpřed a u skoků šikmo do schodů. U přeskoků na bedně 

stranou kontroluje m. tibialis anterior opět polohu chodidla, tentokrát při dopadu na 

překážku, což u bruslení nenastává. M tibialis anterior se zde projevuje v opět 

netypickém zapojení pro bruslení při dokončení odrazu pro seskok. Oba dva svaly 

pracují v tomto cvičení ve výrazně odlišném režimu oproti bruslení. U výskoků do 

schodů je při symetrické práci dolních končetin, kromě fáze odrazu, kterou zajišťuje m. 

gastrocnemius caput medialis, m. tibialis anterior v nepřetržité aktivaci. Je to důsledek 

"hlídání" špičky nohy proti zakopnutí o schod. Jednovrcholová aktivace tohoto svalu je 

výrazně odlišná od jeho aktivace při bruslení. U skoků šikmo do schodů vykazuje m. 

gastrocnemius téměř identickou aktivaci jako při bruslení. 

Při hokejovém bruslení vpřed byl popsán fenomén trojextenze odrazové dolní 

končetiny. Můžeme na to usuzovat z timingu trojextenze m. gluteus maximus, m. rectus 

femoris a m. gastrocnemius, kterým to dovolím. tibialis anterior. Trojextenze je obecná 

charakteristika odrazu u suchozemských obratlovců. 

Závěrem lze konstatovat, že námi stanovená hypotéza se nepotvrdila pro všechny 

sledované odrazové cvičení. Z hlediska kineziologické podobnosti pohybových vzorů se 

bruslení vpřed z napodobivých cvičení přibližují odrazy stranou na místě a odrazy 

šikmo vpřed. U cvičení skoky šikmo do schodů se dá celkově usuzovat na podobnost 

s bruslením. Zásadně jiný koordinační obsah má cvičení přeskoky na bedně stranou a 
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výrazně odlišný kineziologický obsah má cvičení, kde se uplatňuje snožný odraz, 

výskoky do schodů. 

Z našich závěrů je možné vycházet při skladbě velmi specifického tréninku na suchu 

a to nejen v období letní přípravy hráčů. Z hlediska pestrosti tréninkových prostředků 

lze tato cvičení doporučit pro svoji rozmanitost i v nižších věkových kategoriích jako 

nespecifický tréninkový prostředek, avšak s respektováním všech věkových zvláštností 

dané kategorie. 
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Příloha 2 EMG graf přímé jízdy vpřed na hokejových bruslích bez hokejky 
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Příloha 3 Krokový cyklus ve zkříženém vzoru. Fáze cyklu v pohybu vpřed v recipročním 
znázornění: 1 flekční fáze, ll relaxační fáze, 111 opěrná fáze, IV. odrazová fáze. ~ -
čtvrtina časové jednotky, Y2 - polovina časové jednotky, -% - tři čtvrtiny časové jednotky 
(Vojta, Peters 1995). 
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