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Abstrakt:
Název: Intraindividuální komparace vybraných koordinačních ukazatelů bruslařského kroku
na ledě a při in-line.
Cíle práce: Posouzení míry koordinační příbuznosti při jízdě vpřed při hokejovém a in-line
bruslení.
Metoda: Případová studie povrchového EMG měření v kombinaci s plošnou
kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu.
Výsledky: Kineziologický obsah pohybu při bruslení na ledě a při in-line bruslení není
stejný.
Obecný stereotyp u bruslařského kroku se výrazně liší od stereotypu chůze.
Klíčová slova: lidská lokomoce, sportovní lokomoce, fylogeneze, ontogeneze, kvadrupedální
zkřížený lokomoční vzor, povrchová elektromyografie, hokejové bruslení, in-line bruslení.
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Summary:
Title: Intraindividual comparison of selected indicators of coordinating steps on the ice
skating and in-line.
Objective: Assessment of coordination relationship rate of the skating forward during ice
hockey and inline skating.
Methods: Surface electromyography combinated with kinematography analysis used
synchronized video recording.
Results: Kinesiological content of movement during ice skating and inline skating is not the
same.
The general stereotype of the skating step is significantly different from the walking
stereotype.
Key words: human locomotion, sport locomotion, phylogeny, ontogeny, surface
electromyography, ice hockey skating, inline skating.
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I. ÚVODNÍ ČÁST
1. Úvod
S postupným vývojem lidské populace dochází ke změnám životního stylu. Ten s sebou
přináší i odlišný přístup k pohybovým aktivitám, či pohybu samému. Na jednu stranu zde
máme celou škálu nových pohybových aktivit i daleko lepší informovanost o tom, jak
správně pohyb provádět, na straně druhé s moderní dobou dochází k tzv. sedavému způsobu
života, který může vést k obezitě, různým nemocem, ale i psychickým problémům, stresu,
apod.
V poslední době jsou stále častěji publikovány výsledky výzkumů z oblasti sportovní
motoriky – z hlediska fylogenetického i ontogenetického vývoje, popisu a srovnání lidské
lokomoce z mnoha hledisek.
Kineziologickou analýzou sportovního pohybu se u nás zabývá Kračmar (2002).
V analýzách posuzuje možnosti výskytu prvků Vojtovy reflexní lokomoce i Kabatových
diagonálních metod a sleduje zákonitosti ontogeneze lidského jedince (Kračmar, 2002).
„Přirozená lidská motorika vychází z kvadrupedálního zkříženého chůzového cyklu.
Vzdálenost hybných stereotypů od vývojově starých pohybových programů a vzorů matric
hraje v jednotlivých sportovních odvětvích roli v obtížnosti vytváření a fixace těchto
stereotypů.“ (Kračmar, 2002).
Tyto souvislosti a závěry znamenají přínos pro zkvalitnění sportovní přípravy v daném
sportovním odvětví, protože se mohou stát prevencí při vzniku patologických změn vzniklých
následkem vykonávání dlouhodobé sportovní činnosti nebo pomáhající tyto změny odhalit.
Správnou analýzou pohybových stereotypů jsme schopni nalézt jejich chyby nebo nesprávné
zafixování a tím pomoci k jejich odstranění či přebudování.
Výsledek může vést ke zlepšení technické složky výkonu sportovce a tím i posunutí hranic
jeho výkonnosti.
Tato diplomová práce by měla porovnat a zhodnotit kineziologický obsah jízdy vpřed při
hokejovém a in-line bruslení a posoudit míru koordinační příbuznosti obou pohybů. Sledovali
a porovnávali jsme svalovou aktivitu vybraných svalových skupin levé dolní končetiny, kde
jsme jako výzkumnou metodu použili povrchovou elektromyografii. Záznam byl proveden
pomocí mobilního přístroje vyvinutého na FTVS UK, který umožňuje práci v terénu. Měření
bylo dále doplněno o synchronizovaný videozáznam zaznamenávající polohu probanda
v určité fázi pohybu a umožňující ji porovnávat s EMG aktivitou sledovaných svalů.
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Podobnou tématikou se zatím, pokud je mi známo, nikdo nezabýval.
Jako hráč ledního hokeje vím, že hráčova výkonnost nezáleží pouze na herním projevu
ohraničujícím začátek i konec závodního (zápasového) období, ale i na dalších složkách
výkonu včetně tréninku mimo led. Proto se v této práci zabývám zhodnocením a posouzením
podobnosti nebo naopak odlišnosti obou pohybů, tedy bruslení na ledové ploše a in-line
povrchu. V případě blízké koordinační příbuznosti obou bruslařských lokomocí je in-line
bruslení vhodným prostředkem pro zařazení do tréninku mimo led. Dochází-li u obou
lokomocí k odlišnostem, které by mohli způsobit nesprávné návyky při nácviku bruslení na
ledě, je vhodné zavádět spíše jiné specifické prostředky, jako jsou odrazová a rovnovážná
cvičení.
Zjištěné výsledky měření doplněné o poznatky z literatury by měly zkvalitnit tréninkový
proces, zlepšit informovanost a práci trenérů, a tím zvýšit sportovní výkonnost v ledním a inline hokeji. Současně by měla tato práce sloužit ke zmapováni dosavadních poznatků o
sportovní lokomoci člověka a snažit se nacházet v této problematice nové souvislosti.

1.1 Charakteristika ledního hokeje
Lední hokej je branková sportovní hra, která vznikla v Kanadě v polovině 19. století.
Principem hry je, že se na ledové ploše ohraničené mantinely dva týmy snaží hokejkami
dostat kotouč do soupeřovy branky.
V současnosti se jedná o nejrychlejší kolektivní sportovní hru – v plném nasazení hráči bruslí
až 60 km/h a kotouč při střele může dosahovat rychlosti až 190 km/h.
U hráčů ledního hokeje dochází k opakovanému střídání fází zatížení na ledové ploše a
pasivního odpočinku na lavičce - nejvíce vytížení hráči stráví na ledě téměř třetinu utkání
(20–25min.).
Výkonnost v ledním hokeji klade na hráče extrémní intelektové, kondiční i motorické
požadavky.
I když vysoké tempo a fyzický kontakt vytvářejí obtížné podmínky pro techniku, kvalita
bruslení, práce s holí a kotoučem je pro celkovou výkonnost stěžejní.
Pohyb na bruslích je v ledním hokeji základní pohybovou lokomocí. Při bruslení jsou
svaly dolních končetin dynamicky využívány během cyklických a acyklických střídavých
pohybů. Pro rozvoj dalších herních dovedností je nutností osvojit si už od útlého věku celou
pestrou škálu pohybů založených na hokejovém bruslení. Vysoká variabilita situací při hře
klade nároky na perfektní zvládnutí základní herní lokomoce jako je jízda vpřed, jízda vzad,
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zastavení, vyjíždění oblouků, překládání vpřed i vzad, obraty a starty, protože v průběhu hry
je hráč neustále nucen měnit směr jízdy, vyhýbat se soupeřům, podstupovat osobní souboje,
zastavovat, rychle vyrazit, pohybovat se s kotoučem nebo bez něj, najíždět do volných
prostorů. Pro všechny tyto činnosti je nezbytné kvalitně zvládnout hokejové bruslení.

1.2 Charakteristika in-line hokeje
In-line hokej je sportovní hra brankového typu, která vznikla v 90. letech v USA.
Jedná se o nejznámější modifikaci ledního hokeje a v současné době se těší značné oblibě. I
když z naprosté většiny vychází in-line hokej z pojetí ledního hokeje, přináší i tato sportovní
hra řadu specifik v oblasti pravidel, vybavení (výstroje), hrací plochy i průběhu pohybu při
bruslení.
Většina mezinárodně používaných pravidel je odvozena z původních pravidel ledního
hokeje, existuje však několik důležitých zvláštností:
Hra je rozdělena na čtvrtiny, jejichž délka je 12 minut (v ledním hokeji je to 3 x 20 min).
Každé družstvo má ve hře 4 hráče a 1 brankáře (v ledním hokeji 5 + 1).
Hřiště je děleno pouze červenou čárou na útočnou a obranou polovinu (chybí modré čáry)
(Ladig, Ruger, 2007).
Průběh lokomoce kromě jiného závisí také na vlastnostech povrchu a vybavení (typy bruslí,
typy koleček).
Částečnou odlišnost oproti lednímu hokeji představuje brzdění, zatáčení i samotná jízda vpřed
i vzad. Jako aktivní hráč ledního hokeje cítím při bruslení na in-line bruslích nepatrně nižší
„posaz,“ který je zřejmě způsoben rozdílnými odporovými silami při kontaktu podložky s
kolečky brusle. Roli hraje i kontaktní plocha, protože zpravidla mají kolečka u in-line bruslí
větší přesah, než nože u bruslí na lední hokej. To vede k nepatrně odlišnému rozložení váhy
těla bruslaře na dotykovou plochu.

Obr. 1 Rozdíl bruslí na lední a in-line hokej (Bauer, 2009, 2010)
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1.3 Přehled dosavadních poznatků
Řešená problematika je u českých autorů zmíněna pouze v publikacích Bukače a Dovalila
(1990), kteří se opírají o výzkum Bukače a Liitsoly, zabývajícími se měřením EMG
potenciálu m. rectus femoris při základní herní lokomoci hráčů juniorské reprezentace Finska.
Příslušnou problematikou se zabývají ve svých diplomových pracích Minář (2006) a
Vacková (2004). Minář porovnává pohybové vzory bruslení a napodobivých odrazových
cvičení v tréninku ledního hokeje. Vacková se zabývá fylogenetickými souvislostmi sportovní
lokomoce, kde jako jednu z lokomocí používá i in-line bruslení.
Pokud je mi známo, tak se zatím touto studií - posouzení míry koordinační příbuznosti při
bruslení na ledě a na in-line bruslích - ještě nikdo nezabýval. Proto doufám, že výsledky práce
přinesou nový a obohacující studijní materiál nejen pro studenty tělesné výchovy, ale i trenéry
hokeje.
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II. TEORETICKÁ ČÁST
2. Teoretická východiska
2.1 Fylogeneze lokomoce
Vývoj obratlovců byl zejména závislý na způsobu pohybu, kterým se přemísťovali.
Příkladem může být sledování primitivních ryb, které později jako ryby lalokoploutvé
dobývaly souš.
K tomuto dochází v určité přechodové formě mezi
rybami a obojživelníky. V období devonu tedy došlo k
zásadní změně pohybu v novém prostředí (Kračmar,
2007).
Kračmar (2007) dále uvádí, že ve vodním prostředí se
obratlovci (ryby a paryby) pohybovaly pravolevým
vlněním trupu a ocasní ploutve. Párové ploutve se
používaly pro udržování rovnováhy a k brzdění.
Obr. 2 Vznik končetin (Kračmar, 2007)
Při přechodu na souš se začíná využívat opora pevné země, na které ale přestalo být pravolevé
vlnění trupu pro pohyb efektivní. Z bývalých párových ploutví se stávají končetiny.
Jak je patrné z obrázku 2, z ploutví sice vznikají končetiny a tělo už není poháněno vpřed
ocasní ploutví, pravolevého vlnění se však využívá k uspořádání jednotlivých kroků, které
pohánějí tělo vpřed - kvadrupedální zkřížený lokomoční vzor (Kračmar, 2007).
Jeho počátky jsou dle posledních paleontologických výzkumů datovány do období
středního devonu, tedy těsně před přechodem živočišných druhů z vody na souš. U
přechodného druhu Ichthyostega se pohyb neurofyziologicky organizoval z vlnivého
charakteru pohybu ve vodním prostředí směrem ke zkříženému kvadrupedálnímu vzoru.
Podle předpokladů se v mělkých vodách živočichové odráželi od kořenů, kamenů a trav. Jako
rozhodující skutečnost se jevilo vytvoření místa opory - puncta fixa (Vančata, 2005).
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Nalezení opory (PF), adaptace na pevnou podložku,
morfologická přestavba

Obr. 3 (Kračmar, 2007)

Zkřížený kvadrupedální lokomoční vzor je uspořádán do svalových struktur pohybové
soustavy člověka. Pohyb diagonálního charakteru je považován jako základní.
Nejcharakterističtějším pohybovým stereotypem u člověka je chůze, poté běhy, skoky i další
formy lokomoce jako je lezení na umělé stěně, jízda na kajaku a z nelokomočních aktivit pak
např. míčové hry (Kračmar, 2002).
Neurofyziologická podstata pohybu, vycházející zejména z lokomočního pohybu, je
vytvářena v procesu fylogeneze a dále pak v pohybové ontogenezi člověka.
Pohyb po pevné zemi je uskutečňován po čtyřech končetinách a z pravolevého vlnění trupu
se pohyb postupně organizuje zkříženě. S časovými posuny tedy kráčí levá přední s pravou
zadní a opačně (Kračmar, 2007).
Vlivem postupného stěhováním končetin pod trup se živočichové přestávají plazit po zemi
(ještěrky) a lokomoce se stává efektivnější a rychlejší – počátky kvadrupedie (Kračmar,
2007).
Podle Vančaty (2005) se jedná o pohyb suchozemských obratlovců po všech čtyřech
končetinách, předních i zadních, funkčně nerozlišených.
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Obr. 4 Přechod z vodního prostředí na souš – nalezení pevné opory (Gray, Lissmann, 1947)

Během vývoje živočišných druhů směrem k člověku dochází ke vzpřimování. U člověka se
základní pohyb v okolním prostředí ustálil ve formě chůze po dvou. Z předešlé organizace
pohybu po čtyřech zůstal doprovodný pohyb horními končetinami, které vyrovnávají kroutící
momenty a otáčivé pohyby pánve – počátky bipedie (Kračmar, 2007). „Jedná se o dvounohou
chůzi, která se často spojuje s častým výskytem bipední lokomoce a postoji v lokomočním
repertoáru, ale také zásadními změnami ve stavbě těla a chování homininů v porovnání
s lidoopy.“ (Vančata, 2005).
Podobností mezi lidoopy a lidmi je mnoho. Obě skupiny se však nápadně liší v jednom
komplexu znaků, a to ve způsobu lokomoce a příslušných biomechanických a
morfologických adaptacích lokomočního aparátu.
Lidoopi mají specializovanou kvadrupední lokomoci, která jim umožňovala rychlý pohyb po
zemi s vysokou manévrovací schopností, ale zároveň i efektivní rychlý pohyb po stromech.
Podle prokazatelných morfologických znaků skeletu všech doposud známých homininů,
jejich typickou lokomoční adaptací byla bipedie, která se projevuje nejen ve specifických
adaptacích postkraniálního skeletu, páteře i skeletu horních a dolních končetin, ale také ve
tvaru báze lební. Kromě těchto projevů je charakteristickým znakem bipedie prodloužení
femuru a tibie a změny příslušných kloubů (Vančata, 2005).
Podle Vančaty (2005) vedla bipedie k zásadním přestavbám těla, ke změnám v humorální
regulaci a nervové činnosti, v cévním zásobení, termoregulaci a metabolismu, ale i ke
změnám ve způsobu reprodukce a komunikaci. To vedlo mimo jiné i k nutnosti
restrukturalizace a postupného zvětšování mozku a důležité změny v historii lidského druhu.

12

Předpokládané pravděpodobné příčiny bipedie byly lepší rozhled ve vysoké trávě, vrhání
zbraní, pozorování lovených zvířat, přenášení nákladů, například vody a dětí na dlouhé
vzdálenosti a další…
Vznik bipedie homininů podle všeho nejvíce zapříčinil změny chování a sociální struktury a
zřejmě také změny v ontogenezi jako takové, nikoli s výraznými změnami v morfologii a
biomechanice lokomočního aparátu (Vančata, 2005).

Bipedální
lokomoce

Kvadrupedální lokomoce

Obr. 5 Rozdíl mezi kvadrupedální a bipedální lokomocí (upraveno podle Novotný, 2007)

2.2 Ontogeneze lidské motoriky
Na fylogenetický vývoj člověka navazuje posturální a motorická ontogeneze. Véle (1995)
rozdělil obsah pohybové ontogeneze člověka do následujících fázích:
1. porod, začátek plného působení gravitace
2. horizontální indiferentní postura
3. horizontální orientovaná postura
4. horizontální lokomoce k vertikální postuře
5. vertikální postura
6. lokomoce ve vertikále, bipedální lokomoce
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Podle Vojty (1995) dochází k odstartování lidské motorické ontogeneze počátkem vyhasínání
primitivních prenatálních reflexů a od 4. - 6. týdnu života jejich postupným nahrazováním
komplexními motorickými programy.
Jak uvádí Kračmar (2007), pozorujeme-li vývoj dítěte po narození, sledujeme, že dále
částečně kopíruje evoluční vývoj jak stavby těla, tak pohybu živočišných druhů (obr. 6).
Během prvního roku dítě prochází pohybem po všech čtyřech
končetinách, aby v jeho závěru horní končetiny opustily
podložku a pletenec ramenní se tak

osvobodil pouze pro

lidské činnosti, jako je úchop předmětů a manipulace s nimi.
Zajištění pohybového projevu pomocí horních končetin v nás
ale nemizí a jsme schopní tento pohyb vyvolat.

Obr. 6 Pohyb dítěte „po čtyřech“ (Kračmar, 2007)
Běžně horní končetiny pro pohyb využívány nejsou, k zapojení je využíváme při některých
pohybových aktivitách jako je plavání, pádlování, lezení na umělé stěně, lezení po stromech,
při běhu na lyžích…
S vývojem lidského lokomoce souvisí i uspořádání svalů v našem těle. Člověk, stejně jako
ostatní živočichové žijící na pevné zemi, vytváří pevný bod opory, který umí „uchopit“,
přitáhnout se k němu, přenést přes něj váhu svého těla a odrážet se od něj. Tento jev je pro
obratlovce obecný - činí tak končetina ještěrky i ploska lidské nohy a je možný při svalové
souhře, kterou nazýváme zřetězením svalových funkcí. Svaly na sebe navazují a tvoří svalové
řetězce a smyčky, které zajišťují celý pohyb lidského těla. Vlivem zřetězení svalových funkcí
dochází k přenosu informací např. o funkci chodidla i do vzdálených oblastí těla, což
znamená, že případná porucha chodidla tak může postupně způsobit obtíže v kolenním
kloubu, může vzniknout nesprávné nastavení pánve s bolestmi v zádech, nebo se porucha
může promítnout až do krční oblasti (Kračmar, 2007).
Podle Kračmara (2007) naši pohybovou soustavu nepřebudujeme od základu tím, že
v prvním roce života přejdeme od pohybu po čtyřech k pohybu po dvou končetinách, protože
tento mnoho miliónů let vyvíjený pohyb po čtyřech si vytvořil odpovídající svalové
uspořádání. Protože pohyb po čtyřech je zajišťován ve zkříženém modelu, jsou i svaly na
trupu uspořádány zkříženě, a to na přední i zadní straně trupu. Informaci o funkci (správné
nebo chybné) tak odešle levá horní končetina prostřednictvím zřetězení svalových funkcí přes
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trup na druhou stranu do oblasti pánve a prostřednictvím svalů dolní končetiny až k pravému
kolenu. Vše toto se děje bezmyšlenkovitě. Centrální nervová soustava toto řídí automaticky.
Pohyb podle zkříženého vzoru (při chůzi a běhu jdou proti sobě levá paže a pravá dolní
končetina a opačně) závisí na existenci pevného povrchu. V jiném prostředí (např. pod vodou)
je pohyb postaven na úplně jiných základech (Vojta 1995).
Kračmar (2002) vyvozuje z hlediska fylogenetického i ontogenetického vývoje lokomoce
tyto zobecňující zákonitosti:
1. Vývoj lidského jedince kopíruje vývoj živočišných druhů, po narození částečně i vývoj
pohybu v životním prostoru (lokomoce).
2.

Při přechodu na souš nalezli obratlovci pevnou oporu a přeměnili dopředný pohyb

pravolevým vlněním ocasu ve zkřížený pohybový vzor na čtyřech končetinách, původně
párových ploutvích. Pro krok končetiny obratlovce platí obecně i pro lidskou nohu: přitažení
k pevnému bodu, přenos váhy, odraz, nákrok. Končetiny obratlovců se z umístění po straně
těla stěhují pod trup, dochází k zefektivnění pohybu na pevné zemi.
3. Kolem 1. roku života dítěte se přestávají na pohybu vpřed podílet horní končetiny. Tuto
svoji schopnost ale neztrácejí, jsou využívány ve sportu a rehabilitaci.
4. Lidská dvouoporová chůze probíhá rovněž ve zkříženém vzoru, pouze bez opory horních
končetin.
5. Zkříženému lokomočnímu vzoru odpovídá i stavba pohybové soustavy člověka. Svaly na
trupu se vpředu i vzadu vzájemně kříží a jejich působení je zřetězeno s dalšími navazujícími
svaly.
6.

Kromě zkříženého vzoru pro pohyb vpřed existuje i jiný způsob pro pohyb pod vodou,

bez existence pevné opory – delfínové vlnění.

2.3 Hybné stereotypy
Od přírody jsme obdařeni určitými pohybovými rámci, matricemi, které jsou pro každého
člena lidského rodu stejné a dědíme je jakožto živočišný druh. Tyto pohybové programy,
rámce, matrice, úzce souvisí se stavbou těla a jedinec se po narození na základě těchto
genetických předpokladů vyvíjí. Vývoj je natolik plastický, že umožňuje rozvinout
jedinečnost každého člověka vyjádřenou individuálním pohybovým projevem. Jedinečnost a
osobní rysy pohybu závisí na mnoha vlivech – somatických, psychologických, zdravotních,

15

sociálních, kulturních i na vlivech vnějšího prostředí. Proto lze v této souvislosti hovořit o
zřejmě nejvyšší schopnosti adaptace člověka v rámci celé živočišné říše (Kračmar, 2002).
Véle (1997) dále dodává, že v průběhu lidské fylogeneze i ontogeneze se vytvářejí základní
pohybové programy, které významně korespondují s lidskou druhovou anatomickou
strukturou. Tyto programy vytvářejí tzv. pohybovou matrici. Tato pohybová matrice je pro
každého člověka shodná, řídí se stejnými pravidly a vyznačuje se řadou bazálních zákonitostí
a vztahů. Na ně navazují hybné stereotypy, v kterých se odehrává veškerá individuální
pohybová rozmanitost

lidské populace. Zde můžeme spatřit pohybovou individualitu

konkrétního jedince. Pohybové vzory a programy dynamicky podléhají geneticky
naprogramovanému vývoji – např. uchopit hračku se učit nemusíme. Hybné stereotypy
podléhají procesu motorického učení - udělení falše při podání v míčových hrách se učit
musíme (Kračmar, 2002).
Kračmar (2002) dále uvádí, že je druhově dáno, že chůze nebo běh vypadají u různých lidí
podobně ve srovnání s ostatními živočichy. Hovoříme o pohybu po dvou dolních končetinách
s doprovodnou prací paží, tedy matricích zděděný po předcích. Na druhou stranu lze podle
specifické chůze nebo běhu rozeznávat jednotlivé lidi mezi sebou, což je dané individuálním
přizpůsobením, projevem a adaptací soustavně budovanými v průběhu života.
Obecně můžeme předpokládat, že pohyb člověka bude fyziologicky přirozený, nachází-li se
svým provedením blízko těchto zděděných, vývojově daných „mantinelů.“
Každý pohybový projev člověka klade nároky na hybný systém a také jej do jisté míry
opotřebovává. S velkou pravděpodobností můžeme předpokládat, že pohyb, který je
přirozený, opotřebovává lidský organismus i při opakovaném a dlouhodobém provádění
nejméně. Toto je velmi důležité proto, že schopnost obnovování kloubních výstelek, šlach a
svalů postupně klesá s věkem.
Můžeme také předpokládat, že pohyb, který se nachází v mantinelech daných přírodou bude
pro nás snadněji osvojitelný a zapamatovatelný, bude se nám lépe učit než pohyb, který je
nám jako živočišnému druhu umělý, cizí (Kračmar, 2002).

Jako u jiných živých organismů je pohyb u člověka zajišťován pohybovou soustavou, která
zaujímá jedinečné postavení a je vázána na specificky druhově lidské anatomické struktury.
Při porovnání s ostatními živočichy spočívá specifičnost postavení lidského pohybového
systému zejména v jeho malé autonomii v rámci fungování organismu. Můžeme říci (Véle
1997), že přestože je pohyb výrazně zajišťován ze segmentální úrovně, jeho charakter je
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kontrolován nadsegmentálními oblastmi nervové soustavy s výrazným podílem kortexu.
Zejména tato volní stránka často překrývá autoregulační, adaptační nebo obranné mechanismy
pohybové soustavy. Dynamika a labilita nadsegmentálních oblastí nervové soustavy
determinuje i obdobné vlastnosti pohybového systému (Kračmar, 2002).

Funkce svalstva představuje souhrn výsledků silového působení jednotlivých svalů,
svalových skupin.
Popis činnosti svalů při sportovním pohybu odpovídá popisu práce na principech reciproční
inervace, kdy facilitovaný (resp. inhibovaný) sval inhibuje (resp. facilituje) svého
odpovídajícího antagonistu a antagonista takto zpětně ovlivňuje agonistu. Takovéto vysvětlení
funkčně odpovídá spinálnímu řízení (tj. na úrovni segmentu). Potíže však mohou nastat
v případě, že při pohybu zapojujeme svaly, které s pohybem zdánlivě nesouvisí. Existují také
pohyby, při kterých svaly, vzájemně označované jako antagonistické, pracují v synergické
časoprostorové charakteristice, označované jako koaktivace (Kolář, 1996).
Janda (1984) zaznamenává EMG prokazatelnost aktivity ve všech svalech těla a nejenom u
těch, jež vykonávají daný pohyb. Jednotlivé svaly jsou aktivovány v celých skupinách,
řetězcích podle intenzity překonávaného odporu a podle aktuální posturální situace (Kolář,
1999).
Anatomicko – biomechanický pohled na funkci jednotlivých svalů a svalových skupin,
který sleduje zejména výsledek mechanické činnosti svalu, je třeba doplnit hlediskem
funkčním, vycházejícím primárně z pohybu a zjišťujícím, které svalové skupiny se na
provádění konkrétního pohybu podílejí.
Z tohoto pohledu můžeme pohyb zajišťující svalové skupiny brát jako funkční celek, v němž
aktivace svalu nemusí odpovídat svojí popsané anatomické funkci. Sval může být aktivován
během pohybu, aniž by měl podle anatomických a biomechanických výzkumů přímý vztah
k odpovídajícímu segmentu (Kračmar, 2002).
Pohybová vybavenost člověka, s jejíž pomocí řešíme každodenní situace, představuje
souhrn jednotlivých složitějších a jednodušších pohybových stereotypů. U každého jedince
mluvíme o výbavě v danou chvíli konečného počtu pohybových stereotypů, které jsou
kombinovány a zřetězovány dle okamžité potřeby. Véle (1995) pojednává o výrazném
ochuzení množství a výběru pohybových stereotypů vlivem civilizačních faktorů.
Významnou vlastností hybných stereotypů je dynamika v čase. Z hlediska fylogeneze
lidského druhu shledáváme jako nejvýraznější transformaci bazálního pohybového stereotypu
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přechod od kvadrupedální k bipedální lokomoci. Obecně lze dynamiku pohybových
stereotypů u člověka brát jako adaptaci pohybového systému na změnu vnějších i vnitřních
podmínek, které se projevují ve změnách funkce i morfologie svalových skupin (Kračmar,
2002).
Plasticitou kortexu je umožněno v čase naučené stereotypy modifikovat, řetězit, doplňovat,
vyřazovat nebo tvořit nové. Dojde tak ke zřetězení různých kombinací reflexních spojení
(podmíněných i nepodmíněných), které vlivem pohybových programů, reakcí a odpovědí
odpovídají stavu a změnám vnějšího i vnitřního prostředí (Kračmar, 2002).
Při záměrné tvorbě a přebudování pohybového stereotypu se dostáváme do oblasti
motorického učení (Kračmar, 2002).
Kračmar (2002) dále uvádí, že tvorba nových hybných stereotypů představuje velké
zatížení kortikálních motorických center. Při několikanásobném identickém provádění pohybu
dochází k postupnému zafixování a automatizaci funkčních spojů.
Z hlediska sportovního tréninku zde nacházíme 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 vycházet výběr tréninkových prostředků tak, aby po stránce techniky
pohybu maximálně kopíroval techniku závodního provedení. Efektivní fixace hybných
stereotypů se děje pouze pohybem, který odpovídá požadavkům na konečnou a dokonalou
techniku sportovního pohybu - specifickými tréninkovými prostředky. Dokonalá koordinace
svalové souhry je obecně důležitější pro výkonnostní perspektivy než např. hrubý nárůst síly.“
(Kračmar, 2002).
Jak shodně uvádějí Vojta (1993), Janda (1984) a Kolář (1999) ve svých publikacích,
jedinou možnou cestou ke zlepšení kvality a efektivity pohybu je udržení svalové balance,
správné držení těla a optimální zatížení kloubů. I mírné odchylky od finální požadované
podoby při provádění podobných a modifikovaných cvičení neposilují budovaný stereotyp,
ale při mezních situacích (např. při závodě) mohou působit kontraproduktivně svojí
podobností a blízkostí, do které může (např. vlivem únavy) technika prováděného pohybu
sklouznout.
Významnou roli při vytváření hybných stereotypů hraje plasticita CNS (např. vývojové
„zlaté“ období motorického učení do 12. roku života). Kromě anatomicko fyziologických
předpokladů závisí jejich kvalita i na vlastnostech centrálních oblastí řízení pohybu, na jejich
plasticitě, tedy míře schopnosti motorického učení, což je individuálně velmi rozdílné.
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Vysokou plasticitou CNS mají většinou sportovní gymnasté, tanečníci, desetibojaři. Např. u
osob s lehkou mozkovou dysfunkcí, dochází k poruchám schopnosti vytvářet a dlouhodobě
udržet pohybové stereotypy (Vojta, 1993; Janda, 1984).
Výzkumy dokazují, že v průběhu hybného stereotypu je nejdůležitější úvodní část. Vojta a
Kolář se shodují, že v lokomočních pohybech hraje nejdůležitější úlohu nastavení svalových
skupin. O kvalitě provedeného pohybu rozhoduje čas a pořadí nástupu aktivace
synergistických a antagonistických svalových skupin (Janda, Poláková, Véle, 1966).
V průběhu vytváření a fixace pohybových stereotypů ve sportu neustále kontrolujeme
techniku pohybu. Vlivem nedostatečně fixovaných stereotypů nebo ztížených podmínek může
nastat jejich postupná přestavba, která může vyústit až do patologických stavů.
Vznikají-li náhradní pohybové vzory místo vzorů ideálních, ke kterým může dojít jak
v patologii, tak při opakovaně nesprávně prováděném pohybu, je třeba tento náhradní vzor
nejdříve eliminovat přesným nastavením do výchozí polohy reflexního plazení, aby došlo ke
svalové souhře, která byla blokována při dosavadní dyskoordinaci. Při aktivaci vzoru reflexní
lokomoce v CNS sledujeme zlepšení a zefektivnění pohybu i držení těla při porovnání
s náhradním pohybovým vzorem (Kračmar, 2002).
Na základě nesprávného zatěžování pohybových segmentů nastává přetížení až poškození
orgánů zabezpečujících pohyb. Převažuje-li aktivace svalů s převážně posturální funkcí
s tendencí ke zkracování může docházet k postupnému narušení funkční rovnováhy. Tato
vzniklá dlouhodobá dysbalance se tak fixuje v centrálních řídících centrech. Přílišné přetížení
nebo nefyziologicky orientovaná zátěž může vyústit v poškození nejslabšího pohybového
segmentu (ligamenta, klouby, kosti, svaly) nebo k trvalým morfologickým změnám (Véle,
1995).
Charakteristickým pohybovým projevem pro člověka je bipedální chůze doprovázená
synkinetickými pohyby horních končetin a trupu, jak ji ve svých publikacích popisuje Janda
(1966).
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Kračmar (2002) formuloval tyto obecné principy pro sportovní lokomoční pohyb:
1. Správné nastavení výchozí polohy je rozhodující pro následnou kvalitu pohybu.
Poloha hlavy a optická orientace ve směru předpokládaného pohybu je řídící. Klíčovými
místy pro zaujetí výchozí polohy jsou krční páteř a ruka, zřetězením centrace kloubů při
optimálním stavu hybné soustavy se šíří žádoucí nastavení pro pohyb do celého těla. Účelem
výchozí polohy je tendence k vyhlazení křivek páteře, aby se uvolnila páteř pro rotační pohyb.
Ten je součástí většiny přirozených pohybů.
Špatné nastavení krční páteře může způsobit zřetězením
i špatné nastavení v ostatních kloubech.
Při dlouhodobém vykonávání pohybu
mohou být poškozeny přetížené části těla
– klouby, vazy, šlachy, svaly (např. tenisový loket,
bolesti za krkem a brnění zápěstí, bolesti v zádech).
Zřetězení se taktéž týká svalových funkcí. Při pohybu
nebývá zapojen jen jeden sval, ale svaly na sebe navazují
v místech jejich začátků a úponů a „zřetězují se“
pomocí mezičlánků – vazivových struktur, kostí apod.

Obr. 7 Zřetězování svalových
funkcí (Kračmar, 2007)

Hybná soustava pracuje jako celek. Z obr. 7 je patrná poloha oštěpařky před odhodem,
kde jsou schematicky označeny části hybného systému, podílející se na hlavní pracovní
činnost při odhodu. Při této svalové činnosti musí být také aktivovány další svaly, které celou
situaci korigují a stabilizují.
Při výuce a korekci pohybu se není třeba soustřeďovat na mnoho oblastí a segmentů těla.
Postačí kontrolovat nastavení krční páteře a ruky, které mají vliv na nastavení celého hybného
systému a rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu pohybu.
2. Při přestavbě nesprávného nebo náhradního hybného stereotypu
je nejvýznamnější nastavení správné výchozí polohy.
3. Nastavení režimu koaktivace svalových skupin v oblasti krční páteře je rozhodující.
Extenze osového orgánu automaticky zajistí
centrované postavení v kořenových, tedy pohyb zajišťujících kloubech (ramena a kyčle),
viz obr. 8. Centrované postavení umožňuje pohybovat se v kloubu v maximálním rozsahu
a zapojit se tak nejefektivněji do řešení pohybového úkolu.
Vlivem

centrovaného

postavení

kloubu
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dojde

k rovnoměrnému

rozložení

tlaku

na celou anatomickou plochu kloubu, funkční centrace kloubu zajišťuje tento stav
v celém průběhu pohybu v kloubu. Centrace kloubu kloub šetří.
Správná i chybná centrace se mohou automaticky šířit do kloubů dalších.

Obr. 8 Fylogenetické souvislosti v centrovaném postavení kořenových kloubů (Kračmar,
2007)

4. Kořenové klouby, nejdůležitější pro zajištění pohybu, se musí nacházet v zevní rotaci.
Tuto žádoucí polohu ramene na začátku pohybu můžeme popsat jako zevní rotaci, kdy lokty
se blíží více k trupu a ruce jsou více od sebe. Nedodržením této polohy dojde automaticky
s největší pravděpodobností k nevhodnému nastavení krční páteře. U kyčle by mělo docházet
při pokrčování k mírnému unožování a zevní rotaci (např. vzor „ještěrka“, viz obr. 9).
Udržování polohy ramene v zevní rotaci při zahájení pohybu šetří hybný systém a může
znamenat východisko pro výuku a korekci dlouhodobě prováděné pohybové aktivity.

Obr. 9 Nastavení kořenových kloubů (Kračmar, 2007)

5. Pro strukturu sportovního výkonu má rozhodující váhu koordinační složka. Tvorba a fixace
hybných stereotypů odpovídajících efektivní technice pro řešení pohybových úkolů nastává
pouze specializovaným tréninkem. Nespecifické formy tréninku nefixují přesnou svalovou
souhru, která je využitelná v daném sportovním odvětví.
6. Podle nastavení úhlu v kořenovém kloubu se zapojují svalová vlákna a části svalů, které
tomuto nastavení funkčně odpovídají. Tato aktivace se šíří v rámci celého svalového řetězce,
tvořící specificky uspořádanou funkční jednotku pro každou změnu úhlu nastavení.
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7. Přirozený lidský pohyb vychází z kvadrupedálního zkříženého chůzového cyklu.
Vzdálenost

hybných

stereotypů

pro jednotlivá

sportovní

odvětví

od

vývojově

ontogenetických pohybových programů a vzorů hraje významnou roli v obtížnosti vytváření a
fixace těchto stereotypů.

2.4 Postura
„Klidová poloha těla vyznačující se určitým uspořádáním pohyblivých segmentů se nazývá
postura.“ (Véle, 2006). Postura vyjadřuje statickou polohu těla v prostoru, která obsahuje i
dynamiku zajišťující udržení polohy těla vůči měnícím se okolním podmínkám (Véle, 1995).
Držení těla je závislé jak na podmínkách vnitřního prostředí organismu (zahrnující i obsah
mysli), tak i na podmínkách vnějšího prostředí, na něž se posturální systém adaptuje (Véle,
2006).
Jistotu jak ve stoji, tak i v pohybu zajišťuje tzv. posturální motorika, kterou si však
samotnou neuvědomujeme a vnímáme jen pocit posturální jistoty či nejistoty (Čápová, 2008).
Čápová (2008) dále vysvětluje posturální motoriku jako výchozí, startovací polohu – atitudu,
tedy posturu účelově, cíleně zaměřenou. Posturální motorika stabilizuje průběh pohybu a
zajišťuje jeho konečnou polohu, která představuje výchozí posturu pro další pohybovou
sekvenci, a to vše vůči gravitačnímu vlivu.
Výchozí atituda se vytváří zcela automaticky. Nastavení atitudy je záležitostí tzv. posturální
reaktivity – jedná se o automatické přizpůsobení polohy hlavy, trupu a končetin v rámci
atitudy potřebám pohybového záměru.
Držení těla je kódováno geneticky jako program v CNS. V reálné podobě se však držení
utváří v závislosti na průběhu posturální ontogeneze (Kračmar, 2002). Během zrání CNS
vznikají svalové souhry, které mají formativní vliv na morfologický vývoj páteře. Ty už od
počátku života ovlivňují vývoj lokálních, regionálních ale i funkčně souvisejících globálních
biomechanických parametrů (Kolář, 2006).
Janda (1982) rozděluje svaly, které mají posturální funkci do dvou skupin, a to na svaly
tonické a fázické. Toto dělení svalů však upravuje Kolář (2006) svými poznatky potřeby
kooperace krátkých hlubokých svalů páteře společně s dlouhými povrchovými svaly páteře
pro zajištění stabilizace trupu.
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Aktivita posturálního systému stoupá pouhou představou pohybu. Podle Véleho (1995)
posturální funkce pohyb předchází, provází i zakončuje. Funkce vnitřních orgánů a psychika
mají také vliv (Véle, 1995).
Pro udržení vzpřímeného postoje je nezbytná i činnost krátkých svalů v oblasti klíčových
kloubů, které společně s krátkými svaly podél páteře utváří tzv. hluboký stabilizační systém a
mají v sobě uloženou rotační složku. Tyto svaly jsou posilovány chůzí, která podporuje torsní
pohyb páteře zajišťující činnost tohoto hlubokého stabilizačního systému .
Vzhledem k tomu, že se dnešní civilizace vyznačuje sedavým způsobem života a chůze jako
nejpřirozenější lokomoce je nahrazována dopravními prostředky, dochází k oslabování
hlubokého stabilizačního systému (Véle, 2004).

2.5 Stabilizace
Kolář (2006) definuje posturální stabilizaci jako aktivní řízené držení tělních segmentů
proti působení vnějších sil pomocí CNS, která je součástí veškerých pohybů. Pro uskutečnění
cíleného pohybu je totiž nezbytná úponová stabilizace svalu, která daný pohyb vykonává.
Aktivitou svalu, který stabilizuje, dojde ke spuštění aktivity dalších svalů, s nimiž úponově
souvisí. Stabilizační funkce probíhá zcela automaticky bez našeho uvědomování a vůlí tyto
funkce ovlivňujeme jen minimálně (Kolář, 2006).
Udržování vzpřímeného držení těla závisí jak na fyzikálních parametrech (tělesná
hmotnost, tvar těla, výška, velikost oporné plochy atd.), tak i na fyziologických parametrech
podmínek vnitřního a vnějšího prostředí. Tyto informace vycházejí z CNS k periferním
orgánům a opačně, čímž řídí motoriku i její stabilizaci (Véle, 2004).
Véle (2006) rozděluje svaly, které se podílejí na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze na
svaly stabilizační - krátké, tonické svaly, které se vyskytují kolem obratlů a v klíčových
kloubech. Jejich funkcí je nastavení střední polohy kloubních plošek pro stabilizaci. Do druhé
skupiny patří delší povrchové svaly s fázickou povahou, jejichž hlavní funkcí je korigovat
polohu a představovat zdroj síly pro samotný pohyb (Véle, 2006).
Kromě stabilizačních a fázických svalů zajišťuje stabilizaci polohy osového orgánu také
respirační muskulatura, tvořená krátkými a dlouhými svaly (mm. intercostales, bránice, břišní
svaly, intersegmentální svaly páteře a svaly pánevního dna) (Véle, 2004).
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Véle (2006) dělí držení těla na dvě varianty - pohotovostní režim (tzv. stand by) a
orientované držení (atituda). Stand by režim znamená nespecifickou přípravu k akci (Véle,
2004). Atituda je charakteristická pro orientaci a připravenost ke konkrétnímu pohybu
(Kračmar, 2002).

2.6 Fenomén trojflexe a trojextenze
Podle Kračmara (2009) byla během evoluce lokomoce přesunuta funkce pro vytváření
propulzní síly pro pohyb vpřed z ocasní ploutve a trupu u vodních obratlovců na jejich bývalé
párové ploutve, které se postupně transformovaly v končetiny suchozemských tetrapodů.
Princip jejich pohyblivosti je obecně zajišťován třemi klouby:
1. Kořenový kloub – kloub ramenní nebo kyčelní
2. Střední kloub – kloub loketní a kolenní
3. Akrální kloub – kloub zápěstní a hlezenní.
Jejich souhra při lokomoci zajišťuje jejich plné využití co se týče jejich délky na základě
specifické anatomické struktury. Pohyb je střídavě organizován tak, že se pro nákrok nejprve
končetina nejvíce zkrátí. Ve všech třech uvedených kloubech dochází k maximální flexi tento fenomén je nazýván trojflexe a je automaticky řízen jako chůzový stereotyp
v komplexním provedení prostřednictvím CNS. U všech individuí uvažovaných skupin
živočichů je tento pohyb uložen jako matrice již při narození. Na opačném pólu, tzn. při
odrazu končetiny, dochází k fenoménu zvaném trojextenze, kdy naopak všechny tři klouby
maximálně extendují. Tento jev samozřejmě nacházíme i u člověka. Obzvláště dobře je
viditelný v různých sportovních disciplínách, tedy i při hokejovém a in-line bruslení.

Obr. 10A Trojflexe, 10B trojextenze

Obr. 11 Trojextenze při různých formách

(Kračmar,2007)

sportovní lokomoce (Kračmar, 2009)
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2.7 Kvadrupedální zkřížený krokový cyklus u člověka
Obyčejně se chůze charakterizuje detailním popisem její nejzákladnější jednotky –
krokovým cyklem, který se definuje jako úsek mezi dvěma identickými ději při chůzi.
Počáteční kontakt paty s podlahou je obvykle označován jako začátek a dokončení jednoho
krokového cyklu (Neumann, 2002; Lusardi, Nielsen, 2007).
Vojta (1993) vysvětluje krokový cyklus u člověka jako výsledek proběhlé ontogeneze dle
zděděných genetických informací. Jeho kvadrupedální forma je fylogenetickým pozůstatkem
vývojové fáze, která předcházela vývojový stupeň Homo erectus. Jedná se o lokomoční
pohybový vzor, tvořící základní pohybový atribut lidského druhu, který jej odlišuje svojí
charakteristikou a kineziologickým obsahem od ostatních živočišných druhů. Během svého
pohybového vývoje prochází jedinec fázemi rozvoje lokomoce. Od počátku nástupu
centrálních koordinačních mechanismů řízení polohy a pohybu (asi od 4 - 6 týdnů po
narození) je možné v lokomoční aktivitě nalézat koordinační charakteristiku v podobě
krokového cyklu, určeného pro řízení pohybu všech čtyřech končetin. Krokový cyklus
definuje pro každou končetinu specifický pohyb, vyjádřený ve čtyřech fázích: flekční,
relaxační, opěrné a odrazové. Tyto fáze navazují recipročně a jsou organizovány tak, že ke
shodným fázím dochází přibližně stejně u diagonálně protilehlých končetin, s mírným
předstihem horních končetin a jsou organizovány zkříženě (Vojta, 1993).
Podle Smithe (Smith et al., 2004) můžeme krokový cyklus rozdělit na dva základní
systémy. První systém rozděluje krokový cyklus do dvou fází - stojné a švihové fáze. Stojná
fáze (stance phase) je část krokového cyklu, kdy je chodidlo v kontaktu s podložkou. Švihová
fáze (swing phase) je popisována jako část krokového cyklu, kdy se chodidlo nachází ve
vzduchu . Druhý systém dělí chůzi do jednotlivých fází (Smith et al., 2004).
Detailní popis chůze popsal Janda (1984) -

horní končetina následuje pohyb vpřed

kontralaterální dolní končetiny při současné flexi v ramenním a loketním kloubu.
Rameno i loket druhostranné paže je v extenzi a sleduje pohyb vzad druhostranné dolní
končetiny. Kyvadlový pohyb kyčle je uskutečňován následovně. Při došlapu na patu je
kyčelní kloub v částečné flexi. Při přenosu těla přes stojnou končetinu se extenduje. Následná
flexe probíhá ve fázi švihové. Kolenní kloub je v extenzi v okamžiku dotyku podložky patou.
Dostává-li se noha do kontaktu s podložkou, koleno je mírně flektováno. Při přenosu těžiště
přes opornou plochu nohy se dostává do dorzální flexe. Pata se zvedá a noha přechází do
plantární flexe při současném udržování pravého úhlu v hlezenním kloubu v průběhu celého
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odvíjení nohy. Tato součást mechanismu chůze zcela koresponduje s odrazovou fází kroku
našich zvířecích předků.

Obr. 12 Krokový cyklus ve zkříženém vzoru. Fáze cyklu v pohybu vpřed v recipročním
znázornění: I. flekční fáze, II. relaxační fáze, III. opěrná fáze, IV. odrazová fáze. ¼ - čtvrtina
časové jednotky, ½ - polovina časové jednotky, ¾ - tři čtvrtiny časové jednotky (Vojta, Peters,
1995).

2.8 Chůze
Chůze představuje nejběžnější typ lokomoce sloužící jak základním životním potřebám při
sebeobsluze, tak i při práci v zaměstnání (Lusardi, Nielsen, 2007).
Podle Jandy (1966) znamená chůze hybný stereotyp, kterým je člověk odlišen od
ostatních živočichů. Napřímením páteře se lidský pohyb vyvinul jako bipedální forma
lokomoce. Zároveň v sobě skrývá svoji fylogeneticky podmíněnou kvadrupedální formu s tím
rozdílem, že horní (dříve přední) končetiny nejsou ve styku s pevnou oporou a nezajišťují
primárně
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lokomoci. Jejich funkce se transformovala do vyrovnání torzních sil, a to ve spolupráci
s trupem. Kvadrupedální charakter chůzového stereotypu nalézáme v jeho zkříženém vzoru.
Chůze jako přirozená lokomoce vyžaduje stabilitu k antigravitační kontrole hmotnosti těla,
mobilitu a motorickou kontrolu celé řady tělesných segmentů během přesunu hmotnosti těla
z jedné končetiny na druhou (Ayyappa, 1997).
Koordinovaná práce svalů a synchronizované pohyby v kloubech představují souhru
přítomnou při všech pohybech těla (Luttgens, Hamilton, 1997).
Svalová činnost se mění nejen se vzrůstající únavou svalů, ale i s vyšší rychlostí chůze.
I když dva jedinci chodí s variabilní aktivací svalových skupin, mohou oba mít normální
pohybový vzor (Whittle, 1997).
Už od primitivních obojživelníků a plazů až po samotného člověka veškerý pohyb vpřed
po zemi vyžaduje: nahmatání (uchopení) terénu, přitahování k „úchopu“, přenos váhy těla
přes opornou končetinu a následný odraz vpřed. Poté končetina provádí nákrok vzduchem pro
další krok (Kračmar, Vystrčilová, 2007 ).
Kračmar (2007) dále uvádí, že přibližně před 4 milióny let začali naši evoluční předkové
chodit po dvou. Předchůdci člověka nebyli na rozdíl od ostatních tehdy žijících živočichů
anatomicky specializováni, tudíž byli stále ohrožováni nepřáteli. Tento nedostatek
specializace byl však nahrazen větší inteligencí, obratností a také schopností druhu
přizpůsobovat se.

Ontogenetickým vývojem se již na konci sedmého měsíce života dítě dostává „na čtyři“ a
na přelomu osmého a devátého měsíce se pokouší na čtyřech o první krůčky. Postupným
vývojem se vertikalizuje a staví se na dolní končetiny. Je schopné obcházet kolem stolu
pomocí přidržování se horními končetinami. O samostatné bipedální lokomoci hovoříme u
dítěte kolem 12. měsíce, kdy se ramenní pletenec začíná osvobozovat od lokomoce (Kolář,
2007), viz obr. 13. Jistota a koordinace chůze se postupným vývojem zlepšuje a již kolem 4.
roku života se forma pohybu začíná podobat chůzi dospělého člověka. Asi v 7 letech se
stabilizuje, vyšší energetické nároky však přetrvávají až zhruba do věku 12 let, což
pravděpodobně souvisí s růstem a celkovým vývojem těla a nervové soustavy (Kračmar,
Vystrčilová, 2007).

27

Obr. 13 Ontogenetický vývoj chůze do 1 roku života (Kračmar, 2007)

Kračmar (2007) rozděluje chůzi pro obě dolní končetiny na tři pohybové fáze:
- fáze švihová: končetina nakročuje vpřed vzduchem bez kontaktu s podložkou (38%)
- oporná fáze: končetina je ve styku s podložkou (62 %)
- fáze dvojí opory: ve styku s podložkou jsou zároveň obě končetiny (12 %)
O procentuálním vyjádření délky trvání jednotlivých fází krokového cyklu pojednává Dungl
(1989).

Obr. 14 - Chůze (Kračmar, 2005)

Při přirozené chůzi (naboso) dochází k „úchopu“ pevného bodu na podložce, ke kterému se
člověk přitahuje, ploskou chodidla, přenosu těžiště těla přes tento bod a následnému odrazu
od něj.

Obr. 15 - Průběh pohybu (odvíjení) plosky při chůzi (Kračmar, 2005)
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Při kontaktu chodidla s pevnou podložkou začíná opora na patě, dochází k odvíjení chodidla
po zevní hraně, poté nastává pronace a přesunutí odrazu v průběhu kroku vpřed až
k mediálnímu okraji planty, kde je dokončen prsty.
Jak uvádí Kračmar (2002), z tohoto základního pohybového stereotypu se vyvinuly i další
druhy lokomoce.

2.9 Běh
Podle Kračmara (Kračmar, Vystrčilová, 2007) běh vychází přímo ze stereotypu chůze, ale
na rozdíl od chůze, kde se kryje fáze doteku paty na jedné noze s odvíjením špičky na noze
druhé, zde dvouoporová fáze úplně chybí. Existuje pouze fáze oporová a fáze švihová.
Hovoříme tedy o řadě „skoků“ za sebou, kdy nedochází po určitou dobu ke kontaktu těla
s podložkou (je zde přítomna letová fáze).
Běh oproti chůzi klade vyšší nároky na svalovou sílu dolních končetin, ale i na oběhový
systém (srdce a cévy) a na systém dýchací, což zpravidla vede ke zvýšeným energetickým
nárokům a zvýšení metabolismu. Z důvodů výraznější dynamiky provedení běhu (oproti
chůzi) a větší setrvačnosti hmoty při provádění pohybu jsou kladeny menší nároky na udržení
rovnováhy.
Obecně lze shrnout, že opotřebování pohybového aparátu je u běhu značně větší než u chůze.
Proto je velmi důležité vhodně vybrat běžeckou obuv.

Obr. 16A - Běžecký dvojkrok (Kračmar, 2005)
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Obr. 16B - Jednotlivé fáze běžeckého kroku (Kračmar, 2005)

2.10 Sportovní pohyb
Vacková (2004) dělí lokomoci ve sportu do dvou skupin:
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, kde je lokomoce zajišťována přes pletenec ramenní, který je u
člověka fylogeneticky určen pro úchop a manipulaci (Véle,1997). Jde např. o jízdu na kajaku,
kanoi, šplh…
Kombinace práce přes pletenec ramenní i pánevní: sportovní lezení, horolezectví, šplh za
pomoci dolních končetin, běh na lyžích klasickou technikou a bruslení, apod.

Sportovní lokomoce taktéž vychází z kvadrupedálního zkříženého vzoru.
1. Pro charakteristiku lokomoce zajišťované pletencem pánevním jako výchozí pohyb
stanovujeme chůzi. Obsah tohoto charakteristicky lidského stereotypu nám podle Jandy
dovolí posoudit, do jaké míry se specifická sportovní lokomoce blíží tomuto stereotypu.
2. Pro charakteristiku lokomoce zajišťované přes pletenec ramenní jako výchozí pohyb
stanovujeme reflexní plazení podle Vojty. Nejedná se o pohyb, kterým procházíme
spontánně ve své pohybové ontogenezi, ale jedná se o komplexní pohybový program
lokomočního charakteru, kterým jsme fylogeneticky vybaveni. Schopnost subkortikálního
vybavení reflexní lokomoce přetrvává u člověka celý život (Kračmar, 2002).
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Při sportovní lokomoci platí zásady, které stanovili Janda, Vojta a
kterými se dále zabýval Kolář. Jedná se o automatické držení polohy těla,
přenos těžiště směrem k punctum fixum a orientovaná postura,
tedy optická orientace, centrace a funkční centrace kloubů.

2.11 Specifika pohybu u hokejového a in-line bruslení
Pohyb vpřed se uskutečňuje pouze přes pletenec pánevní – k práci paží, pletence
ramenního a trupu dochází evidentně ve zkříženém vzoru. Práce svalových skupin
v diagonálním směru je při bruslení ze všech druhů lokomoce nejvýraznější.
Oproti chůzi se oporná noha nezastaví před odrazem, ale je ve skluzu (jízdě). Nedojde tak
k odvíjení nohy od podložky, což představuje bazální součást stereotypu lidské chůze.
Pro lokomoční využití paží pro pohyb je charakteristické propojení svalových řetězců, které
procházejí oblastí pánve od rukou a paží a nastavují ji tak více do retroverze – podsazení.

Pro člověka je skluzové postavení na bruslích velmi labilní z hlediska jistoty pohybu.
I když je stereotyp chůze zcela rozvinut, můžeme u začátečníků zřetelně pozorovat, že nemají
při skluzovém postavení posturální jistotu.
Hráči ledního (in-line) hokeje mají vlivem několikaletého tréninku již zafixovaný stereotyp
bruslení a mají osvojenou vysokou úroveň techniky. Průběh pohybu se tím stává natolik
zautomatizován, že je vykonáván jakoby bez volní kontroly – posturální jistota se zvyšuje,
hráči vnímají bruslení jako při stoji v klidu na pevné (nekluzké) podložce.

Při odrazu na bruslích dochází k většímu vychýlení pánve přes stojnou končetinu.
Vařeka (2004) vysvětlil lokalizaci průchodu těžnice opornou bází při stoji na jedné noze simuloval dynamiku chůze tím, že zatěžoval střídavě přední a zadní část
chodidla. Rozpracoval statický tříbodový model nohy. Trajektorie průniku
těžnice opěrnou bází tento tříbodový model kopíruje. Během kontaktu
chodidla s pevnou podložkou začíná opora na patě, chodidlo se odvíjí po zevní
hraně, nastává pronace a odraz se přemísťuje v průběhu kroku vpřed
k mediálnímu okraji planty a je dokončen prsty. Tento průběh opory závisí na
struktuře nohy.
Obr. 17 Lokalizace průniku těžnice opornou plochou při stoji
na jedné noze (upraveno podle Vařeka, 2004)
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K odrazu tedy dochází z plochy chodidla na patě, přes jeho zevní hranu a směrem vpřed
dochází k přesunu k vnitřní straně chodidla, což odpovídá průběhu opory a odrazu při bruslení
na ledě (na in-line povrchu), kde je patrné, že nůž brusle opisuje trajektorii tvaru písmene S,
kdy při druhé fázi této trajektorie se brusle překlápí na vnitřní stranu nože (koleček), ze které
poté vychází odraz.
Stoj na ploše chodidla a odraz z vnitřní strany chodidla při bruslení se proto stávají
základními aspekty pro vytvoření posturální jistoty. Udržování postury na ploše chodidla a u
jeho vnitřní hrany koresponduje i s bipedálním uspořádáním dolních končetin ve frontální
rovině.
Při nedostatečném vytvoření posturální jistoty ve stoji se rozšiřuje baze a dojde k přenesení
váhy těla k vnitřním hranám chodidel. Proto při bruslení na ledě (na in-line povrchu) u
začátečníků bývá patrné, že se při skluzu nedokáží postavit na jednu brusli a jakoby přešlapují
ze strany na stranu, kdy postavení obou bruslí je na vnitřních hranách – dochází k valgóznímu
postavení nohou.
Při bruslení během fáze přenesení dochází k velmi krátkému dvouoporovému postavení
nohou. Ve srovnání s trváním dvouoporového postavení při volné bipedální chůzi však
uvažujeme bruslařský krok jako jednooporový (čisté jednooporové postavení můžeme nalézt
pouze u běhu).

2.12 Charakteristika průběhu pohybu – jízda vpřed při hokejovém
bruslení
Jízda vpřed představuje základní lokomoci hráče v ledním hokeji, kde výchozí polohou je
základní bruslařský postoj. V průběhu bruslařské lokomoce dochází k pravidelnému
opakování čtyř fází pohybu - nasazení, odraz, přenesení a skluz.

2.12.1 Základní bruslařský postoj
Základním bruslařským postojem hráče není statická poloha těla hráče, ale jedná se o
polohu jeho těla při bruslařské lokomoci. 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 v rozmezí od 10° do 35° v horizontální rovině (Pavliš,
2000)
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Tento náklon nám ovlivňuje čelný odpor vzduchu při jízdě. Při základním postoji je
velmi důležitá poloha hlavy (mírně vzhůru) z hlediska správného nastavení trupu pro
lokomoci.
Bruslař se pohybuje v předklonu tak, aby jeho těžiště bylo co nejdále vpřed.

Obr. 18 Pohyb bruslaře- správná pozice hlavy (Bukač, Dovalil, 1990)

2.12.2 Nasazení
K nasazení brusle na led dochází přes vnější hranu nože brusle. Nůž brusle opisuje
trajektorii ve tvaru písmene S, kdy ve druhé fázi této trajektorie se brusle překlápí na vnitřní
stranu nože . K nasazení brusle na led dochází přes špičku nože a stejným způsobem led
i opouští.

Obr. 19A Nasazení brusle na led, 19B S-trajektorie a překlopení pravé brusle
(Bukač, Dovalil, 1990)
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2.12.3 Odraz
Je stěžejním prvkem pro rychlost bruslení. Provádí se přes vnitřní hranu brusle do strany
šikmo vzad. Charakteristickými prvky této fáze jsou prudká extenze odrazové dolní končetiny
a značné pokrčení budoucí skluzové nohy.

Obr. 20 Odraz (Bukač, Dovalil, 1990)

2.12.4 Přenesení
V průběhu této fáze dochází k velmi krátkému dvouoporovému postavení nohou na ledě.
Po odrazu odrazovou (extendovanou) končetinou dojde k postupnému přenesení váhy na
druhou skluzovou nohu. Současně s tímto pohybem se přesouvá odrazová noha do postavení
za budoucí skluzovou nohu.

Obr. 21 Přenesení (Bukač, Dovalil, 1990)
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2.12.5 Skluz
Jedná se o jednooporovou fázi, jejíž délka je závislá na rychlosti bruslení - čím je bruslení
rychlejší, tím kratší je tato fáze a naopak. Na kvalitě provedení skluzu závisí i vyvinutí vyšší
rychlosti bruslení, jeho plynulost a ekonomizace z důvodů vynaložení energetického
potenciálu hráče. Proto je tato fáze velmi důležitá, navíc se ve fázi skluzu vytvářejí podmínky
pro budoucí odraz.
U bruslaře dochází k odrazu z odrazové dolní končetiny (např. z levé) tak, že nastane její
úplná extenze. Při dokončování odrazu je brusle v postavení vnitřní hranou na ledě, pravá
noha se zároveň dostává do fáze nasazení na vnější část nože a v této fázi 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 dojde k přenosu hmotnosti na pokrčenou pravou nohu.
Pravá brusle je kolmo k ledu přibližně v polovině překlápění a nachází se ve fázi skluzu. Na
konci skluzové fáze se brusle silně vklání dovnitř tak, aby se nůž brusle mohl dostat na vnitřní
hranu a došlo tak k dalšímu odrazu. Švihová noha (levá) se staví na led na vnější stranu brusle
do fáze nasazení a opět dochází ke krátkému dvouoporovému postavení. Dále dochází k fázi
odrazu z celé délky vnitřní hrany nože pravé brusle, kdy odraz začíná extenzí v kyčelním
a kolenním kloubu a je dokončen mírnou plantární flexí chodidla. Odraz je proveden do
strany šikmo vzad. Následuje přenos váhy těla zprava doleva a vše se cyklicky opakuje.
Při přenášení hmotnosti těla bruslař opakovaně provádí flexi a extenzi nohou v kolenou.

Obr. 22 Flexe a extenze dolní končetiny (Bukač, Dovalil, 1990)
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2.13 Charakteristika průběhu pohybu – jízda vpřed při in-line bruslení
Obdobně jako v ledním hokeji, vychází jízda vpřed při in-line bruslení ze stejných
pohybových stereotypů, kde dochází v průběhu bruslařské lokomoce k pravidelnému
opakování čtyř fází pohybu - nasazení, odrazu, přenesení a skluzu. Pro zahájení pohybu je
klíčové zaujetí výchozí polohy, tedy základního bruslařského postoje.
Skluzové postavení na in-line bruslích je v porovnáním se skluzovým postavením na
hokejových bruslích nepatrně odlišné. Tato odlišnost je dána zejména odporovými silami.
Odpor vzduchu a odpor třecích sil jsou charakteristické pro obě lokomoce. U in-line bruslení
je však nutné zohlednit i další odporové síly, které mohou ovlivňovat průběh pohybu –
deformační odpor koleček, oscilace a prokluzování, valivý odpor a rotační odpor ložisek.
Důležitou roli hraje i povrch, typ bruslí, velikost a tvrdost koleček (Ladig, Ruger, 2007).

Pro správný a efektivní odraz by měla odrazová noha působit po co nejdelší dráze. Je
nutné snížit těžiště tak, aby se odrazová noha dostala co nejdále. Důležitý je také odraz ze
všech koleček, proto by mělo dojít k zatížení paty odrazové nohy v momentě odrazu. Správný
odraz by měl být veden do stran, nikoliv vzad. Odrazová noha se po odrazu vrací zpět ke
skluzové a těžiště se mírně zvyšuje. Těžiště se nepohybuje jen nad bruslemi, ale dostává se
více do stran, průmět těžnice pak nesměřuje mezi brusle, ale i mimo ně. Brusle vracející se po
odrazu zpět na povrch dosedá na vnější hranu koleček, dochází k přehranění a následnému
odrazu z vnitřní hrany.

Obr. 23 Bruslení in-line - pohled zepředu (Kračmar, 2005)
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Pohyby paží jsou ve své podstatě obdobné jako při běžné chůzi. Paže protilehlá ke stojné noze
by však měla být vedena více před tělo, v souladu s přenosem váhy celého těla na stojnou
nohu. Paže souhlasná se stojnou nohou je držena na úrovni těla nebo před ním.

Obr. 24 Pohled zboku (Kračmar, 2005)

2.14 Elektromyografie
Elektromyografie (EMG) představuje vyšetřovací metodu založenou na snímání
povrchové nebo intramuskulární svalové aktivity, zaznamenávající změnu elektrického
potenciálu, ke které dochází při svalové aktivaci.
Jak uvádí Véle (2006) SEMG (surface elektromyography) eviduje snímání akčních
potenciálů, kterými se projevuje vzruch, jenž probíhá svalovým vláknem a depolarizuje jeho
membránu. SEMG objektivně zaznamenává aktivitu motorických jednotek sledovaných
svalů.
EMG signál vykazuje sled akčních potenciálů motorických jednotek, které jsou
detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti kontrahovaných svalových vláken. Tyto akční
potenciály procházejí při měření povrchového EMG přes přilehlé svalové tkáně, zejména pak
tuk a kůži, na jejímž povrchu jsou detekovány (Sedliská, 2007).
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Povrchová svalová aktivita je měřena pomocí povrchové elektromyografie,
intramuskulární svalovou aktivitu měříme pomocí jehlové elektromyografie.

Obr. 25 Povrchové elektrody

Obr. 26 Jehlové elektrody

Předmětem měření jsou vzájemné časové vztahy mezi činností několika svalů. Proto se
tato metoda využívá k hodnocení tzv. svalových vzorců projevujících se při jednotlivých
pohybech. Umožňuje rozpoznat nesprávné pohybové vzorce a přecvičovat je na vzorce
správné. Využívá se sportovní medicíně či v rehabilitačním lékařství (Trojan, 2001).

Záznam je označován jako elektromyogram (Novotný, 2003). Většinou je obdobný
interferenčnímu vzorci, který vzniká překrýváním sumačních potenciálů z většího počtu
motorických jednotek. „Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí v daném okamžiku,
ale o výsledek jejich interferencí v prostorovém vodiči - sval, kůže, elektrody.“ (Rodová et al.,
2001).
Výboje jednotlivých akčních potenciálů (dále jen AP) motorických jednotek jsou na sobě
vzájemně nezávislé. Synchronizaci udává pouze 10-20 % AP, u malých svalů, kde jedna
motorická jednotka pokrývá celý sval, je synchronizováno 20 – 50 % výbojů. Frekvence jedné
motorické jednotky vykazuje asi 6-25 AP za vteřinu (závisí na intenzitě kontrakce a druhu
svalu). Je pravděpodobné, že se u povrchové EMG můžeme setkat s vyššími a nepravidelnými
frekvencemi, vlivem značné asynchronní činnosti jednotlivých motorických jednotek (dále
jen MJ). Vlivem různých časově posunutých napětí na povrchové elektrody, má získaná
křivka často složitý a zcela nepravidelný průběh.
Pro kvalitní EMG záznam je stěžejní optimální a přesné nastavení přístrojů, zesílení
průběhu rozdílu potenciálu na elektrodách (bipolární svod), eliminování artefaktů a umístění
vhodných snímacích bodů na svalu.
Dále je třeba snížit odpor kůže na minimum. Kůže by měla být suchá, často je předem
odmašťována tukovým rozpouštědlem nebo speciální abrazivní pastou. Aktivní snímací
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elektroda se ukládá nad svalovým bříškem v co největší blízkosti motorickému bodu,
referenční snímací elektroda se umísťuje nad šlachou (Kadaňka et al., 1994).
Poloha a velikost elektrod vzhledem k aktivním motorickým jednotkám jsou důležité
tehdy, když se pro posouzení elektrické aktivity svalu (EA) využívá amplituda napětí.
Jak uvádí De Luca (1993), optimální aplikace elektrod je do vzdálenosti 10 mm, velikost
elektrody s délkou 10 mm a šířkou 1 mm. Nejčastěji se elektrody umísťují do střední linie
svalu přes největší svalové bříško nebo mezi motorický bod a šlachu.
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III. METODOLOGICKÁ ČÁST
3. Cíle, úkoly, hypotézy a metody práce
3.1 Cíle práce
Cílem práce je posouzení míry koordinační příbuznosti bruslařského kroku při jízdě vpřed
na ledě a při in-line bruslení.

3.2 Úkoly práce
1. stanovit hypotézu
2. shromáždit teoretické podklady a provést rozbor dosavadních poznatků o sportovní
lokomoci člověka
3. zvolit vhodné probandy a vybrat vhodný terén (povrch) pro měření
4. zvolit vhodné svaly, které budou předmětem měření
5. elektromyograficky a videovizuálně analyzovat vybrané svalové skupiny u
sledovaných pohybů
6. zpracovat a interpretovat získaná data a vyhodnotit údaje
7. formulovat závěry
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Užití povrchové EMG nám dovoluje stanovit následující otázku:

3.3 Vědecká otázka
Je možné dostupnými měřícími technikami intraindividuálně stanovit změnu v kvalitě
pohybu?

Z materiálů z teoretické části rozebírající hokejové a in-line bruslení vyplývají:

3.4 Hypotézy
H1
Kineziologický obsah pohybu při bruslení na ledě a při in-line bruslení bude stejný.
H2
Obecný stereotyp u bruslařského kroku se bude lišit od stereotypu chůze.

3.5 Metody práce
3.5.1 Design výzkumu
EMG vyšetření na vybraných svalových skupinách bylo provedeno na jednom
vhodně vybraném probandovi, který splňoval nejvyšší výkonnostní kritéria

(na

úrovni první výkonnostní třídy). Lednímu hokeji se věnuje 16 sezon a proto se u něj
předpokládá vysoký stupeň osvojení bruslařských dovedností a tudíž i správné
provedení pohybu při ledním i in-line hokeji.
Proband měl tedy pevně zafixované pohybové stereotypy při hokejovém i in-line
bruslení.
Při měření nejevil známky únavy, neměl zdravotní potíže, ale byl v režimu plného tréninku
(5 TJ a 1 zápasové utkání).
EMG záznam byl proveden u tří rozdílných forem lokomoce – bruslení na ledě, in-line
bruslení a chůze.
Měření každé ze tří sledovaných činností bylo provedeno 6 x ve 20 sekundových intervalech
měření se 3 minutovými přestávkami z důvodů přenosu dat ze záznamníku do PC. Z každé
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činnosti bylo hodnoceno 60 pracovních (krokových) cyklů. Předmětem měření byly svaly na
levé noze (uvedeny v kapitole 3.5.5).
Měření na ledové ploše bylo provedeno na ZS Hvězda Praha, chůze a in-line bruslení
bezprostředně poté na ploše parku Ladronka bez přelepování elektrod.

3.5.2 Popis technického vybavení
Pro snímání elektrické aktivity vybraných svalových skupin byl použit přenosný EMG
přístroj KAZE5 (obr. 27) o hmotnosti 1,2 kg, nesený přímo na těle sportovce a vyvinutý na
UK FTVS v Praze. Toto zařízení disponuje 7 kanály pro přenos EMG potenciálů ze svalů
(osmý kanál je pak pro synchronizaci EMG záznamu s videokamerou) a je charakteristické
následnou specifikací:
Vzorkování 200 vzorků/s, spodní filtr 29 Hz, horní filtr 1200 Hz. Sedm dvojic plochých
elektrod o průměru 7 mm se vzdálenostmi středů 25 mm, uzemnění, ukládání dat do vlastní
paměti bez telemetrického přenosu, délka měření 5, 10, 20, 40, 80, 160 sec. Časová konstanta
pro zvolený charakter vyhlazení křivky byla stanovena τ = 0,04 sec.
Synchronizovaný videozáznam byl proveden digitální videokamerou CANON HDV 1080i
(obr. 29) s rozlišením 3,1 megapixelů.
Proband byl vybaven hokejovými bruslemi BAUER X: 60 (obr. 30) a in-line bruslemi
BOTAS ELH.
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Obr. 27 Přenosné EMG zařízení KAZE5

Obr. 28 Lokalizace elektrod
u probanda P.H.

Obr. 29 Videokamera CANON HDV 1080i

Obr. 30 Brusle BAUER X:60

(Canon, 2007)

(Bauer, 2010)
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3.5.3 Výzkumné metody
Pro měření, popisování a analyzování aktivace svalů v průběhu pohybu byla využita
metoda povrchové elektromyografie (EMG).
Povrchová elektromyografie zaznamenává povrchovou elektrickou aktivitu svalů pomocí
povrchových elektrod. Povrchové elektrody slouží ke snímání změn elektrického potenciálu,
k nimž dochází při svalové činnosti (Kasman, 2007).
Sledování EMG aktivity bylo doplněno synchronizovaným videozáznamem pro možnost
zpracování moderními SW programy.
Pro výzkum byla vytvořena intraindividuální komparativní crosskorelační analýza aktivity
významných začátků aktivace sledovaných svalů u tří rozdílných forem lokomoce (bruslení
na ledě, in-line bruslení a chůze) prováděná na jedné měřené osobě. Korelační koeficienty
bylo také možné využít pro interindividuální porovnání výzkumného souboru.

3.5.4 Zpracování dat
Rozbor se soustředil na měření aktivity sledovaných svalů. V průběhu měření byly jízdy
snímány synchronizovanou videokamerou z důvodu získání časové informace pro hodnocení
práce jednotlivého sledovaného svalu. Pomocí nalepovaných elektrod a speciálního
přenosného zařízení (KAZE5) byla data přenesena do počítače, který vyhodnotil odpovídající
EMG charakteristiku vypovídající o aktivitě sledovaného svalu.
Matematické a statistické výsledky byly vyhodnoceny v programu Matlab a Microsoft
Excel.
Předmětem hodnocení bylo časování (timing) nástupu a odeznění svalové aktivity formou
stanovení maximálních hodnot crosskorelací a vyhodnocením fázových posunů nástupů
aktivace. Data byla hledána v intervalu -0,50 až 0,50 cyklu a byla vyjádřena v procentech.
Tento interval vyjadřuje jeden pracovní (krokový) cyklus každé sledované lokomoce. Na
intervalu byly zjišťovány maximální hodnoty crosskorelací nástupu aktivací jednotlivých
sledovaných svalů. Procentuální hodnoty ukazují konkrétní fázické posuny v rámci
pracovního cyklu.
Jako referenční sval s hodnotou fázického posunu 0 byl stanoven m. gluteus maximus.
Průměrná plocha pod EMG křivkou při jednom krokovém cyklu byla sledována jako
podpůrný ukazatel s výhradami k interpretaci hodnot jako absolutních ukazatelů svalové práce
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(Merletti, Parker, 2004). Jako pomocný údaj sloužila plocha pod EMG křivkou jednoho
průměrného kroku s přepočtem podle nastavení citlivostí kanálů s pracovní jednotkou mV.s.
Míra koordinační podobnosti pohybu byla hodnocena podle pořadí lokálních maxim
během jednoho pohybového cyklu. Při shodě pořadí byla pak sekundárním stupněm
hodnocení relativní poloha maximálních peaků v průběhu pohybového cyklu.
Dalšími metodickými nástroji pro stanovení míry koordinační příbuznosti mohou být
stanovení autokorelace tvaru EMG křivky v rámci činnosti jednoho svalu, stanovení
koeficientu determinace, apod.

3.5.5 Funkce měřených svalových skupin a lokalizace EMG elektrod
EMG bylo provedeno na 7 svalech (levé dolní končetiny) podílejících se na zapojení dolní
končetiny a pletence pánevního do lokomoce
1. m. tibialis anterior dx
2. m. gastrocnemius dx, caput mediale
3. m. adductor magnus dx
4. m. peroneus longus dx
5. vastus medialis dx
6. m. gluteus medius dx
7. m. gluteus maximus dx

Musculus. tibialis anterior
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. 31 Lokalizace elektrody na m. tibialis anterior (Travell, Simons, 1999)
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Musculus gastrocnemius, caput mediale
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. 32 Lokalizace elektrody na m. gastrocnemius, caput mediale (Travell, Simons, 1999)

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. 33 Lokalizace elektrody na m. gluteus maximus (Travell, Simons, 1999)
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Musculus gluteus medius
Začátek: vnější plocha os ilii, mezi linea glutea posterior a
linea glutea anterior, crista iliaca (labium externum)
Úpon: trochanter major femoris
Funkce: kloub kyčelní - abdukce (střední č.), extense
(zadní č.), pomocná flexe, zevní rotace (zadní č.), vnitřní
rotace (přední č.)

Obr. 34 Lokalizace elektrody na m. gluteus medius (Travell, Simons, 1999)

Musculus adductor magnus

Začátek: r. inferior ossis pubis a r. ossis
ischii, od začátků předchozích svalů až
k tubcr. ischiadicum
Úpon: hlavní část svalu se upíná na linea
aspera, část svalu se také upíná
na proximální okraj vnitřního epikondylu
femuru - na tuberculum adductorium
Funkce:

kloub

kyčelní

-

addukce,

pomocná extense, pomocná zevní rotace
(proximální

část

svalu),

v malé

míře

pomocná vnitřní rotace v kloubu kyčelním
(distální část svalu)
Obr. 35 Lokalizace elektrody na m. adductor magnus (Travell, Simons, 1999)
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Vastus medialis
Začátek:

část

distální

linea

intertrochanterica a labium mediale
lineae asperae.
Úpon: patela, která je svojí přední
plochou do úponové šlachy zavzata
Funkce:

kolenní

kloub

–

extense

(proximální část), funkcí distální části je
stabilizovat čéšku v sulcus femoralis

Obr. 36 Lokalizace elektrod na vastus medialis (Travell, Simons, 1999)

Musculus peroneus longus (m. fibularis longus)

Začátek: laterální strana hlavice
fibuly a proximální polovina
laterální plochy těla fibuly
Úpon:

plantární

cuneiforme

mediale

strana
a

os

baze

l.

metatarsu
Funkce:

pronace

nohy

(zdvižením zevního okraje nohy),
pomocná plantární flexe a abdukce
nohy; spolu s m. tibialis anterior
udržuje klenbu nohy

Obr. 37 Lokalizace elektrod na m. peroneus longus (Travell, Simons, 1999)
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IV. VÝSLEDKOVÁ ČÁST
4. Vyhodnocení
Tab. 1 – seznam měřených svalů s uvedenými nastavenými citlivostmi snímacích kanálů [mV]
citlivosti kanálů [mV]
Měřené svaly

hokejové a in-line bruslení

chůze

1. m. gluteus maximus dx

0,2

0,1

2. m. gluteus medius dx

0,2

0,1

3. vastus medialis dx

0,2

0,2

4. m. tibialis anterior dx

0,2

0,2

5. m. gastrocnemius dx, caput medialis

0,2

0,2

6. m. peroneus longus dx

2,0

2,0

7. m. adductor magnus dx

0,2

1,0

Rozdílnost nastavení citlivosti jednotlivých kanálů vychází ze specifiky elektromyografie jako
metody (Merletti, Parker, 2004; De Luca, 2003). Záznam byl uskutečněn specifickým
programem pro použitý EMG záznamník na 8 bitové škále. Pomocí nastavení citlivosti kanálů
bylo možné získat kvalitní EMG křivku s dostatečným množstvím dat pro matematické
zpracování.

V tabulce 2 jsou uvedeny fázové posuny maximálních korelací nástupů aktivace měřených
svalů v rámci průměrného kroku v intervalu -50% až +50% vztažené ke svalu m. gluteus
maximus.
Dle m. glut. max.
m. glut. max.
m. glut. med.
vastus med.
m. tibialis ant.
m. gastr., cap. med.
m. peroneus long.
m. add. magnus

bruslení na ledě
0%
0%
-2%
-20%
9%
7%
48%

in-line bruslení
0%
-4%
3%
42%
5%
-49%
49%

chůze
0%
7%
41%
-11%
28%
0%
-41%

Tab. 2 – fázové posuny nástupů EMG potenciálů měřených svalů průměrného kroku
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Graf 1 ukazuje timing nástupů aktivace svalů při bruslení na ledě.

Graf 1 – timing nástupů aktivace svalů při bruslení na ledě (1 - m. gluteus max., 2 – m.
gluteus med., 3 – vastus med., 4 - m. tibialis anterior, 5 – m. gastrocnemius med., 6 – m.
peroneus longus, 7 – m. adductor magnus)

Graf 2 ukazuje timing nástupů aktivace svalů při in-line bruslení.

Graf 2 – timing nástupů aktivace svalů při in-line bruslení (1 - m. gluteus max., 2 – m. gluteus
med., 3 – vastus med., 4 - m. tibialis anterior, 5 – m. gastrocnemius med., 6 – m. peroneus
longus, 7 – m. adductor magnus)
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Graf 3 ukazuje timing nástupů aktivace svalů při chůzi.

Graf 3 – timing nástupů aktivace svalů při chůzi (1 - m. gluteus max., 2 – m. gluteus med.,
3 – vastus med., 4 - m. tibialis anterior, 5 – m. gastrocnemius med., 6 – m. peroneus longus,
7 – m. adductor magnus)

Graf 4 ukazuje souhrnný timing nástupů aktivace svalů při bruslení na ledě, in-line bruslení a
chůzi.

Graf 4 – souhrnný timing nástupů aktivace svalů při chůzi (1 - m. gluteus max., 2 – m. gluteus
med., 3 – vastus med., 4 - m. tibialis anterior, 5 – m. gastrocnemius med., 6 – m. peroneus
longus, 7 – m. adductor magnus)
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V tabulce 3 je uveden timing nástupů aktivace svalů při bruslení na ledě, in-line bruslení a
chůzi.

Pořadí nástupů aktivace svalů
bruslení na ledě

in-line

Chůze

1 m. tibialis anterior

m. peroneus longus

m. adductor magnus

2 vastus medialis

m. gluteus med.

m. tibialis anterior

3 m.gluteus max./m. gluteus med. m. gluteus max.

m.gluteus max./m.peroneus longus

4 m.gluteus max./m. gluteus med. vastus medialis

m.gluteus max./m.peroneus longus

5 m. peroneus longus

m. gastrocnemius, cap. med.

m. gluteus med.

6 m. gastrocnemius, cap. med.

m. tibialis anterior

m. gastrocnemius, cap. med.

7 m. adductor magnus

m. adductor magnus

vastus medialis

Tab. 3 – timing nástupů aktivace svalů při bruslení na ledě, in-line a chůzi
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Tab. 4 - crosskorelační matice fázových posunů rozhodujících nástupů svalových aktivací
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Graf 5 ukazuje EMG záznam aktivity vybraných svalů v průběhu krokového cyklu při
chůzi, in-line a hokejovém bruslení. V grafu jsou uvedeny hodnoty plochy pod křivkou
krokového cyklu v pracovní veličině [mV*sec]. Delší úsek byl zvolen pro ilustraci návaznosti
bruslařského pohybu.

Graf 5 – EMG záznam vybraných krokových cyklů s hodnotami plochy pod EMG křivkou pod
průměrným krokem [mV*sec]
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5. Diskuze
Východiska pro diskuzi jsou následující:
1. Crosskorelační hodnoty nástupů rozhodující svalové aktivace (tab. 2, tab. 4). Jako
referenční sval byl zvolen m. gluteus maximus dx pro svoji specifickou funkci při chůzi
jakožto dorzálního femuru. Je popisován timing ostatních sledovaných svalů průměrného
pracovního cyklu (n=60) v rozmezí -50% až +50%. Poloha nástupu svalové aktivace m.
gluteus maximus dx má hodnotu 0%. Volba referenčního svalu není rozhodující, je nutné
pouze stanovit bod, ke kterému jsou vztaženy nástupy rozhodujících aktivací ostatních
zkoumaných svalů a stanovit tak rozdíly v timingu svalové aktivace mezi jednotlivými druhy
měřených činností. Pro úplnost je nutno uvést, že nízké procentuální hodnoty znamenají
časově podobný nástup rozhodující svalové aktivace dvou popisovaných svalů.
Jako doplňující kritérium pro popis pohybového stereotypu sledovaných svalů při třech
různých formách lokomoce bylo uplatněno:
2. Timing lokálních maxim svalů (graf 4).
3. Velikost plochy pod EMG křivkou průměrného pracovního (krokového) cyklu, která jako
pravděpodobnostní veličina ukazuje dynamiku velikosti odevzdané svalové práce a je
uváděna v pracovní veličině mV*sec. (graf 5).

Referenční sval m. gluteus maximus dx vykazuje v rámci krokového cyklu při chůzi
dvouvrcholový průběh a liší se tím od průběhu akce pracovního cyklu bruslení na ledě (dále
jen bruslení) i pracovního cyklu při in-line bruslení (dále jen in-line). EMG křivka ukazuje při
chůzi na více fázický charakter svalové práce než při bruslení a in-line. Při chůzi je nalezeno
lokální maximum po nákroku v počátku propulzního působení opěrné končetiny, druhé
lokální maximum zahajuje odraz dolní končetiny, který je završen lokálním maximem svalu
m. gastrocnemius dx. Při chůzi je zpoždění lokálního maxima svalu m. gastrocnemius dx
oproti svalu m. gluteus maximus dx (viz graf 5) větší než při inline a při bruslení. Obdobně
nacházíme i fázový posun rozhodujících nástupů svalové aktivace zásadně větší při chůzi
(28% průměrného pracovního cyklu, dále uváděna jen hodnota) než při in-line (5%) a při
bruslení (9%). Při in-line a při bruslení se obě původní „chůzová“ lokální maxima slévají
v jedno a mají více sakadovaný, roztřesený průběh. Mohlo by to znamenat, že při chůzi, jak
již bylo řečeno, pracuje sval m. gluteus maximus dx více fázicky, při in-line a při bruslení je
aktivován v průběhu celého skluzu oporné končetiny a kulminuje v okamžiku odrazu a časově
se synchronizuje s aktivací m. gastrocnemius dx. Při chůzi tedy nacházíme fenomén
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trojextenze (kyčel, koleno, hlezno) při odrazu jako postupný a při in-line a bruslení jako
současný. Tyto rozdílné charakteristiky timingu odrazu ukazují na zásadní koordinační rozdíl
mezi in-line a bruslením oproti chůzi. Znamenalo by to, že nespecifické tréninkové prostředky
vycházející ze stereotypu chůze nejsou pro bruslaře obecně výhodné (chůze do schodů se
zátěží). Rozdílný timing vyplývá zřejmě i z odlišného úhlu odrazu, kdy při bruslení obecně
směřuje odraz šikmo do strany kdežto při chůzi spíše v sagitální rovině (viz níže rozdílný
vzájemný timing svalů m. tibialis anterior dx a m. peroneus longus dx).

Obdobně jako u velkého gluteálního svalu nacházíme rovněž u svalu m. gluteus medius dx
přechod od dvouvrcholové aktivace v rámci krokové fáze u chůze k protažené jednovrcholové
aktivaci u in-line i bruslení. Mírné zpoždění nástupu rozhodující aktivace oproti svalu m.
gluteus maximus dx při chůzi (7%) se mění u in-line a mírně předchází (-4%) nebo se zcela
synchronizuje u bruslení (0%). Charakter náboru vykazuje podobné vlastnosti jako u
předchozího svalu. U chůze jasně fázický, u in-line i bruslení více roztřesený, více posturální.
Významnou změnu ale nalezneme, porovnáme-li odhad odevzdané svalové práce v rámci
průměrného pracovního cyklu vyjádřeného plochou pod EMG křivkou. Hodnota u chůze
(841,8 mV*sec) se výrazně zvyšuje u in-line (3626,2) i bruslení (4742,8).
Při srovnání timingu svalu m. gluteus medius dx s timingem svalu m. gastrocnemius dx
nacházíme značnou vzdálenost při chůzi (38%), která se snižuje u in-line (13%) i bruslení
(20%). Při bruslařských pohybech obecně se tak přibližují úseky stabilizace (m. gluteus
medius dx) a dokončení odrazu (m. gastrocnemius dx). Tedy klesá diferenciace svalové práce
při bruslařských pohybech. Rovněž z tohoto je patrné, že napodobivá cvičení založená na
stereotypu chůze nebudou pro fixaci a precizaci bruslařského kroku vhodná. Delší prodleva na
vysokých hodnotách amplitudy při in-line a zvláště při bruslení ukazuje na náročnost
stabilizace pánve prostřednictvím svalu m. gluteus medius dx. Lze usuzovat, že i další
stabilizační útvary pohybové soustavy budou více zatěžovány. Bruslení obecně se tak stává
prostředkem pro posílení stabilizační funkce svalu m. gluteus medius dx.
S posunutím timingu popisovaném v předchozím textu souvisí i významná změna nástupu
rozhodujících svalových aktivací mediálního vastu svalu m. quadriceps femoris dx. Při chůzi
nacházíme zpoždění vastus medialis dx oproti m. gluteus medius dx maximální (50%). Tedy
důsledné a diferencované střídání rozhodujících nástupů svalových aktivací obou
stabilizujících svalů vastus medialis dx a m. gluteus medius dx. Z grafu 5 pak vyplývá, že ve
druhém lokálním maximu je sval m. gluteus medius dx v koaktivaci se svalem vastus medialis
dx. Dolní končetina vytváří propulzní sílu ještě před průchodem vertikálou a sval vastus
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medialis dx v této chvíli stabilizuje kolenní kloub. Charakter práce je fázický s tím, že určité
stabilizační reziduum (posturální) si sval ponechává neustále, amplituda neklesne k nulovým
hodnotám. Naproti tomu u in-line se vastus medialis dx více synchronizuje s prací svalu m.
gluteus medius dx, u bruslení dokonce částečně předbíhá. Toto částečné předbíhání u bruslení
oproti in-line ukazuje na změnu v timingu stabilizačních svalů mezi oběma druhy
bruslařského kroku. Ukazuje to i pravděpodobnostní ukazatel celkové vykonané práce v rámci
průměrného pracovního cyklu, který je nejvyšší u bruslení (3133), u in-line se snižuje
(2513,2). Chůze vykazuje srovnatelný výsledek (2946,8) nedovolující vyvodit zásadnější
závěr. Pouze ten, že na výsledku zajisté značně participuje ono zmíněné posturální reziduum.
V ukazatelích odkazujících na celkovou práci tak oba stabilizační svaly m. gluteus medius dx i
vastus medialis dx kulminují při bruslení na ledě. Tím nalézáme specifikum bruslení oproti inline, dané pravděpodobně vyššími nároky na stabilizaci. Zde právě mapujeme dopad
stabilizace prostřednictvím CNS, která je u probanda, hokejisty na výkonnostní úrovni, zcela
automatizována. Subjektivně rozdíly v nárocích na rovnováhu nejsou pociťovány. Obecně lze
říci, že na rozdíl od chůze sval vastus medialis dx svojí aktivací doprovází při in-line i
bruslení oba gluteální svaly.

Koordinační poměry mezi svaly vastus medialis dx a m. gluteus medius dx platí obdobně i
pro vastus medialis dx a pro sval účastnící se na tvorbě propulzní síly m. gluteus maximius dx
(41% versus 3%, resp. -2% fázických posunů rozhodujících nástupů svalových aktivací při
chůzi, in-line a při bruslení).
Při posouzení svalové práce m. adductor magnus dx nacházíme rozdíly mezi chůzí a
bruslařským krokem obecně. Oproti rozhodujícím nástupům svalové aktivace oproti svalu m.
gluteus maximus dx se nástup svalu předbíhá při chůzi (-41%) a následuje při in-line (49%) a
při bruslení (48%), což je téměř stejný timing. Při chůzi vznikají opět dvě lokální maxima,
první při stabilizaci dokroku a druhá narůstá v průběhu oporové fáze. U in-line i bruslení se
tato maxima slévají v jedno, pozvolna sestupující. Po prvním kontaktu plosky s podložkou
aktivace pozvolna klesá při zajišťování pravolevé polohy kyčelního kloubu. Plochy pod EMG
křivkou ukazují na výrazný pokles práce svalu m. adductor magnus dx při bruslařském kroku
obecně, tedy při in-line (3087,8 mV*sec), při bruslení (2831) v porovnání s chůzí (14319). Při
bruslení náklon celého těla nad jedoucí bruslí, resp. in-line bruslí způsobuje, že se dolní
končetina po odrazu vrací zpět, addukuje bez usilovného svalového působením gravitace. Při
chůzi adduktorová skupina musí zajistit, aby končetiny zůstaly pod trupem a nezaujaly polohu
podobně jako u tvorů, kteří v procesu fylogeneze neprošli fází addukce končetin pod trup
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(srovnáme-li anatomii koně, plazů a obojživelníků). Dále se zde konkrétně projevuje tendence
k udržování sagitálního směru pohybu končetin při chůzi, způsobující řádově vyšší svalové
úsilí adduktorové skupiny svalů. Zatímco boční pohyb při bruslařském kroku je oproti chůzi
rozvolněn, je žádoucí. Abdukce končetiny při bruslení způsobuje propulzní sílu. Při chůzi na
prašném nebo zmrzlém terénu by tento pohyb znamenal proklouznutí a pád, při bruslařském
kroku je tomuto bočnímu uklouznutí při zatížení skluzné dolní končetiny díky ostré hraně
brusle, resp. díky vysokému koeficientu tření in-line brusle v rozhodujícím počtu případů
zabráněno (porovnáme-li s neschopností lokomoce in-line bruslaře při namoklém terénu).
Srovnáme-li vzájemný timing gluteálních svalů a timing svalu m. adductor magnus dx,
vidíme, že u obou druhů bruslařského kroku se dostáváme k téměř shodným hodnotám.
Rozdíl mezi oběma gluteálními svaly jsou ve vztahu k aktivaci m. adductor magnus dx u inline - 2% (m. gluteus maximus dx versus m. adductor magnus dx 49%, m. gluteus medius dx
versus m. adductor magnus dx -50%), u bruslení - 0% (m. gluteus maximus dx versus m.
adductor magnus dx 48%, m. gluteus medius dx versus m. adductor magnus dx 48%). Při
pohledu na graf 5 vidíme, že sval m. adductor magnus dx realizuje většinu své aktivace
v období poklesu aktivace obou gluteálních svalů. U chůze je situace jiná. Rozdíl aktivace
gluteálních svalů versus m. adductor magnus dx je sice 30% (m. gluteus maximus dx versus
m. adductor magnus dx -41%, m. gluteus medius dx versus m. adductor magnus dx 21%), ale
je to způsobeno tím, že situace je díky dvouvrcholovému charakteru práce svalu m. adductor
magnus dx i obou gluteálních svalů složitější. Sval m. adductor magnus dx se synchronizuje
s oběma gluteálními svaly v okamžiku dopadu paty na podložku a začátku propulzní síly,
kterou vytváří v počátku kroku sval m. gluteus maximus dx a v okamžiku, kdy stabilizačně
začíná působit m. gluteus medius dx. Zde je pohybová soustava v dynamickém dvouoporovém
postavení. Druhé lokální maximum nacházíme již s gluteálními svaly desynchronizované ve
chvíli, kdy pomáhá udržovat kyvadlový pohyb oporné dolní končetiny vzad v sagitální rovině.
Zde je pohybová soustava v jednooporovém postavení. Ve složitých podmínkách
dvouovrcholových EMG náborů spatřujeme reakci pohybové soustavy na přechod
z jednooporového postavení do dvouoporového a opačně. Jednodušší situace u bruslařského
kroku nastává díky dominantnímu jednooporovému postavení při in-line a při bruslení.
Vztahuje se k tomu i výše popsaná synchronizace práce gluteálních svalů a svalu vastus
medialis dx.
Práce akrální části dolní končetiny je charakterizována vzájemným timingem svalů m.
tibialis anterior dx, m. gastrocnemius dx, caput medialis a m. peroneus longus dx. Obecně lze
říci, že rozhodující nástupy svalových aktivací funkčních antagonistů m. tibialis anterior dx a
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m. gastrocnemius dx se zásadně míjejí při chůzi (40%), při in-line (-34%), při bruslení (49%). Charakter práce svalu m. tibialis anterior dx při chůzi je převážně fázický, ukazuje to
více lineární průběh EMG křivky. Nejnižší hodnoty plochy pod EMG křivkou nacházíme u
svalu m. gastrocnemius dx (729,6 mV*sec) a u svalu m. tibialis anterior dx (1488,6) u chůze.
Vyšší hodnotu nacházíme u svalu m. gastrocnemius dx (1062,6) a u svalu m. tibialis anterior
dx (3374) u in-line a konečně u svalu m. gastrocnemius dx (1269,2) a u svalu m. tibialis
anterior dx (4493,6) při bruslení. Narůstají tedy hodnoty obou sledovaných svalů v pořadí
chůze – in-line – bruslení. Znamená to, že největší interakci funkčních antagonistů nacházíme
u bruslení, nižší u in-line a nejnižší u chůze. Zatímco při chůzi se jedná o velmi pravidelné
střídání s lineárním průběhem EMG křivky, u bruslařského pohybu obecně je průběh křivky
více sakadovaný a více chaotický, tento stav graduje u bruslení. Průběh křivky i množství
odevzdané práce při bruslení na bruslích ukazuje na jeden z rozhodujících rozdílů oproti inline, kdy na ledě zajištění pohybu a polohy do směru dorzální flexe je náročnější. Zde se také
důsledně střídá s plantárním flexorem, svalem m. gastrocnemius dx, kdy před nástupem jeho
aktivace jednoznačně klesá do svého lokálního minima. Nacházíme tak téměř ideální příklad
reciproční inervace. M. gastrocnemius dx je podle dokončení odrazu nápadně lineární ve
svém projevu při bruslení, linearita náboru se zhoršuje u in-line. Znamená to větší jistotu
odrazu na bruslích než na in-line. Větší plocha pod křivkou (1269,2) než u in-line (1062,6) a
kratší doba aktivace ukazuje na vysokou intenzitu zapojení tohoto svalu při dokončení odrazu.
Lze říci, že jízda na in-line vyžaduje nižší úroveň kontroly prostřednictvím svalu m. tibialis
anterior dx než bruslení na bruslích. Při jízdě na bruslích se jedná o smykový pohyb s velmi
nízkým součinitelem tření, dokončení odrazu je více ohraničené a prudší než při in-line, kde
se jedná o tření valivé. Práci rozhodujících antagonistů tak zřejmě ovlivňují rozdílné fyzikální
podmínky jako je charakter tření a jistota proti proklouznutí zaříznuté brusle do ledu versus
menší jistota otáčejících se koleček při in-line. Dokončení odrazu je při in-line více pozvolné
než při bruslení na ledě. Toto odpovídá i subjektivnímu hodnocení situace probanda.
Kontrolu bočního pohybu zajišťuje aktivace dvojice svalů m. tibialis anterior dx a m.
peroneus longus dx. Při chůzi nacházíme lokální maxima svalu m. peroneus longus dx mimo
působení svalu m. gastrocnemius dx, na jeho lokální maxima odpovídá pouze méně
významnými peaky. Naopak při bruslařském kroku vidíme synchronizaci s tímto funkčním
antagonistou. Dostáváme se tak zde k dalšímu významnému koordinačnímu rozdílu mezi
chůzí a bruslením obecně. Výsledek však není jednoznačný, protože matematický model
uvádí opačné hodnoty fázických posunů rozhodujících nástupů svalové aktivace, které jsou
v rozporu s průběhem křivek na grafu 5 (chůze 9%, in-line -35%, bruslení -45%). Je možné,
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že matematický model počítal s druhým lokálním maximem svalu m. peroneus longus dx,
který by těmto hodnotám mohl odpovídat. Při zpracování fázických posunů se to stává
v případech, kdy dvouvrcholové rozložení aktivace oplývá dvěma podobně mohutnými
nábory svalové aktivace. Při bruslení nacházíme oproti chůzi koaktivaci jednoho lokálního
maxima v průběhu pracovního cyklu svalů m. tibialis anterior dx a m. peroneus longus dx.
Zde však vidíme další významný rozdíl mezi in-line a bruslením. Při bruslení v průběhu
nástupu aktivace svalu m. tibialis anterior dx se druhý z dvojice, sval m. peroneus longus dx,
drží poměrně na nižší úrovni aktivace než při in-line. Znamená to, že sportovní vybavení a
charakter odrazu na odlišných druzích povrchu vyžaduje větší úsilí do inverze nohy, kterou
zajišťuje sval m. tibialis anterior dx. Ten si také ponechává více posturálního zbytku aktivace,
nespadá při in-line i při bruslení tolik k minimálním hodnotám jako při chůzi, což odlišuje
obecně stereotyp chůze od stereotypu bruslení.
Při kineziologickém rozboru bruslařského kroku a kroku při chůzi nebyly nalezeny žádné
dostupné materiály, se kterými by bylo možno srovnávat, případně polemizovat.
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Při kineziologické analýze nacházíme určité skupiny svalů podle průběhu jejich aktivace
v rámci pracovního cyklu:

chůze
1. skupina
m. gluteus max.

m. peroneus long.

2. skupina
m. tibialis ant.
vastus med.
m. gluteus med.

in-line
1. skupina
m. gluteus max.
m. gluteus med.
vastus med.
m. gastr., cap. med.
m. peroneus long.
m. adductor magn.

bruslení
1. skupina
m. gluteus max.
m. gluteus med.
vastus med.
m. gastr., cap. med.
m. peroneus long.
m. adductor magn.

2. skupina
m. tibialis ant.

2. skupina
m. tibialis ant.

3. skupina
m. gastr., cap. med.
4. skupina
m. adductor magn.
Tab. 5 - skupiny svalů podle průběhu jejich aktivace v rámci pracovního cyklu
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6. Závěr
Úkol č. 1 jsme splnili stanovením a formulováním vědecké otázky a hypotézy pro náš
výzkum.
Vědecká otázka - Je možné dostupnými měřícími technikami intraindividuálně stanovit změnu
v kvalitě pohybu?
Pomocí povrchové polyelektromyografie lze stanovit změnu v kvalitě pohybu měřených
svalů při různých formách lokomoce. Byly rozeznány změny v charakteru svalové práce a
dále změny ve fázických posunech rozhodujících nástupů svalové aktivace při
crosskorelačním zkoumání sledovaných druhů lokomoce.
Nepotvrdila se první hypotéza. Potvrdila se druhá hypotéza, viz. níže.

Úkol č. 2 byl splněn. Vyhledali a shromáždili jsme teoretické podklady týkající se naší
problematiky. Jejich jádrem byly informace z:
- odborných publikací týkajících se kineziologie a analýzy sportovní lokomoce, fyziologie a
anatomie, ledního a in-line hokeje, fylogeneze a ontogeneze lidské motoriky
- diplomových prácí zabývající se analýzou sportovního pohybu
- údajů z internetu
- ústních sdělení a konverzací s vedoucím diplomové práce
- vlastní zkušenosti jako aktivního hráče ledního hokeje

Ke splnění úkolu č. 3 došlo vybráním vhodného probanda, který již měl pevně zafixované
pohybové stereotypy při hokejovém i in-line bruslení. Pohyb tedy vykonával technicky
správně a zcela automaticky.
Předpoklad vhodně vybrané plochy byl zajištěn na ZS Hvězda pro hokejové bruslení a
park Ladronka pro chůzi a in-line bruslení. Snažili jsme se o eliminaci rušivých vnějších vlivů
tak, aby nedocházelo k vzniku artefaktů a výstupní hodnoty byly relevantní.
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Úkol č. 4 Správný výběr svalových skupin byl uskutečněn s ohledem na zapojení svalů
do bruslařské lokomoce a jejich specifickou funkci při provádění pohybu.
Předmětem měření bylo 7 svalů levé dolní končetiny:
1. m. tibialis anterior dx
2. m. gastrocnemius dx, caput mediale
3. m. adductor magnus dx
4. m. peroneus longus dx
5. vastus medialis dx
6. m. gluteus medius dx
7. m. gluteus maximus dx

V úkolu č. 5 jsme v terénu změřili EMG aktivitu vybraných svalů pomocí přenosného
přístroje KAZE5 a data přenesli do počítače. V průběhu měření byly jízdy snímány
synchronizovanou videokamerou z důvodu získání časové informace pro hodnocení práce
jednotlivého sledovaného svalu.
Pro výzkum byla vytvořena intraindividuální komparativní crosskorelační analýza aktivity
významných začátků aktivace sledovaných svalů u tří rozdílných forem lokomoce (bruslení
na ledě, in-line bruslení a chůze) prováděná na jedné měřené osobě.

Úkol č. 6 Zpracování a interpretace dat bylo provedeno metodami:
- stanovení crosskorelačních hodnot nástupů rozhodující svalové aktivace
- stanovení fázových posunů nástupů aktivace
- stanovení timingu lokálních maxim sledovaných svalů v rámci krokového cyklu
- stanovení významných začátků a ukončení aktivace svalů
- stanovení velikosti plochy pod EMG křivkou průměrného pracovního (krokového) cyklu
Jako referenční sval byl zvolen m. gluteus maximus dx.
Pomocí nalepovaných elektrod a speciálního přenosného zařízení (KAZE5) byla data
přenesena do počítače, který vyhodnotil odpovídající EMG charakteristiku vypovídající o
aktivitě sledovaného svalu.
Matematické a statistické výsledky byly vyhodnoceny v programu Matlab a Microsoft
Excel.
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Úkol č. 7 jsme splnili formulováním následujících závěrů:

Při bruslařské lokomoci klesá diferenciace svalové práce oproti chůzi (srovnáme-li timing
svalu m. gluteus medius dx s timingem svalu m. gastrocnemius dx), z čehož vyplývá, že
napodobivá cvičení založená na stereotypu chůze nebudou pro fixaci a precizaci bruslařského
kroku vhodná.

Mezi oběma druhy bruslařského kroku dochází ke změnám v timingu stabilizačních svalů.
U in-line se vastus medialis dx více synchronizuje s prací svalu m. gluteus medius dx, u
bruslení dokonce částečně předbíhá - toto částečné předbíhání u bruslení oproti in-line
ukazuje na změnu v timingu stabilizačních svalů.

Vezmeme-li v úvahu celkově vykonanou práci v rámci průměrného pracovního cyklu, tak
oba stabilizační svaly m. gluteus medius dx i vastus medialis dx kulminují při bruslení na ledě.
Proto bruslení na ledě oproti in-line pravděpodobně vyžaduje vyšší nároky na stabilizaci.

Můžeme zobecnit, že na rozdíl od chůze sval vastus medialis dx svojí aktivací doprovází
oba gluteální svaly při in-line i bruslení na ledě.

Plochy pod EMG křivkou vyjadřují při bruslařském kroku (in-line i bruslení na ledě)
výrazný pokles práce svalu m. adductor magnus dx v porovnání s chůzí.

Existence složitějších dvouovrcholových EMG náborů představuje reakci pohybové
soustavy na přechod z jednooporového postavení do dvouoporového a opačně. Jednodušší
situace u bruslařského kroku nastává díky dominantnímu jednooporovému postavení při inline a při bruslení i díky výše popsané synchronizaci práce gluteálních svalů a svalu vastus
medialis dx.

Na ledě je zajištění pohybu a polohy do směru dorzální flexe náročnější, o čemž vypovídá
průběh EMG křivky i množství odevzdané práce při bruslení na bruslích oproti in-line.

Jízda na in-line vyžaduje nižší úroveň kontroly prostřednictvím svalu m. tibialis anterior
dx než bruslení na bruslích. To je zřejmě způsobeno rozdílnými fyzikálními podmínkami
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(charakter tření) a jistotou proti proklouznutí (nože versus kolečka). Dokončení odrazu je tedy
při in-line více pozvolné než při bruslení na ledě.

Při chůzi nacházíme lokální maxima svalu m. peroneus longus dx mimo působení svalu m.
gastrocnemius dx. Při bruslařském kroku naopak vidíme jejich vzájemnou synchronizaci.
Obecně tak dochází k dalšímu významnému koordinačnímu rozdílu mezi chůzí a bruslením.

Oproti chůzi dochází při bruslení ke koaktivaci jednoho lokálního maxima v průběhu
pracovního cyklu svalů m. tibialis anterior dx a m. peroneus longus dx. Při bruslení v průběhu
nástupu aktivace svalu m. tibialis anterior dx se druhý z dvojice, m. peroneus longus dx,
nachází poměrně na nižší úrovni aktivace než při in-line.

M. tibialis anterior dx si udržuje více posturálního zbytku aktivace, při in-line i při bruslení
tolik nespadá k minimálním hodnotám jako při chůzi, což odlišuje obecně stereotyp chůze od
stereotypu bruslení.

První hypotéza - Kineziologický obsah pohybu při bruslení na ledě a při in-line bruslení bude
stejný.
Hypotéza se nepotvrdila, protože míra koordinační příbuznosti u obou forem lokomoce se
často lišila. To je pravděpodobně dáno odlišnými fyzikálními podmínkami (odporovými
silami), jistotou proti proklouznutí (nože versus kolečka) a specifickou konstrukcí bruslí (větší
přesah koleček oproti nožům brusle).

Druhá hypotéza - Obecný stereotyp u bruslařského kroku se bude lišit od stereotypu chůze.

Hypotéza se potvrdila. Uvažujeme tak na základě jednooporového postavení při bruslení
(na ledě i in-line) a dvouoporového při volné bipedální chůzi.

V této diplomové práci jsme zhodnotili kineziologický obsah pohybu při bruslení na ledě a
při in-line bruslení a posoudili jsme míru koordinační příbuznosti obou lokomocí. Obě formy
bruslařského pohybu jsme pak porovnávali jednak mezi sebou a jednak vztažené k chůzi,
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jakožto nejpřirozenější lidské lokomoci. Při všech metodách měření chůze vykazovala odlišné
hodnoty, což odlišuje obecně stereotyp chůze od stereotypu bruslení.
Jistou míru koordinační odlišnosti mezi sebou představovalo i bruslení na ledě a in-line
bruslení – rozdílná koordinace svalů při odrazu i samotný průběh bruslařského kroku (nižší
poloha bruslaře při in-line bruslení), apod.
Přesto in-line bruslení vykazuje největší míru koordinační příbuznosti s bruslařským krokem
prováděným na ledě, proto je vhodným tréninkovým prostředkem pro hráče ledního hokeje.
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