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 Abstrakt 
 
Název práce: Analýza střídavého běhu dvoudobého Pettera Northuga při Mistrovství 

světa v klasickém lyžování v Liberci 2009 

 

Cíl práce: Časoprostorová analýza uzlových bodů a pohybových fází střídavého běhu 

dvoudobého Pettera Northuga při Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 

2009.  

 

Metoda: Případová studie, ve které jsme pomocí kinematografické metody provedli 

analýzu střídavého běhu dvoudobého norského závodníka v běhu na lyžích Pettera 

Northuga. Analyzovali jsme videozáznam ze závodu na 15 km klasicky při Mistrovství 

světa v klasickém lyžování v Liberci 2009. Pro analýzu byl použit software APAS. 

 

Výsledky: Časový a prostorový popis uzlových bodů a pohybových fází střídavého 

běhu dvoudobého norského závodníka v běhu na lyžích Pettera Northuga. Porovnání 

s výsledky analýz z roku 1971. 

 

Klíčová slova: běh na lyžích, střídavý běh dvoudobý, kinematografická analýza, 

rcholoví závodníci v
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Abstract  
 
Title of the thesis: Analysis of the diagonal stride of Petter Northug by FIS Nordic 

World Ski Championships in Liberec 2009 

 

Object of the thesis: The spatial-temporal analysis of node points and kinetic phases of 

the diagonal stride of Petter Northug at the FIS Nordic World Ski Championships in 

Liberec 2009. 

 

Method: A case study in which we used the kinematographic method for the analysis 

of the diagonal stride Norwegian cross-country skier Petter Northug. We analyzed 

the video of the 15-km classic in the FIS Nordic World Ski Championships in Liberec 

2009. For the analysis we used the software APAS. 

 

Result: The spatial-temporal description of node points and kinetic phases 

of the diagonal stride of the Norwegian cross-country skier Petter Northug. Comparison 

with the results of the analysis from the year 1971. 

 

Key words: cross-country skiing, diagonal stride, kinematic analysis, top competitors 
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1. Úvod 
 

Klasická technika běhu na lyžích je tradiční způsob běžeckého lyžování, který je 

spojen s počátky lyžařského sportu, a také termín vystihuje její dlouhodobou tradici. 

Tato tradice byla částečně přerušena vznikem nové lyžařské techniky bruslení, což 

využilo pro kondiční přípravu široké spektrum sportovců. Klasická technika byla 

odsunuta do pozadí z důvodu náročnější přípravy lyží hlavně za nepříznivých 

sněhových podmínek a nižší rychlosti pohybu (Ilavský a kol., 2005). Důležitou příčinou 

je rovněž technicky větší náročnost klasického způsobu běhu na lyžích.  

Klasická technika nicméně zůstává základem, neboť v ní jsou obsaženy všechny 

lyžařské dovednosti, na nichž je založena i technika bruslení (Gnad, Psotová, 2005). 

Proto již v etapě základní sportovní přípravy u žáků je nutné začít s nácvikem klasické 

techniky. Začít se učit klasický způsob dříve než bruslení má svoji logiku, neboť 

přirozeným lidským pohybem je chůze, nikoliv výpady či poskoky do stran. Zkusme 

pár minut vykonávat oboje a je jasné, co vydržíme déle a s menší námahou. Stejně tak 

chůze na lyžích nás bude stát méně energie vydávané po delší dobu než bruslení, u 

kterého si žák nebo začátečník nemá šanci odpočinout (Jakl, 2009). 

Téma bakalářské práce jsme vybrali z důvodu opomíjení klasické techniky 

v důsledku rozvoje bruslení pro potřeby kondiční přípravy sportovců z různých 

sportovních odvětví a rovněž z důvodu podceňování technické přípravy u lyžařů běžců 

obecně. Již delší dobu analyzujeme techniku střídavého běhu dvoudobého u bývalého 

českého reprezentanta Ondřeje Horyny a zkušenosti využijeme v dané bakalářské práci. 

V teoretické části práce vymezíme jednotlivé pohybové fáze střídavého běhu 

dvoudobého s jasně identifikovatelnými momenty přechodu z jedné pohybové fáze do 

druhé – uzlovými body. V praktické části provedeme kinematografickou analýzu 

střídavého běhu dvoudobého Pettera Northuga při MS 2009 v Liberci a pokusíme se 

jednotlivé uzlové body a pohybové fáze identifikovat na základě časových, 

prostorových a rychlostních charakteristik. Následovat bude historické srovnání těchto 

časových a prostorových charakteristik se studií Donského a Grosse z roku 1971 

(Chovanec, 1976). Výsledkem bude posouzení aktuální techniky střídavého běhu 

dvoudobého norského závodníka v běhu na lyžích Pettera Northuga a její porovnání 

s historickými daty.  
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 2. Teoretický rozbor problematiky 
 

 2.1 Teorie techniky 
 

Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince a s biomechanickými zákonitostmi pohybu (Dovalil a kol., 2002). 

Technika je mimořádně důležitým faktorem pro vzestup sportovní výkonnosti. 

Důležitým rysem techniky je stabilita i proměnlivost jako reakce na vnější podmínky. 

Analýza kinematografického záznamu (prováděného z filmových či video 

záznamů) se označuje pojmem „vnější“ technika, která se projevuje jako organizovaný 

sled pohybů a operací sdružených v pohybovou činnost. Kinematickými parametry jsou 

směr a dráha pohybu, jeho rychlost, zrychlení apod. Tyto biomechanické charakteristiky 

jsou vizuálně pozorovatelné a většinou prakticky měřitelné. Vyjadřují nejen 

kvantitativní hledisko, ale podílejí se i na kvalitativních znacích pohybového projevu, 

jeho přesnosti, plynulosti, stálosti a rytmu (Dovalil a kol., 2002). 

Technika je součástí tréninku v průběhu celé sportovní kariéry, především 

v přípravném období. Zpočátku jde o osvojování a zdokonalování základů, u zkušených 

sportovců o procesy diferenciace, integrace a stabilizace. 

  

 2.2 Technika běhu na lyžích 
 

Každý běžec na lyžích má svůj specifický styl, který je charakteristický pro jeho 

lokomoci. Dokonce i na vrcholové úrovni se vyznačují závodníci širokou škálou stylů, 

které se více či méně přibližují optimální (efektivní) technice. 

V běhu na lyžích jsou základními kritérii efektivní techniky účelnost a 

ekonomičnost ve smyslu zákonů biomechaniky (Chovanec, 1976). Účelnost můžeme 

definovat jako vlastnost cílového zaměření pohybu a hodnotíme ji úspěšností – srovnání 

optimální techniky se skutečným stylem. Ekonomičnost je charakterizována tím, že 

daný pohybový úkon se provádí s menším výdejem energie. Vzhledem k tomu, že běh 

na lyžích je cyklická činnost, je důležité šetřit síly díky efektivní technice. 

Dostatečná stabilizace techniky běhu na lyžích je charakteristická její stálostí, tzn. 

odolností jak vzhledem k únavě, tak i vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám, tj. 

skluzu, odrazu, kvalitě sněhu a stopy. 
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V klasické technice běhu na lyžích rozlišujeme dva základní způsoby běhu – 

střídavý běh dvoudobý a soupažný běh jednodobý. Každý způsob běhu členíme na dvě 

základní pohybové části (Chovanec, 1976; Hottenrott, Urban, 1996; Soumar, Bolek, 

2001; Ilavský a kol., 2005; Gnad, Psotová, 2005): 

- část skluzová,  

- část odrazová. 

Každou pohybovou část dále členíme na několik pohybových fází. Každá 

pohybová fáze je ohraničena a charakterizována dobou trvání, rychlostí pohybu a 

délkou dráhy (Chovanec, 1976). 

Nejčastěji používaným způsobem klasické techniky běhu na lyžích je střídavý běh 

dvoudobý. Základními prvky jsou odraz nohy, přenášení hmotnosti těla, jízda ve skluzu 

a práce paží. Používá se do mírných stoupání, výjimečně na rovině1. Maximální 

rychlost jízdy klasickou technikou je 5 – 6 m/s (Ilavský a kol., 2005).  

 

2.2.1 Část odrazová 

 

Odraz nohou je hlavním činitelem (kromě odpichu paží), který vyvolá pohyb 

vpřed. První fáze odrazu začíná z plného chodidla ve formě tlaku na lyži, která 

vyvolává tření se sněhem. Lyže stojí na místě a je důležité, aby odraz směřoval do 

těžiště těla a byl prováděn z plně zatížené odrazové nohy celou hmotností lyžaře. Odraz 

začíná zhruba v tom okamžiku, kdy se obě nohy míjejí (Chovanec, 1976). 

Ve druhé fázi je odraz dokončován napínáním v hlezenním kloubu a zároveň 

probíhá přenášení hmotnosti těla na skluzovou lyži. Účinek dopředného pohybu je 

závislý na úhlu odrazu dolní končetiny. Tento úhel by měl kolísat mezi 50 ° – 65 °. 

Větší úhel odrazu je nevýhodný, neboť se využije málo síly pro zrychlení 

horizontálního pohybu. V případě menšího úhlu odrazu hrozí riziko podklouznutí, 

neboť se zmenšuje kolmý tlak na lyži a v důsledku toho i tření lyže. Proto je důležitý 

„cit pro odraz“ (Hottenrott, Urban, 1996). Pánev je přitom nutné protlačit vpřed. Hlava, 

trup a dolní končetina jsou v jedné přímce v tzv. „běžeckém luku“ (Ilavský a kol., 2005; 

Gnad, Psotová, 2005). 

 

 

                                                 
1            U mladších závodníků se slabšími silovými dispozicemi.  
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2.2.2 Část skluzová 

 

Skluzová část začíná pasivním uvolněním dolní končetiny, která se po dokončení 

odrazu volně vykývne vzad a nahoru s mírnou flexí v kolením kloubu (kompenzačně 

relaxační fáze). Tato pohybová část je nesmírně důležitá, neboť stehenní a lýtkové svaly 

relaxují, což při cyklickém pohybu znamená poměrně dlouhou kumulativní periodu 

uvolnění (Hottenrott, Urban, 1996; Ilavský a kol., 2005). 

Konec pasivní skluzové části je dán koncem setrvačnosti pohybu odrazové dolní 

končetiny (tzv. „mrtvý bod“). Následuje aktivní skluzová část, která je charakteristická 

švihovou prací dolní končetiny, která je podpořena odpichem hole. Pohyb dolní 

končetiny je prováděn kyvadlovitým pohybem vpřed zrychlovaně, přičemž je nezbytné 

protlačit pánev vpřed2, což zvýší hybnost celé dolní končetiny. Lyže dosedá celou svou 

plochou pozvolna a měkce do stopy po té, co minula druhou odrazovou nohu 

(Chovanec, 1976). Vhodné je počkat si s dosednutím lyže na sníh, neboť třecí síly by 

zbytečně působily proti pohybu vpřed. Čím déle je lyže nadlehčena, tím lépe, ale musí 

dosednout na sníh v průběhu odrazu druhé nohy3. 

 

2.2.3 Práce paží 

 

Práce paží musí být koordinována s činností dolních končetin. V okamžiku 

zastavení skluzové lyže a počátku tahu (skluzu se snižováním těžiště těla) je již paže 

před tělem mírně pokrčená v loketním kloubu asi ve výši obličeje. Běžecká hůl je 

zapíchnutá do sněhu pod úhlem asi 65 ° – 70 ° těsně před špičku skluzové nohy a 

spočívá na ní část hmotnosti trupu, který je pak k horní končetině (k hůlce) přitahován 

dopředu (Ilavský a kol., 2005). Hottenrott, Urban (1996) uvádí úhel zapíchnutí hole do 

sněhu menší než 90 °, tak aby nebyl rušen dopředný pohyb. Odpich holí je nejúčinnější 

v okamžiku, kdy dlaň ruky prochází kolem těla. Dokončení odpichu hole se časově 

shoduje s dokončením odrazu z opačné dolní končetiny a jejich vzájemná poloha (spolu 

s trupem) je v tomto momentě rovnoběžná (Soumar, Bolek, 2001; Ilavský a kol., 2005). 

 

 

                                                 
2  Nezbytným předpokladem je rozvinuté břišní svalstvo. 
3  Dosednutí lyže na sníh však neznamená úplné přenesení hmotnosti těla na tuto lyži. To následuje 
až po dokončení odrazu druhé dolní končetiny. 
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 2.3 Pohybové fáze střídavého běhu dvoudobého  
 

Jednotlivé pohybové fáze musí začínat ve vhodném okamžiku, navazovat na sebe 

ve správném sledu a plynule, každý prvek vyžaduje svoji optimální intenzitu (stupeň 

vynaložené síly) a dynamičnost pohybu. 

Pro každou pohybovou fázi sledujeme následující charakteristiky (Chovanec, 

1976; Ilavský a kol., 2005): 

a) dobu trvání, 

b) rychlost provedení, 

c) stupeň vynaložené síly, 

d) prostorové charakteristiky. 

 

V následující části se budeme věnovat posuzování prostorové charakteristiky. 

Běh na lyžích je cyklickou pohybovou činností. Za jeden cyklus označujeme při 

střídavém běhu dvoudobém jeden dvojkrok. Za základ členění jednotlivých 

pohybových fází nám poslouží jen polovina cyklu – běžecký krok, ve kterém jsou 

obsaženy všechny pohybové prvky. Soumar, Bolek (2001) a Hottenrott, Urban (1996) 

rozlišují pouze dvě pohybové fáze – odraz (Abdruckphase) a skluz (Gleitphase). 

Chovanec (1976) a Gnad, Psotová (2005) rozlišují v rámci každého kroku dvě základní 

části – odrazovou a skluzovou část. Skluzová část se dále člení na tři pohybové fáze – 

prostý skluz, skluz se zvyšováním těžiště těla a skluz se snižováním těžiště těla. 

Odrazová část se skládá ze dvou pohybových fází – výpadu a odrazu. Všechny 

pohybové fáze na sebe v rámci celého pohybového cyklu plynule navazují. Jiné členění 

uvádí Ilavský a kol. (2005), který bere v úvahu celý pohybový cyklus jedné dolní 

končetiny nezávisle na druhé, a tedy jeden pohybový cyklus popisuje v rámci celého 

dvojkroku. Rozlišuje sedm pohybových fází – tah, nájezd, tlak, odlehčení, posun, 

přenášení hmotnosti těla a skluz. 

Pro popis kinematické struktury střídavého běhu dvoudobého (a také pro 

následnou vlastní analýzu kinematografického záznamu) jsme vybrali členění 

pohybového cyklu podle Chovance (1976), které uplatňují i Gnad, Psotová (2005). 

V rámci každého pohybového cyklu rozlišují pět pohybových fází, které na sebe v čase 

plynule navazují a zahrnují pohyby dolních i horních končetin a trupu. Do výše 

uvedeného členění jsme dále zakomponovali popis pohybových fází podle Ilavského a 

kol. (2005), který pohybové fáze člení na základě pohybu jedné dolní končetiny. Dále 
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jsme do výše uvedeného členění zakomponovali popis pohybových fází podle 

Hottenrotta, Urbana (1996) a Soumara, Bolka (2001), kteří popisují fáze v rámci 

jednoho běžeckého kroku. 

 

2.3.1 Prostý skluz  

 

Podle Chovance (1976) a Gnada, Psotové (2005) po dokončení odrazu nohou 

běžec začíná skluz na skluzové dolní končetině. Pohybová fáze začíná oddálením 

odrazové lyže od sněhu, přičemž rovněž obě hole nejsou v kontaktu se sněhem. Opačná 

horní končetina než je odlehčená dolní končetina je v zapažení v mírném pokrčení. 

Dochází k mírné flexi odlehčené dolní končetiny, která byla na počátku pohybové fáze 

při odrazu v maximální extenzi v kolenním kloubu. V hlezenním kloubu odlehčené 

dolní končetiny dochází k dorzální flexi chodidla. Úhel mezi trupem a odlehčenou dolní 

končetinou se zmenšuje. Běžec se pohybuje pouze ve skluzu na jedné lyži – provádí tzv. 

prostý skluz. Je to rovněž jediná fáze, ve které běžec nemůže aktivně působit na 

rychlost běhu ve smyslu jeho zrychlení. Může pouze ovlivnit velikost tření ve skluzu. 

Zakončení pohybové fáze je dáno zapíchnutím protilehlé hole do sněhu (Chovanec, 

1976). 

Ilavský a kol. (2005) zahrnuje tuto fázi pod fáze odlehčení na jedné dolní 

končetině a skluz na druhé dolní končetině. Ve fázi odlehčení na jedné dolní končetině 

zůstává dolní končetina na určitý okamžik v poloze maximálního uvolnění, přičemž 

pasivně sleduje pohyb těla dopředu. Odlehčení trvá od okamžiku maximálního uvolnění 

až po počátek jejího přísunu. Tato pohybová fáze je rovněž nesmírně důležitá z hlediska 

relaxace, která je v cyklických sportech nezbytná z důvodu kumulativního efektu. Na 

druhé dolní končetině probíhá fáze skluzu, což je poloha, kterou zaujímá lyžař opírající 

se pouze o jednu lyži a využívající účinku tlaku (odrazu). Skluz začíná, když je 

ukončeno přenášení hmotnosti těla z jedné dolní končetiny na druhou, a končí 

zahájením tahu nosné dolní končetiny. Pohybovou fázi skluzu jedné dolní končetiny 

doprovází pohybové fáze odlehčení a posunu druhé dolní končetiny. Tato pohybová 

fáze je zakončena počátkem přenosu odlehčené dolní končetiny vpřed. 

Hottenrott, Urban (1996) specifikují tuto pohybovou fázi jako „pasivní skluz“, 

kdy relaxuje svalstvo odlehčené dolní končetiny. Konec pohybové fáze je dán 

nejzazším bodem vykývnutí odlehčené dolní končetiny.  
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2.3.2 Skluz se zvyšováním těžiště těla  

 
Podle Chovance (1976) a Gnada, Psotové (2005) tato fáze následuje po fázi 

prostého skluzu. Po zapíchnutí hole do sněhu běžec pokračuje ve skluzu, přičemž 

zvyšuje těžiště těla napínáním skluzové dolní končetiny. Fáze končí okamžikem, kdy se 

běžec začíná snižovat pokrčením skluzové dolní končetiny v kolenním kloubu. Druhá 

dolní končetina je odlehčená a mírně pokrčená. Trup je mírně nakloněný vpřed. Úhel 

mezi trupem a odlehčenou dolní končetinou se mírně zmenšuje, stejně tak jako úhel 

v hlezenním kloubu odlehčené dolní končetiny. V průběhu této fáze běžec usilovně 

využívá opory o hůl se snahou zvýšit rychlost skluzu. Tlak na hůl, zakončený odpichem 

holí, probíhá ještě v dalších dvou fázích. Druhá paže je zapažená v mírném pokrčení a 

hole není v kontaktu se sněhem.  

Ilavský a kol. (2005) zahrnuje tuto fázi pod fáze posun na jedné dolní končetině a 

skluz na druhé dolní končetině. Počátek této pohybové fáze u jedné dolní končetiny je 

dán momentem, při kterém odlehčená dolní končetina začíná znovu klesat ze shora dolů 

a zezadu dopředu nejprve zcela uvolněně a bez jakékoliv aktivity svalstva. Poté je dán 

noze švihový impuls vpřed zapojením svalstva přední části stehna. Fáze posunu trvá od 

ukončení odlehčení do okamžiku, kdy je lyže položena na sníh. Odlehčení a posun 

jedné dolní končetiny jsou doprovázeny stále skluzem druhé dolní končetiny. 

 Hottenrott, Urban (1996) popisují tuto fázi jako „aktivní skluz“, který je 

podpořen oporou o hůl souhlasné horní končetiny jako je švihová dolní končetina. 

Opačná horní končetina provádí přenos hole vpřed až do fáze skluzu, kdy začíná 

příprava a zapíchnutí hole do sněhu.  

 

2.3.3 Skluz se snižováním těžiště těla  

 
Podle Chovance (1976) a Gnada, Psotové (2005) se jedná se o třetí – poslední 

skluzovou fázi, která začíná okamžikem, kdy těžiště těla ve vertikálním směru 

kulminuje v maximální výšce své dráhy. V průběhu pohybové fáze dochází ke 

snižování těžiště těla pokrčením skluzové dolní končetiny v kolenním kloubu, ale 

nedochází k plnému přenesení hmotnosti těla na budoucí skluzovou dolní končetinu. 

Švihová dolní končetina se zrychleně pohybuje vpřed a úhel v kolenním kloubu se 

zmenšuje. Úhel mezi trupem a stehnem švihové dolní končetiny a úhel v hlezenním 

kloubu švihové dolní končetiny se zmenšují. Pokračuje zde tlak na hůl na souhlasné 
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straně jako je švihová lyže, přičemž úhel v loketním kloubu se zmenšuje. U druhé horní 

končetiny dochází k přenosu hole vpřed s mírným pokrčením v loketním kloubu. Tato 

pohybová fáze končí zastavením skluzné lyže – ukončením skluzu (Chovanec, 1976).  

Podle Ilavského a kol. (2005), který tuto fázi zahrnuje pod fáze přenášení 

hmotnosti těla na jedné dolní končetině a tah na druhé dolní končetině, se jedná o 

činnost, při které se hmotnost těla přemisťuje z jedné lyže na druhou, aby se podpořil 

skluz a hnací síla systému člověk – lyže. Počátek této fáze charakterizuje jako počátek 

přenášení hmotnosti těla na budoucí skluzovou dolní končetinu. Fáze přenášení 

hmotnosti těla přesahuje do fáze výpadu dle Chovance (1976) a Gnada, Psotové (2005). 

Druhá dolní končetina podle Ilavského a kol. (2005) provádí tah, což je činnost vyvíjená 

skluzovou dolní končetinou se zdůrazněním pohybu pánve vpřed. Stejně se pohybuje i 

těžiště těla ve vztahu k bodu, v němž se dolní končetina opírá o lyži. Tah skluzové dolní 

končetiny (lyže klouže) začíná současně nebo s nepatrným předstihem s okamžikem, 

kdy s terénem splývá lyže přisunovaná dopředu. Tato pohybová fáze končí po momentu 

splývání lyže odlehčené dolní končetiny s terénem. Pohyb horních končetin analyzuje 

ve vztahu k opačné dolní končetině. V této a následující fázi opačná horní končetina než 

je odrazová dolní končetina provádí maximální tlak. To je nutné proto, aby bylo možné 

dosáhnout správné rovnováhy pohybujícího se systému a rovněž zajistit, aby tlak paže 

napomáhal odrazové dolní končetině při tahu. To napomáhá posouvání těžiště těla 

uvnitř opěrné základny4 a dovoluje to odrazové dolní končetině připravit se na tlak 

prostřednictvím nájezdu.  

  

2.3.4 Výpad  

 

Podle Chovance (1976) a Gnada, Psotové (2005) zastavení skluzné lyže 

v předchozí pohybové fázi slouží k uskutečnění odrazu. Výpad je první částí odrazu. 

Okamžikem zastavení skluzné lyže běžec pokračuje ve snižování těžiště těla, a to 

pokrčováním skluzové, teď již odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu, ale 

současně se zvětšuje úhel v kyčelním kloubu mezi stehnem a trupem odrazové dolní 

končetiny. Úhel v hlezenním kloubu odrazové dolní končetiny se zmenšuje. Dochází 

k ukončení odpichu hole na souhlasné straně jako je lyže švihové dolní končetiny, 

přičemž paže je v loketním kloubu mírně pokrčená. Druhá paže je v loketním kloubu 

                                                 
4  Opěrnou základnu představuje povrch vymezený chodidlem skluzové dolní končetiny a bodce 
hole. 
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rovněž mírně pokrčená a směřuje vpřed, hůl není v kontaktu se sněhem. Fáze končí 

počátkem aktivního odrazu odrazovou dolní končetinou. 

Ilavský a kol. (2005) tuto pohybovou fázi zahrnuje pod fáze přenášení hmotnosti 

těla na jedné dolní končetině a dokončení tahu a nájezd na druhé dolní končetině. Na 

jedné dolní končetině dochází k dokončování přenosu hmotnosti těla na budoucí 

skluzovou dolní končetinu. Tato fáze není ukončena úplným přenesením hmotnosti těla, 

neboť to následuje po vyvinutí maximálního tlaku (odrazu) druhé dolní končetiny. 

Druhá dolní končetina (odrazová) dokončuje tah v momentě, kdy lyže odlehčené dolní 

končetiny dosedne do stopy. Začíná pohybová fáze nájezdu, kdy dochází k pokrčování 

v kolenním a hlezenním kloubu. Ukončení pohybové fáze nájezdu je hůře 

pozorovatelné. Jedná se o počátek tlaku (odrazu). 

 

2.3.5 Odraz  

 
Chovanec (1976), Gnad, Psotová (2005) stejně jako Hottenrott, Urban (1996) 

popisují tuto pohybovou fázi jako odraz (s napínáním nohy), resp. odraz 

(Abdruckphase). Počátek této pohybové fáze je dán maximální flexí odrazové dolní 

končetiny v kolenním kloubu. V průběhu odrazu dochází k napnutí dolní končetiny, 

úhel v hlezenním i kolenním kloubu a úhel mezi trupem a stehnem odrazové dolní 

končetiny se zvětšuje. Fáze odrazu je zakončena okamžikem, kdy se odrazová lyže 

oddálila od sněhu. Došlo k ukončení odpichu hole na souhlasné straně jako je lyže 

švihové dolní končetiny, přičemž paže je v loketním kloubu mírně pokrčená. Druhá 

paže je rovněž mírně pokrčená a směřuje vpřed. Obě hole nejsou v kontaktu se sněhem. 

Ilavský a kol. (2005) tuto pohybovou fázi zahrnuje pod fáze přenášení hmotnosti 

těla na jedné dolní končetině a tlak na druhé dolní končetině. Na budoucí skluzové dolní 

končetině dochází stále ještě k přenášení hmotnosti těla, přičemž plné přenesení 

hmotnosti těla je uskutečněné po dokončení odrazu (po dokončení maximálního tlaku). 

Na odrazové dolní končetině dochází k tlaku jako dynamické činnosti dolní končetiny, 

kterou se má dodat tělesné hmotě impuls směrem dopředu a nahoru. V průběhu této 

činnosti se všechny klouby odrazové dolní končetiny, které předtím byly ve flexi, 

napínají, takže segmenty stehna a lýtka vytvářejí jednu linii se sklonem trupu. Moment 

maximálního tlaku odrazové dolní končetiny se objevuje těsně před ukončením 

přenášení hmotnosti těla na skluzovou dolní končetinu a po ukončení dotyku hole 

(souhlasné s dolní končetinou, na kterou se bude přenášet hmotnost těla) se sněhem. 
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Zde se dosahuje maximální síly, kterou musí odrazová dolní končetina vykonat v celé 

fázi pohybového půlcyklu. Poté následuje oddálení lyže odrazové dolní končetiny od 

sněhu. V tomto okamžiku začíná pohybová fáze maximálního uvolnění dolní končetiny 

(pohybová fáze odlehčení). 

Hottenrott, Urban (1996) zdůrazňují závislost dopředného účinku pohybu na úhlu 

odrazu dolní končetiny od sněhu. Ten by se měl pohybovat od 35 ° do 60 °5. Trup a 

pánev se protlačí před odrazem vpřed. Odraz končí úplným napnutím odrazové dolní 

končetiny. 

Soumar, Bolek (2001) upozorňují, aby v počáteční fázi odrazu byla celá hmotnost 

těla přenesena pouze na odrazovou lyži, tím se zvýší tlak na lyži a omezí se její 

podklouznutí. Před dokončením odrazu je celá hmotnost těla již přenesena z odrazové 

dolní končetiny na skluzovou. 

 

 2.4 Východiska pro kinematickou analýzu 
 

Při kinematografické analýze běhu na lyžích norského závodníka Pettera Northuga 

budeme vycházet z pohybových fází střídavého běhu dvoudobého podle Chovance 

(1976). Kvantitativní charakteristiky jednotlivých pohybových fází ukazuje tab. 1.  

 

Tabulka 1 Charakteristika pohybových fází podle Chovance (1976). 

Doba trvání (s) Časové zastoupení
(%) 

Pohybová 
fáze 

Slabší 
lyžaři 

Silnější 
lyžaři 

Slabší 
lyžaři 

Silnější 
lyžaři 

Délka 
pohybové 
fáze (m) 

Rychlost 
pohybové 
fáze (m/s) 

Prostý skluz 0,21 0,15 29,2 29,4 0,6 – 1,2 4,00 – 6,50 
Skluz se 
zvyšováním  

0,28 0,21 38,9 41,1 0,8 – 1,2 3,50 – 6,10 

Skluz se 
snižováním 

0,07 0,06 9,7 11,8 0,09 – 0,2 1,50 – 3,33 

Výpad 0,07 0,03 9,7 5,9 0,15 – 0,7 4,33 – 13,34 
Odraz 0,09 0,06 12,5 11,8 0,30 – 0,72 5,33 – 10,33 
Celkem 0,72 0,51 100 100 1,94 – 4,02 X 

 

Prostorová charakteristika jednotlivých pohybových fází je dána pomocí přesně 

vymezených uzlových bodů. Podle Chovance (1976), Gnada, Psotové (2005) se jedná o 
                                                 
5  Příliš velký úhel odrazu je nevýhodný, neboť se vynaloží méně síly na horizontální posun a příliš 
malý úhel je nebezpečný kvůli podklouznutí lyže. 
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pět uzlových bodů, mezi nimiž se nachází pět pohybových fází, které na sebe časově 

navazují. 

Uzlové body: 

–  uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu, 

–  uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu, 

–  uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy, 

–  uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže, 

– uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním 

kloubu. 

 

Pohybové fáze: 

–  pohybová fáze I – prostý skluz: probíhá mezi uzlovým bodem 1 a 2, 

– pohybová fáze II – skluz se zvyšováním těžiště těla: probíhá mezi uzlovým 

bodem 2 a 3, 

– pohybová fáze III – skluz se snižováním těžiště těla: probíhá mezi uzlovým 

bodem 3 a 4, 

–  pohybová fáze IV – výpad: probíhá mezi uzlovým bodem 4 a 5, 

–  pohybová fáze V – odraz: probíhá mezi uzlovým bodem 5 a 1. 

 

Přehled o posloupnosti pohybových fází a jejich ohraničení uzlovými body nám 

poskytne tab. 2. 

 

Tabulka 2 Členění střídavého běhu dvoudobého podle Chovance (1976). 

Pohybová část Pohybová fáze Ohraničení pohybové fáze 
– uzlové body 
1. Oddálení lyže od sněhu I. Prostý skluz 

2. Zapíchnutí hole do 
sněhu II. Skluz se zvyšováním 

těžiště těla 3. Kulminace těžiště těla 
v maximální výšce své 
dráhy 

A) Skluz 

III. Skluz se snižováním 
těžiště těla 

4. Zastavení skluzné lyže 

IV. Výpad 
5. Maximální pokrčení 
odrazové dolní končetiny 
v kolenním kloubu 

B) Odraz 

V. Odraz 

1. Oddálení lyže od sněhu 
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Popis pohybové činnosti v jednotlivých pohybových fázích je uveden v kap. 2.3.1 

– 2.3.5. V následujícím textu se zaměříme na popis uzlových bodů. 

 

2.4.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu 

 

Je to okamžik posledního kontaktu odrazové lyže se sněhem a tento okamžik jsme 

v naší práci stanovili jako počátek pohybového cyklu (obr. 1). Lyžař začíná skluz na 

skluzové dolní končetině. Odrazová dolní končetina je po odraze odlehčená. Trup je 

mírně nakloněný vpřed, souhlasná horní končetina jako odrazová lyže je v předpažení 

mírně pokrčená, druhá horní končetina právě dokončila odpich a je zapažená poníž také 

v mírném pokrčení. Obě hole tedy nejsou v dotyku se sněhem. Chovanec (1976) 

zdůrazňuje nezbytnost úplného napnutí odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu, tj. 

úhel 180 ° v okamžiku dokončení odrazu. Nicméně průměrnou hodnotu úhlu 

v kolenním kloubu odrazové dolní končetiny udává 152 ° 6. V hlezenním kloubu 

odrazové dolní končetiny probíhá maximální extenze (plantární flexe nohy) s úhlem 

125 °. Úhel mezi trupem a stehnem odrazové dolní končetiny by měl být rovněž 180 °, 

ve skutečnosti udává úhel 170 °.  

 

 

                                  Obrázek 1 Oddálení odrazové lyže od podložky. 
  

2.4.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu 

 
Je to okamžik zapíchnutí hole do sněhu na souhlasné straně jako je odlehčená lyže 

(obr. 2). Lyžař provádí skluz na skluzové dolní končetině. Odrazová dolní končetina je 

odlehčená a mírně pokrčená v kolenním kloubu. Trup je mírně nakloněný vpřed. 

                                                 
6  Chovanec (1976) to vysvětluje tím, že většina závodníků nedokončuje odraz, a proto úhlu 180 ° se 
pouze přibližují. 

19 



 

Souhlasná horní končetina jako odlehčená lyže je v předpažení pokrčená, úhel 

v loketním kloubu je 132 ° (Chovanec, 1976). Druhá horní končetina je zapažená 

v mírném pokrčení a hole není v kontaktu se sněhem. Celkové těžiště těla směřuje 

nahoru v důsledku napínání skluzové dolní končetiny. Úhel mezi trupem a odlehčenou 

dolní končetinou se mírně zmenšuje, stejně tak jako úhel v hlezenním kloubu odlehčené 

dolní končetiny. 

 

 
    Obrázek 2 Zapíchnutí hole do sněhu. 

 
2.4.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy 

 
Je to okamžik počátku snižování těžiště těla v důsledku pokrčení skluzové dolní 

končetiny v kolenním kloubu (obr. 3). Lyžař stále provádí skluz na skluzové dolní 

končetině. Odrazová dolní končetina se stává švihovou a působením přitažlivosti a 

aktivním stahem zejména čtyřhlavého stehenního svalu uvolněně kyvadlovitým 

pohybem vykývne vpřed. Stále trvá tlak na hůl na souhlasné straně jako je švihová lyže, 

přičemž horní končetina je v předpažení poníž pokrčená. Druhá horní končetina míjí 

boky při pohybu vpřed, je mírně pokrčená a hůl není v kontaktu se sněhem.  

 

 
      Obrázek 3 Kulminace těžiště těla v maximální výšce. 
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2.4.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže 

 

Jedná se o okamžik konce skluzu, kdy dochází k zastavení skluzné lyže. Vizuálně 

je to okamžik, kdy švihová dolní končetina míjí skluzovou (budoucí odrazovou) dolní 

končetinu (obr. 4). Dochází stále ke snižování těžiště těla dalším pokrčováním skluzové, 

teď již budoucí odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu s průměrnou hodnotou 

úhlu 124 ° (Chovanec, 1976). Lyže švihové dolní končetiny dosedá celou svou plochou 

pozvolna a měkce na sníh v okamžiku, kdy míjí skluzovou (budoucí odrazovou) dolní 

končetinu. Předklon trupu se stále zvětšuje. Úhel mezi trupem a stehnem budoucí 

odrazové dolní končetiny je 103 ° a úhel mezi bércem a chodidlem budoucí odrazové 

dolní končetiny je 70 ° (Chovanec, 1976). Stále trvá tlak na hůl na souhlasné straně jako 

je švihová lyže, přičemž horní končetina míjí boky mírně pokrčená. Druhá horní 

končetina je v předpažení poníž mírně pokrčená, směřuje vpřed a hůl stále není 

v kontaktu se sněhem.  

 

 

         Obrázek 4 Zastavení skluzné lyže. 

 

2.4.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním 

kloubu 

 

Jedná se o okamžik počátku odrazu, kdy dochází k maximálnímu pokrčení nyní 

již odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu až na hodnotu 112 ° (Chovanec, 1976) 

(obr. 5). Švihová dolní končetina dokončuje švih vpřed. Těžiště těla dosahuje ve 

vertikálním směru svého minima. Předklon trupu je v tomto uzlovém bodě maximální. 

Úhel mezi trupem a stehnem odrazové dolní končetiny dosahuje 115 ° a úhel mezi 

bércem a chodidlem 54 ° (Chovanec, 1976). Dochází k ukončení odpichu hole na 

souhlasné straně jako je lyže švihové dolní končetiny, přičemž horní končetina je 
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v zapažení poníž mírně pokrčená. Druhá horní končetina je v předpažení mírně 

pokrčená, směřuje vpřed a hůl stále není v kontaktu se sněhem.  

 

 
       Obrázek 5 Maximální pokrčení odrazové dolní končetiny   

v kolenním kloubu. 
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3. Cíl a úkoly práce 
 
 3.1 Cíl práce 

 

Časoprostorová analýza uzlových bodů a pohybových fází střídavého běhu 

dvoudobého Pettera Northuga při Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 

2009.  

 

 3.2 Úkoly práce 
 

- Charakteristika uzlových bodů a pohybových fází střídavého běhu 

dvoudobého podle literatury. 

- Výběr vhodného závodníka z kinematografického záznamu pořízeného při 

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009. 

- Kinematografická analýza střídavého běhu dvoudobého vybraného závodníka 

se zaměřením na určení uzlových bodů a z nich vyplývajících pohybových 

fází. 

- Určení časových, prostorových a rychlostních charakteristik jednotlivých 

uzlových bodů a pohybových fází. 

- Porovnání časových, prostorových a rychlostních charakteristik jednotlivých 

uzlových bodů a pohybových fází s historickými daty ruských autorů Donskoj 

– Gross z roku 1971 (Chovanec, 1976). 

- Charakteristika techniky běhu na lyžích norského závodníka Pettera Northuga. 

- Vyvození závěrů. 
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4. Metodika práce 
 

V naší bakalářské práci se jedná o aplikovaný výzkum v závodních podmínkách, 

konkrétně při závodě mužů na 15 km klasickou technikou při Mistrovství světa 

v klasickém lyžování v Liberci dne 20. února 2009. Jedná se o případovou studii, kdy 

objektem výzkumu je jeden vybraný závodník.  

 
 4.1 Použité metody 
 

Metodologie je návodem k racionálnímu a tedy i ekonomickému postupu na cestě 

za poznáním skutečnosti. Proces vědeckého poznání se skládá v zásadě ze dvou etap. 

První je získávání poznatků, druhá pak jejich zhodnocení za účelem zobecnění. Každá 

z těchto etap má své metody. K základním obecným metodám vědecké práce v první 

etapě patří pozorování, popis, srovnávání a experiment. U druhé etapy to jsou analýza, 

syntéza, indukce, dedukce a analogie (Kovář, Blahuš, 1993). V naší práci použijeme 

metody analýzy dokumentů a kinematografické analýzy k získání vstupních informací a 

metody srovnávání k interpretaci výsledků práce. 

Případová studie je zaměřena na hledání relevantních ovlivňujících faktorů a 

interpretaci vztahů. Jde o to, dojít pro daný případ k přesným a hloubkovým závěrům. 

Případové studie můžeme použít pro ilustraci jevu, porozumění, exploraci, popis nebo 

jako meta-studii (Hendl, 1999). V našem případě se jedná o práci převážně 

kvantitativního charakteru, ale objevují se zde i prvky kvalitativní. Rozhodli jsme se 

použít případové studie, která umožňuje tyto dva aspekty sloučit. 

Při realizaci naší práce použijeme nejprve metodu analýzy dokumentů. Při 

zkoumání minulosti pro zisk informací z pramenů využijeme tzv. metodu přímou, kdy z 

určitého zdroje čerpáme takovou informaci, která je v něm uvedena. Jde hlavně o prostá 

zjištění, popis, vyprávění nebo data, jména a jiné údaje (Kovář, Blahuš, 1993). Hlavní 

analyzovaný dokument přebíráme od Chovance (1976), který prezentuje výsledky 

výzkumů sovětských autorů Donskoje, Grosse z roku 1971. 

 Po analýze dokumentů použijeme metodu kinematografické analýzy. Ta nám 

umožní definovat uzlové body a pohybové fáze a určit jejich časoprostorové a 

rychlostní charakteristiky u vybraného závodníka. 

Nakonec použijeme srovnávací metodu, která je nejstarším způsobem poznání a 

dá se použít jen tam, kde existují nejméně dva jevy nebo dvě věci, které mají něco 
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společného (Kovář, Blahuš, 1993). Tuto metodu využijeme při porovnání dat, která 

jsme získali metodami kinematografické analýzy a analýzy dokumentu. 

Pro kinematografickou analýzu využijeme softwarový program APAS. Ke 

zpracování kvantitativních dat použijeme běžný PC software, v našem případě 

statistické funkce programu MS EXCEL. Výsledné hodnoty budou zaznamenány do 

tabulek a grafů. 

Po formální stránce budeme vycházet z publikace Diplomové a závěrečné práce 

(Holušová, Krobotová, 2005) a webových stránek UK FTVS [1]. 

 

 
 4.2 Popis sledovaného souboru 
 

Pro kinematickou analýzu jsme vybrali z klasické techniky běhu střídavý běh 

dvoudobý, který je v závodním pojetí nejvíce používaný způsob běhu do mírného 

stoupání. Objektem rozboru v dané bakalářské práci je norský reprezentant Petter 

Northug. Tento úspěšný běžec na lyžích se vyznačuje specifickým silovým pojetím 

běhu jak v klasické technice, tak v bruslení. Přestože se umístil v daném závodě na 29. 

místě se ztrátou dvě minuty na vítězného Andruse Veerpalu, nemůžeme hovořit o méně 

výkonném závodníkovi, neboť v celkovém hodnocení Světového poháru v sezóně 

2008/2009 obsadil 2. místo. 

Na Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009 zvítězil ve 

skiatlonu (2 x 15 km), ve štafetě 4 x 10 km a v závodu na 50 km volnou technikou. Stal 

se spolu s finskou lyžařkou Aino Kaisou Sarrinenovou nejúspěšnějším lyžařem tohoto 

mistrovství světa. Je vítězem několika závodů světového poháru. V Tour de Ski obsadil 

v sezónách 2008/2009 a 2009/2010 druhé místo. Na Zimních olympijských hrách ve 

Vancouveru v roce 2010 obsadil 1. místo v závodě na 50 km klasickou technikou, 1. 

místo v týmovém sprintu volně, 2. místo ve štafetě 4 × 10 km a 3. místo ve sprintu 

klasickou technikou.  

Petter Northug je poměrně univerzálním lyžařem, dokáže se prosadit ve sprintech 

i na delších tratích, a to jak volně tak klasickou technikou. Závodí za klub Strindheim 

IL, kde ho trénuje Thomas Alsgaard.  
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 4.3 Sledované proměnné 

 
Sledované proměnné budou sloužit jako podklad pro výsledkovou část analýzy. 

Zařadili jsme do nich tyto proměnné: 

- úhel v kyčelním kloubu mezi trupem a levou a pravou dolní končetinou, 

- úhel v kolenním kloubu levé a pravé dolní končetiny, 

- úhel v hlezenním kloubu levé a pravé dolní končetiny 

- úhel v loketním kloubu levé a pravé horní končetiny, 

- vertikální průběh polohy těžiště těla, 

- horizontální průběh polohy těžiště těla, 

- rychlost pohybu těžiště těla, 

- rychlost pohybu špičky levé a pravé boty, 

- kontakt levé a pravé hole se sněhem, 

- kontakt levé a pravé lyže se sněhem. 

 

Vzhledem k tomu, že jde o jednorázové pozorování jednoho lyžaře, ostatní 

relevantní proměnné uvedeme pro zjednodušení problému jako vstupní informace (věk 

závodníka – 24 let; sklon trati na vybraném úseku – 7 °) nebo je nebudeme sledovat 

(somatotyp, sněhové podmínky, druh namazaného vosku). 

  

 4.4 Technické zabezpečení záznamu 

 
Podkladem kinematografické analýzy je videomateriál, který byl pořízen při 

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci dne 20. února 2009. Technické 

zabezpečení proběhlo ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CASRI Praha.  

Průběh závodu snímaly dvě videokamery SONY z šikmého čelního pohledu, 

každá z jedné strany trati. Frekvence snímání byla 50 obrázků za sekundu. Pro zavedení 

plošného souřadného systému se použila metoda kalibrace prostoru, kdy byl uprostřed 

trati umístěn kvádr o rozměrech 1x2x2 metry, a při analýze byl určen pevný bod (roh 

budovy, konstrukce). 

Při práci se softwarem APAS a realizaci výstupů jsme využili disertační práci 

Psotové (2007), jejíž postup byl analogický. 
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 4.5 Sledované body 

 
Pro zjištění uzlových bodů a následně jednotlivých pohybových fází je nutné 

zjistit výše uvedené sledované proměnné. Nezbytným předpokladem je určení vztahů 

mezi polohami jednotlivých segmentů těla a změny těchto poloh v průběhu pohybové 

činnosti. Jednotlivé sledované body se nacházely na hlavních kloubních spojeních, na 

lyžích a na holích. Celkem jsme vybrali 22 sledovaných bodů na soustavě lyžař – lyže – 

hole (obr. 6). Jednalo se o spojení levé a pravé ruky s holí, levý a pravý loketní kloub, 

levý a pravý ramenní kloub, levý a pravý bok, levý a pravý kolenní kloub, levý a pravý 

hlezenní kloub, levou a pravou špičku boty, bradu, čelo, ohbí u levé a pravé špičky lyže, 

patku levé a pravé lyže, dolní konec tubusu u talířku hole levé a pravé. Jednotlivé 

segmenty těla byly vytvořeny spojením dvou příslušných sledovaných bodů. 

 

 
Obrázek 6 Sledované body na soustavě lyžař – lyže – hole. 

 
Legenda k obr. 6: 
 
0 – pevný bod,  11 – levý bok,   22 – dolní konec tubusu u talířku hole levé, 
1 – pravá ruka,  12 – levé koleno,  23 – těžiště celé soustavy (výpočet softwaru) 
2 – pravý loket,  13 – levý kotník, 
3 – pravé rameno, 14 – špička levé boty, 
4 – levé rameno, 15 – brada, 
5 – levý loket,  16 – čelo, 
6 – levá ruka,  17 – ohbí u špičky pravé lyže, 
7 – špička pravé boty, 18 – patka pravé lyže, 
8 – pravý kotník, 19 – ohbí u špičky levé lyže, 
9 – pravé koleno, 20 – patka levé lyže, 
10 – pravý bok,  21 – dolní konec tubusu u talířku hole pravé, 
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 4.6 Zpracování záznamu pomocí softwaru APAS 

 
Zpracování digitální podoby záznamu jsme uskutečnili pomocí softwaru firmy 

Ariel Dynamics Inc., Ariel Performance Analysis System – APAS [2]. Tento software 

zahrnuje několik modulů, které jsou využívány v průběhu analýzy ke specifickým 

operacím. Pracovali jsme zejména s moduly Trim, Digitize, Transform, Filter a Display 

(obr. 7).  

 
       Obrázek 7 Nabídka modulů softwaru APAS. 
 

V modulu Trim jsme synchronizovali digitální záznam sledovaného závodníka 

z obou kamer tím, že jsme označili synchronizační značkou počátek pohybového cyklu, 

a modul srovnal automaticky oba záznamy (obr. 8). Potom jsme vybrali jeden pohybový 

cyklus, který začínal odrazem na pravé lyži a končil odrazem na stejné lyži, a uložili 

jsme pro další práci pouze tuto část sekvence. Záznamy byly připravené pro analýzu. 
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Obrázek 8 Synchronizace digitálního záznamu v modulu Trim. 

 
V modulu Digitize probíhala hlavní část analýzy, tedy označení sledovaných bodů 

(1 – 22) na těle závodníka z pohledu obou kamer a označení pevného bodu (0) (obr. 6). 

Použili jsme ruční odečet obrazových souřadnic. Sledované body byly po kliknutí myší 

označeny červeným křížkem a pokud byly spojeny s jiným bodem do určitého předem 

definovaného vztahu (např. segment těla, lyže, hole, apod.) vznikla mezi nimi červená 

spojnice. Od druhého obrázku sekvence byla volba umístění sledovaného bodu částečně 

usnadněna softwarem. Ten vyhledával možnou polohu bodu podle umístění na 

předchozím obrázku a podle dosavadního průběhu křivky polohy tohoto bodu. Pro 

přesnější identifikaci sledovaného bodu jsme používali dvojnásobný až čtyřnásobný 

zoom. Všechna data byla průběžně ukládána až po označení posledního obrázku z obou 

kamer. 

V modulu Transform jsme získali z plošných 2D souřadnic z jednotlivých kamer 

prostorové 3D souřadnice sledovaných bodů v průběhu celého pohybového cyklu (obr. 

9). 
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Obrázek 9 Výsledek 3D analýzy po transformaci příslušných 2D 
souborů – pohled z boku. 

 

V modulu Filter jsme provedli kontrolu průběhu polohy a rychlosti jednotlivých 

sledovaných bodů (1 – 22) a těžiště těla (23) u vybraného závodníka. Grafy zobrazovaly 

vždy dvě křivky, a to skutečnou polohu bodu dle analýzy a extrapolovanou křivku, která 

vyrovnávala šumy vzniklé při digitalizaci. Rozdíly mezi skutečnými a vyhlazenými 

křivkami byly pro další zpracování zanedbatelné a při další práci jsme již pracovali 

s extrapolovanými daty.  

V modulu Display jsme vyfiltrovali ty sledované proměnné, které nebylo možno 

vizuálně určit z jednotlivých obrázků (obr. 10): 

- vertikální průběh polohy těžiště těla, 

- horizontální průběh polohy těžiště těla, 

- rychlost pohybu těžiště těla, 

- rychlost pohybu špičky levé a pravé boty, 

- úhel v loketním kloubu levé a pravé paže, 

- úhel v kyčelním kloubu levé a pravé dolní končetiny, 

- úhel v hlezenním kloubu levé a pravé dolní končetiny, 

- úhel v kolenním kloubu levé a pravé nohy. 

Ostatní dvě sledované proměnné jsme z jednotlivých obrázků posoudili vizuálně: 

- kontakt levé a pravé lyže se sněhem, 

- kontakt levé a pravé hole se sněhem. 
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Obrázek 10 Sledované proměnné vygenerované v modulu Display. 

 

Dále jsme v modulu Display vytvořili grafy a číselné tabulky s výsledky průběhu 

sledovaných proměnných v pohybovém cyklu. 

Pro úpravu tabulek a fotografií jsme využili běžně dostupné programy Microsoft 

Excel a Malování. 
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5. Výsledky a jejich rozbor 
 

Při rozboru hodnot získaných analýzou pohybové činnosti při střídavém běhu 

dvoudobém budeme analyzovat jednotlivé charakteristiky uzlových bodů a pohybových 

fází (dobu, délku, rychlost a procentuální zastoupení pohybové fáze na celkové době 

pohybového půlcyklu). Budeme dále porovnávat tyto charakteristiky prvního 

pohybového půlcyklu s druhým pohybovým půlcyklem, tak abychom zjistili jejich 

souměrnost. Počítáme s chybou odečtu v řádu mezi dvěma obrázky – tedy 0,02 

sekundy, což při průměrné rychlosti pohybu 3,5 m/s činí vzdálenost 0,07 m. 

 

Ve výsledkové části budou u všech tabulek použity následující zkratky: 

- UB: uzlový bod 

- PC: pohybový cyklus 

- PP: pohybový půlcyklus 

- PF: pohybová fáze 

- DK: dolní končetina 

- s: sekunda 

- m: metr  

 
Uzlové body 1 a 2 jsme určili vizuálně z jednotlivých obrázků, neboť se jedná o 

jasně viditelné okamžiky (oddálení odrazové lyže od podložky, zapíchnutí hole do 

sněhu). 

Uzlový bod 3 – 5 jsme museli zjistit pomocí softwaru APAS, kde jsme v modulu 

Display vygenerovali příslušnou veličinu.   
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Obrázek 11 Tabulka vygenerovaných relevantních veličin modulem Display 

 

Pro uzlový bod 3 (kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy) jsme 

vygenerovali vertikální pohyb těžiště těla a podle údajů v tabulce – sloupec DZ c.g. 

(obr. 11) a grafu 1 jsme určili maximální hodnoty.  

 

 

Graf 1 Vertikální pohyb těžiště těla 
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Pro uzlový bod 4 (zastavení skluzné lyže) jsme vygenerovali rychlost špičky 

lyžařské boty a podle údajů v tabulce – sloupec VX l. foot (levá bota), VX r. foot (pravá 

bota) (obr. 11) a grafů 2 a 3 jsme určili minimální hodnoty. 

 

 Graf 2 Rychlost špičky levé lyžařské boty 

 

 

 Graf 3 Rychlost špičky pravé lyžařské boty 

 

Pro uzlový bod 5 (maximální pokrčení odrazové DK v kolenním kloubu) jsme 

vygenerovali velikost úhlu mezi stehnem a bércem a podle údajů v tabulce – sloupec 

L.THIGH–L.S (levé koleno) a R.THIGH–R.S (pravé koleno) (obr. 11) a grafů 4 a 5 

jsme určili minimální hodnoty. 

 

 

Graf 4 Velikost úhlu mezi stehnem a bércem levé DK 

 

 

Graf 5 Velikost úhlu mezi stehnem a bércem pravé DK 
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Při určování rychlosti pohybu těžiště těla v uzlových bodech jsme vycházeli ze 

sloupce VX c. g. (obr. 11) a grafu 6. 

 

 

Graf 6 Rychlost pohybu těžiště těla 

 

Při určování délky pohybových fází jsme vycházeli z údajů o horizontálním 

pohybu těžiště těla – sloupec DX c. g. (obr. 11) a grafu 7. 

 

 

  Graf 7 Horizontální pohyb těžiště těla 

 

Při určování velikosti úhlu v loketním kloubu jsme vycházeli ze sloupců 

L.UPARM-L (levý loket), R.UPARM-R (pravý loket) (obr. 11) a grafů 8 a 9. 

 

 

Graf 8 Velikost úhlu v loketním kloubu levé horní končetiny 

 

 

Graf 9 Velikost úhlu v loketním kloubu pravé horní končetiny 
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Při určování velikosti úhlu v kyčelním kloubu jsme vycházeli ze sloupců 

L.THIGH-L.T (levý kyčelní kloub) a R.THIGH-R.T (pravý kyčelní kloub) (obr. 11) a 

grafů 10 a 11. 

 

 

Graf 10 Velikost úhlu v kyčelním kloubu levé DK 

 

 

Graf 11 Velikost úhlu v kyčelním kloubu pravé DK 

 

Při určování velikosti úhlu v hlezenním kloubu jsme vycházeli ze sloupců 

L.FOOT-L.SH (levý hlezenní kloub) a R.FOOT-R.SH (pravý hlezenní kloub) (obr. 11) 

a grafů 12 a 13. 

 

 

Graf 12 Velikost úhlu v hlezenním kloubu levé DK 

 

 

Graf 13 Velikost úhlu v hlezenním kloubu pravé DK 
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 5.1 Uzlové body 
 

5.1.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu 

 

UB 1 nám ohraničuje jednotlivé pohybové půlcykly (obr. 12 – 14). Když 

porovnáme časy UB 1 u různých půlcyklů (tab. 3), zjistíme, že UB 1 – pravá DK (konec 

PC) začíná o 0,06 sekund později než UB 1 – levá DK vzhledem k předchozímu UB 1. 

To samé platí i pro dráhu, neboť UB 1 – pravá DK (konec PC) je o 0,27 m dále než 

UB 1 – levá DK vzhledem k předchozímu UB 1. Rychlosti horizontálního pohybu 

těžiště těla v UB 1 se rovněž liší. Nejpomaleji se pohybovalo těžiště těla v UB 1 – pravá 

DK (počátek PC) a nejrychleji v UB 1 – pravá DK (konec PC). Rozdíl je 0,09 m/s.  

 
      Obrázek 12 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové  

pravé lyže od sněhu na počátku pohybového cyklu. 
 

 
Obrázek 13 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové 

  levé lyže od sněhu v polovině pohybového cyklu. 
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                                 Obrázek 14 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové  

                     pravé lyže od sněhu na konci pohybového cyklu. 
 

Tabulka 3 Vybrané fyzikální charakteristiky v uzlovém bodě 1. 
 Čas (s) Dráha (m) Rychlost (m/s) 
UB 1 – pravá DK 
(počátek PC) 

0,00 0,00 3,65 

UB 1 – levá DK 0,40 1,45 3,72 

UB 1 – pravá DK 
(konec PC) 

0,86 3,17 3,74 

 

Na počátku a na konci pohybového cyklu je v UB 1 odrazová DK pravá, úhel 

v kolenním kloubu je na počátku 164 ° a na konci 153 °, úhel v hlezenním kloubu je na 

počátku 118 ° a na konci 106 °, úhel mezi stehnem a trupem je na počátku 176 ° a na 

konci 166 °. Z hlediska průběhu pohybové činnosti se v kolenním, hlezenním i 

kyčelním kloubu jedná o maximální hodnoty ve sledovaném PC. V polovině 

pohybového cyklu je v UB 1 odrazová DK levá, úhel v kolenním kloubu je 157 °, úhel 

v hlezenním kloubu je 105 °, úhel mezi stehnem a trupem je 170 °. V kolenním a 

hlezenním kloubu se jedná o maximální hodnoty ve sledovaném PC, v kyčelním kloubu 

se jedná o probíhající extenzi. Na počátku a konci PC se na zapíchnutí hole do sněhu 

připravuje pravá horní končetina, úhel v loketním kloubu je na počátku 65 ° a na konci 

72 °. Jedná se o probíhající flexi. Druhá horní končetina provádí odpich, úhel 

v loketním kloubu je na počátku 106 ° a na konci 115 °. Jedná se o probíhající extenzi. 

V polovině PC se na zapíchnutí hole do sněhu připravuje levá horní končetina, úhel v 

loketním kloubu je 77 ° a probíhá zde flexe. Druhá horní končetina provádí odpich, úhel 

v loketním kloubu je 90 ° a probíhá zde extenze (tab. 4). 
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Tabulka 4 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlovém bodě 1. 
Kolenní kloub Loketní kloub Kyčelní 

kloub 
Hlezenní kloub 

Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý 
UB 1 – pravá DK  
(počátek PC)  

129  164  106  65  119  176  96  118  

UB 1 – levá DK 157  142  77  90  170  126  105  92  
UB 1 – pravá DK
(konec PC) 

135  153  115  72  117  166  96  106  

 
 

5.1.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu 

 

Při porovnání obou půlcyklů zjistíme (tab. 5), že UB 2 – pravá hůl následuje 

0,06 s po UB 1 – pravá DK (počátek PC), kdežto UB 2 – levá hůl následuje 0,10 s 

po UB 1 – levá DK. Dráha v UB 2 – levá hůl je o 0,16 m delší než dráha v UB 2 – pravá 

hůl vzhledem k předchozímu UB 1. Pomaleji se pohybovalo těžiště těla v UB 2 – pravá 

hůl. Rozdíl je 0,21 m/s (obr. 15, 16). 

 

 

 
              Obrázek 15 Uzlový bod 2 – zapíchnutí pravé hole  
              do sněhu (1. půlcyklus). 
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               Obrázek 16 Uzlový bod 2 – zapíchnutí levé hole  
               do sněhu (2. půlcyklus). 
 

Tabulka 5 Vybrané fyzikální charakteristiky v uzlovém bodě 2. 
 Čas (s) Dráha (m) Rychlost (m/s) 
UB 2 – pravá hůl 0,06 0,22 3,54 
UB 2 – levá hůl 0,50 1,83 3,75 

 

V prvním pohybovém půlcyklu je v UB 2 odlehčená DK pravá, úhel v kolenním 

kloubu je 148 °, úhel v hlezenním kloubu je 105 ° a úhel mezi stehnem a trupem je 

172 °. Z hlediska průběhu pohybové činnosti dochází v kolenním, hlezenním i kyčelním 

kloubu ke flexi. Ve druhém pohybovém půlcyklu je v UB 2 odlehčená DK levá, úhel 

v kolenním kloubu je 153 °, úhel v hlezenním kloubu je 103 °, úhel mezi stehnem a 

trupem je 175 °. V kolenním a hlezenním kloubu dochází ke flexi, v kyčelním kloubu 

dochází k extenzi. V prvním pohybovém půlcyklu zapichuje hůl do sněhu pravá horní 

končetina, úhel v loketním kloubu je 61 ° a probíhá zde flexe. Druhá horní končetina 

dokončuje odpich, úhel v loketním kloubu je 119 ° a jedná se o maximální hodnotu 

ve sledovaném PC. Ve druhém pohybovém půlcyklu zapichuje hůl do sněhu levá horní 

končetina, úhel v loketním kloubu je 68 ° a probíhá zde flexe. Druhá horní končetina 

provádí odpich, úhel v loketním kloubu je 120 ° a jedná se o maximální hodnotu ve 

sledovaném PC (tab. 6). 

 
Tabulka 6 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlovém bodě 2. 

Kolenní kloub Loketní kloub Kyčelní 
kloub 

Hlezenní kloub 

Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý 
UB 2 – pravá hůl 143  148  119  61  113  172  105  105  
UB 2 – levá hůl 153  155  68  120  175  124  103  101  
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5.1.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy 

 
UB 3 v prvním půlcyklu je časově totožný s UB 2 – pravá hůl. Lyžař tedy 

v prvním půlcyklu zapichuje hůl do sněhu v okamžiku, kdy jeho těžiště těla kulminuje 

v maximální výšce své dráhy (obr. 17). UB 3 ve druhém půlcyklu dokonce časově 

předbíhá UB 2 – levá hůl. Čili u lyžaře ve druhém půlcyklu kulminuje jeho těžiště těla 

v maximální výšce dříve než zapichuje hůl do sněhu (obr. 18). Rychlost pohybu těžiště 

těla v UB 3 je ve druhém půlcyklu o 0,25 m/s větší než v prvním půlcyklu (tab. 7). 

 

 
               Obrázek 17 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla  
               v maximální výšce své dráhy (1. půlcyklus). 
 

 
               Obrázek 18 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla 
               v maximální výšce své dráhy (2. půlcyklus). 

 
Tabulka 7 Vybrané fyzikální charakteristiky v uzlovém bodě 3. 
 Čas (s) Dráha (m) Rychlost (m/s) 
UB 3 – 1. půlcyklus 0,06 0,22 3,54 
UB 3 – 2. půlcyklus 0,48 1,75 3,79 
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Vzhledem k tomu, že jsou UB 2 a UB 3 v prvním pohybovém půlcyklu totožné, 

úhlové charakteristiky jsou rovněž shodné. V UB 3 v prvním pohybovém půlcyklu nás 

navíc bude zajímat úhel v kolenním kloubu levé, skluzové DK, který je 143 ° a 

z hlediska průběhu pohybové činnosti se jedná o maximální hodnotu ve sledovaném PC. 

Ve druhém pohybovém půlcyklu UB 3 předchází UB 2. Švihová (v předchozím UB 

odlehčená) DK je levá, úhel v kolenním kloubu je 157 °, úhel v hlezenním kloubu je 

105 ° a úhel mezi stehnem a trupem je 176 °. Z hlediska průběhu pohybové činnosti se 

v kolenním, hlezenním i kyčelním kloubu jedná o maximální hodnoty ve sledovaném 

PC. Skluzová DK je pravá, úhel v kolenním kloubu je 152 ° a z hlediska průběhu 

pohybové činnosti se jedná o extenzi. Ve druhém pohybovém půlcyklu je úhel 

v loketním kloubu levé horní končetiny, která ještě nezapichuje hůl do sněhu, 68 ° a 

probíhá zde flexe. Druhá horní končetina provádí odpich, úhel v loketním kloubu je 

115 ° a probíhá zde extenze (tab. 8).  

 
Tabulka 8 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlovém bodě 3. 

Kolenní 
kloub 

Loketní kloub Kyčelní 
kloub 

Hlezenní kloub 

Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý 
UB 3 – 1. půlcyklus 143  148  119  61  113  172  105  105  
UB 3 – 2. půlcyklus 157  152  68  115  176  124  105  99  

 
 
 

5.1.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže 

 
UB 4 – levá DK (obr. 19) následuje 0,18 s po UB 3 – první půlcyklus, kdežto 

UB 4 – pravá DK (obr. 20) následuje 0,20 s po UB 3 – druhý půlcyklus. Dráha v UB 4 – 

pravá DK je o 0,10 m delší než dráha v UB 4 – levá DK vzhledem k předchozímu UB 3. 

Pomaleji se pohybovalo těžiště těla v UB 4 – pravá DK. Rozdíl je 0,13 m/s (tab. 9). 

 
 

Tabulka 9 Vybrané fyzikální charakteristiky v uzlovém bodě 4. 
 Čas (s) Dráha (m) Rychlost (m/s) 
UB 4 – levá DK 0,24 0,84 3,77 
UB 4 – pravá DK 0,68 2,47 3,64 
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                Obrázek 19 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné  
                lyže levé DK (1. půlcyklus). 
 

 
    Obrázek 20 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné  

                                   lyže pravé DK (2. půlcyklus). 
 

 
V prvním pohybovém půlcyklu je v UB 4 skluzová DK levá, úhel v kolenním 

kloubu je 127 °, úhel v hlezenním kloubu je 80 ° a úhel mezi stehnem a trupem je 121 °. 

Z hlediska průběhu pohybové činnosti dochází v kolenním a hlezenním kloubu ke flexi, 

v kyčelním kloubu k extenzi. Ve druhém pohybovém půlcyklu je v UB 4 skluzová DK 

pravá, úhel v kolenním kloubu je 144 °, úhel v hlezenním kloubu je 90 °, úhel mezi 

stehnem a trupem je 117 °. V kolenním a hlezenním kloubu dochází ke flexi, 

v kyčelním kloubu se jedná o minimální hodnotu ve sledovaném PC. V prvním 

pohybovém půlcyklu provádí odpich pravá horní končetina, úhel v loketním kloubu je 

55 ° a jedná se o minimální hodnotu ve sledovaném PC. Druhá horní končetina provádí 

přenos hole vpřed, úhel v loketním kloubu je 116 ° a probíhá zde flexe. Ve druhém 

pohybovém půlcyklu provádí odpich levá horní končetina, úhel v loketním kloubu je 
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65 ° a jedná se o minimální hodnotu ve sledovaném PC. Druhá horní končetina provádí 

přenos hole vpřed, úhel v loketním kloubu je 110 ° a probíhá zde flexe (tab. 10). 

 
Tabulka 10 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlovém bodě 4. 

Kolenní kloub Loketní kloub Kyčelní 
kloub 

Hlezenní kloub 

Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý 
UB 4 – levá DK 127  108  116  55  121  134  80  93  
UB 4 – pravá DK 124  144  65  110  132  117  87  90  

 
 

5.1.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním 

kloubu  

 
UB 5 – levá DK (obr. 21) následuje 0,02 s po UB 4 – levá DK, kdežto UB 5 – 

pravá DK (obr. 22) následuje 0,06 s po UB 4 – pravá DK . Dráha v UB 5 – pravá DK je 

o 0,15 m delší než dráha v UB 5 – levá DK vzhledem k předchozímu UB 4. Pomaleji se 

pohybovalo těžiště těla v UB 5 – levá DK. Rozdíl je 0,18 m/s (tab. 11). 

 
 

 
                                   Obrázek 21 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení  
                                   odrazové levé DK v kolenním kloubu. 
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                                  Obrázek 22 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení  
                                  odrazové pravé DK v kolenním kloubu. 
 
 

Tabulka 11 Vybrané fyzikální charakteristiky v uzlovém bodě 5. 
 Čas (s) Dráha (m) Rychlost (m/s) 
UB 5 – levá DK 0,26 0,92 3,85 
UB 5 – pravá DK 0,74 2,70 4,03 

 
V prvním pohybovém půlcyklu je v UB 5 skluzová DK levá, úhel v kolenním 

kloubu je 126 °, úhel v hlezenním kloubu je 77 ° a úhel mezi stehnem a trupem je 125 °. 

Z hlediska průběhu pohybové činnosti se jedná v kolenním a hlezenním kloubu o 

minimální hodnoty, v kyčelním kloubu se jedná o maximální hodnotu ve sledovaném 

PC. Ve druhém pohybovém půlcyklu je v UB 5 skluzová DK pravá, úhel v kolenním 

kloubu je 131 °, úhel v hlezenním kloubu je 78 °, úhel mezi stehnem a trupem je 124 °. 

V kolenním a hlezenním kloubu se jedná o minimální hodnoty ve sledovaném PC, 

v kyčelním kloubu dochází k extenzi. V prvním pohybovém půlcyklu provádí odpich 

pravá horní končetina, úhel v loketním kloubu je 56 ° a probíhá zde extenze. Druhá 

horní končetina provádí přenos hole vpřed, úhel v loketním kloubu je 105 ° a probíhá 

zde flexe. Ve druhém pohybovém půlcyklu provádí odpich levá horní končetina, úhel 

v loketním kloubu je 73 ° a probíhá zde extenze. Druhá horní končetina provádí přenos 

hole vpřed, úhel v loketním kloubu je 91 ° a probíhá zde flexe (tab. 12). 

 
Tabulka 12 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlovém bodě 5. 

Kolenní kloub Loketní kloub Kyčelní 
kloub 

Hlezenní kloub 

Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý Levý Pravý 
UB 5 – levá DK 126  111  105  56  125  132  77  87  
UB 5 – pravá DK 119  131  73  91  120  124  83  78  
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 5.2 Pohybové fáze 
 

V tab. 13 jsou uvedeny časové, délkové a průměrné rychlostní hodnoty pohybu 

těžiště těla vpřed v jednotlivých pohybových fázích střídavého běhu dvoudobého 

Pettera Northuga odděleně pro první a druhý půlcyklus.  

 

          Tabulka 13 Charakteristika pohybových fází Pettera Northuga. 

 Doba trvání (s) Délka (m) Průměrná 
rychlost (m/s) 

PF I 0,06 0,22 3,60 
PF II 0,00 0,00 0,00 
PF III 0,18 0,62 3,66 
PF IV 0,02 0,08 3,81 

PP I 

PF V 0,14 0,53 3,79 
PF I 0,10 0,38 3,74 
PF II - 0,02 - 0,08 – 
PF III 0,20 0,72 3,72 
PF IV 0,06 0,23 3,84 

PP II 

PF V 0,12 0,47 3,89 
PP I – celkem 0,40 1,45 3,63 
PP II – celkem 0,46 1,72 3,74 
PP – průměr 0,43 1,59 3,70 

 

Dobu trvání pohybové fáze jsme vypočítali odečtením času mezi dvěma 

následujícími uzlovými body. Obdobně délku pohybové fáze jsme vypočítali odečtením 

dráhy mezi dvěma následujícími uzlovými body. Rychlost pohybové fáze jsme 

vypočítali jako průměr aktuálních rychlostí dvou následujících uzlových bodů. 

Hodnoty doby trvání jednotlivých pohybových fází uvedené v tab. 13 jsme dále 

vyjádřili v procentuálním zastoupení jednotlivých pohybových fází v rámci jednoho 

pohybového půlcyklu střídavého běhu dvoudobého (tab. 14). Celkovou dobu trvání 

jednoho půlcyklu jsme vzali jako 100 %. 

 

Tabulka 14 Procentuální zastoupení (%) jednotlivých pohybových fází střídavého běhu 
dvoudobého Pettera Northuga, přepočítáno dle tab. 13. 
 PF I PF II PF III PF IV PF V Půlcyklus 
PP I 15 0 45 5 35 100 
PP II 21,74 - 4,35 43,48 13,04 26,09 100 
PP průměr 18,37 - 2,18 44,24 9,02 30,55 100 
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Na základě hodnot uvedených v tabulce 13, 14 a grafů 14 – 17 provedeme 

analýzu doby, délky, rychlosti a procentuálního zastoupení jednotlivých pohybových 

fází a provedeme porovnání pohybových fází v jednotlivých pohybových půlcyklech 

mezi sebou. Rovněž porovnáme změny vybraných úhlových charakteristik na základě 

hodnot uvedených v tabulkách 4, 6, 8, 10 a 12. 
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PF V

 

                                Graf 14 Chronogram pohybových fází v prvním 
                                pohybovém půlcyklu v sekundách, data převzata z tabulky 13. 
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                               Graf 15 Chronogram  pohybových fází ve druhém 
                               pohybovém půlcyklu v sekundách, data převzata z tabulky 13. 
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                              Graf 16 Chronogram pohybových fází v prvním pohybovém  
                              půlcyklu v procentech, data převzata z tabulky 14. 
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                             Graf 17 Chronogram pohybových fází ve druhém pohybovém 
                             půlcyklu v procentech, data převzata z tabulky 14. 
 

5.2.1 Pohybová fáze I – prostý skluz 

 

Tato pohybová fáze je mezi UB 1 a UB 2. Trvání této pohybové fáze bylo ve 

druhém půlcyklu o 0,04 s delší a rovněž dráha pohybu těžiště těla byla o 0,16 m větší. 

Rychlost pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém půlcyklu o 0,14 m/s vyšší. 

Procentuální zastoupení této pohybové fáze na celkové době trvání pohybového 

půlcyklu je ve druhém pohybovém půlcyklu o 6,74 % vyšší než v prvním pohybovém 

půlcyklu. 

V průběhu PF I došlo u odrazové DK k těmto změnám úhlových hodnot: 

- zmenšení úhlu v kolenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 16 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 4 °, 

- zmenšení úhlu v hlezenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 13 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 2 °, 

- v kyčelním kloubu (mezi stehnem a trupem) ke zmenšení úhlu v prvním 

pohybovém půlcyklu o 4 ° a ke zvětšení úhlu ve druhém pohybovém půlcyklu 

o 5 °. 

Úhel v loketním kloubu horní končetiny, která se připravuje na zapíchnutí hole do 

sněhu, se zmenšil v prvním pohybovém půlcyklu o 4 °, ve druhém pohybovém půlcyklu 

o 9 °. Druhá horní končetina provádí odpich a úhel v loketním kloubu se zvětšil 

v prvním pohybovém půlcyklu o 13 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 30 °. 

 

5.2.2 Pohybová fáze II – skluz se zvyšováním těžiště těla 

  

Tato fáze je mezi UB 2 a UB 3. V prvním pohybovém půlcyklu se tato fáze vůbec 

nevyskytuje, neboť UB 2 je časově a prostorově totožný s UB 3. Lyžař tedy zapichuje 
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hůl v okamžiku, kdy jeho těžiště těla kulminuje ve své maximální výšce. Ve druhém 

pohybovém půlcyklu se tato fáze rovněž nevyskytuje, neboť UB 3 dokonce předchází 

UB 2 a lyžař zapichuje hůl až poté, co jeho těžiště těla kulminovalo v maximální výšce. 

Vzhledem k tomu, že se tato pohybová fáze nevyskytuje ani v prvním ani 

ve druhém pohybovém půlcyklu, je bezpředmětné popisovat změny úhlových 

charakteristik v této pohybové fázi.  

 

5.2.3 Pohybová fáze III – skluz se snižováním těžiště těla 

 

Tato fáze je mezi UB 3 a UB 4. Trvání této pohybové fáze bylo ve druhém 

půlcyklu o 0,02 s delší a rovněž dráha pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 

půlcyklu o 0,10 m větší. Rychlost pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 

půlcyklu o 0,06 m/s vyšší. Procentuální zastoupení této pohybové fáze na celkové době 

trvání pohybového půlcyklu je v prvním pohybovém půlcyklu o 1,52 % vyšší než 

ve druhém pohybovém půlcyklu. 

V průběhu PF III došlo u švihové DK k těmto změnám úhlových hodnot: 

- zmenšení úhlu v kolenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 40 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 33 °, 

- zmenšení úhlu v hlezenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 12 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 18 °, 

- zmenšení úhlu v kyčelním kloubu (mezi stehnem a trupem) v prvním 

pohybovém půlcyklu o 38 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 44 °. 

Úhel v kolenním kloubu skluzové DK se zmenšil v prvním pohybovém půlcyklu 

o 16 °, ve druhém pohybovém půlcyklu o 8 °. 

Úhel v loketním kloubu horní končetiny, která provádí odpich, se zmenšil 

v prvním pohybovém půlcyklu o 6 °, ve druhém pohybovém půlcyklu o 3 °. Druhá 

horní končetina dokončuje odpich a přenáší hůl vpřed, úhel v loketním kloubu se 

zmenšil v prvním pohybovém půlcyklu o 3 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 5 °. 

 

5.2.4 Pohybová fáze IV – výpad 

 

Tato fáze je mezi UB 4 a UB 5. Trvání této pohybové fáze bylo ve druhém 

půlcyklu o 0,04 s delší a rovněž dráha pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 

půlcyklu o 0,15 m větší. Rychlost pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 
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půlcyklu o 0,03 m/s vyšší. Procentuální zastoupení této pohybové fáze na celkové době 

trvání pohybového půlcyklu je v prvním pohybovém půlcyklu o 1,52 % vyšší než 

ve druhém pohybovém půlcyklu. 

V průběhu PF IV došlo u skluzové DK k těmto změnám úhlových hodnot: 

- zmenšení úhlu v kolenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 1 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 13 °, 

- zmenšení úhlu v hlezenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 3 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 12 °, 

- zvětšení úhlu v kyčelním kloubu (mezi stehnem a trupem) v prvním 

pohybovém půlcyklu o 4 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 7 °. 

Úhel v loketním kloubu horní končetiny, která provádí odpich, se zvětšil v prvním 

pohybovém půlcyklu o 1 °, ve druhém pohybovém půlcyklu o 8 °. Druhá horní 

končetina přenáší hůl vpřed, úhel v loketním kloubu se zmenšil v prvním pohybovém 

půlcyklu o 11 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 19 °. 

 

5.2.5 Pohybová fáze V – odraz 

 

Tato fáze je mezi UB 5 a UB 1. Trvání této pohybové fáze bylo ve druhém 

půlcyklu o 0,02 s kratší a rovněž dráha pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 

půlcyklu o 0,06 m menší. Rychlost pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém 

půlcyklu o 0,10 m/s vyšší. Procentuální zastoupení této pohybové fáze na celkové době 

trvání pohybového půlcyklu je ve druhém pohybovém půlcyklu o 8,91 % nižší než 

v prvním pohybovém půlcyklu. 

V průběhu PF V došlo u skluzové DK k těmto změnám úhlových hodnot: 

- zvětšení úhlu v kolenním kloubu v prvním pohybovém půlcyklu o 31 ° a 

ve druhém pohybovém půlcyklu o 22 °, 

- zvětšení úhlu v hlezenním kloubu v obou pohybových půlcyklech o 28 °, 

- zvětšení úhlu v kyčelním kloubu (mezi stehnem a trupem) v prvním 

pohybovém půlcyklu o 45 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 42 °. 

Úhel v loketním kloubu horní končetiny, která dokončuje odpich, se zvětšil 

v prvním pohybovém půlcyklu o 34 °, ve druhém pohybovém půlcyklu o 42 °. Druhá 

horní končetina přenáší hůl vpřed, úhel v loketním kloubu se zmenšil v prvním 

pohybovém půlcyklu o 28 ° a ve druhém pohybovém půlcyklu o 19 °. 
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5.2.6 Porovnání pohybových půlcyklů 

 

Oba pohybové půlcykly jsou vzájemně nesouměrné. Druhý pohybový půlcyklus 

trval o 0,06 s déle než první pohybový půlcyklus a celková délka druhého pohybového 

půlcyklu byla o 0,27 m větší než v prvním pohybovém půlcyklu. Rovněž průměrná 

rychlost pohybu těžiště těla byla ve druhém pohybovém půlcyklu vyšší o 0,11 m/s než 

v prvním pohybovém půlcyklu. Na grafech 16 a 17 vidíme, že procentuální zastoupení 

prostého skluzu a výpadu bylo u druhého pohybového půlcyklu vyšší, ale procentuální 

zastoupení skluzu se snižováním těžiště těla a odrazu bylo vyšší u prvního pohybového 

půlcyklu. 

Nicméně při pohledu na celkové charakteristiky pohybových částí již tak 

jednoznačný rozdíl nevidíme (tab. 15). Procentuální zastoupení pohybových částí bylo 

téměř shodné a dosáhlo poměru skluzové a odrazové části 1,5 : 1 (graf 18, 19). Také 

doba trvání skluzové a odrazové části se pohybuje v rozmezí chyby měření, když 

skluzová část probíhala ve druhém pohybovém půlcyklu o 0,04 s déle než v prvním 

pohybovém půlcyklu a odrazová část trvala ve druhém pohybovém cyklu rovněž déle o 

0,02 s. Naopak se lišila délka jednotlivých pohybových částí mezi oběma pohybovými 

půlcykly. Skluzová část byla ve druhém pohybovém půlcyklu o 0,18 m delší než 

v prvním pohybovém půlcyklu a odrazová část byla ve druhém pohybovém  půlcyklu 

delší o 0,09 m. Tomu odpovídala i vyšší průměrná rychlost ve druhém pohybovém 

půlcyklu v obou pohybových částech. 

 

Tabulka 15 Charakteristika pohybových částí Pettera Northuga 

 Pohybová část Doba trvání 
(s) 

Délka (m) Průměrná 
rychlost 

(m/s) 

Procentuální 
zastoupení 

(%) 
Skluzová část 0,24 0,84 3,5 60 PP I 
Odrazová část 0,16 0,61 3,81 40 
Skluzová část 0,28 1,02 3,64 60,87 PP II 
Odrazová část 0,18 0,70 3,89 39,13 
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                               Graf 18 Chronogram pohybových částí  v prvním pohybovém  
                               půlcyklu v procentech, data převzata z tab. 15. 
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                              Graf 19 Chronogram pohybových částí ve druhém pohybovém 
                              půlcyklu v procentech, data převzata z tab. 15. 
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6. Diskuze 

 
Na základě kinematografické analýzy jsme získali základní časoprostorové údaje 

o střídavém běhu dvoudobém Pettera Northuga při Mistrovství světa v klasickém 

lyžování v Liberci 2009. Vycházeli jsme z uzlových bodů a pohybových fází střídavého 

běhu dvoudobého podle Chovance (1976), který převzal časové a prostorové údaje 

jednotlivých pohybových fází od sovětských autorů Donskoje a Grosse z roku 1971. 

V případové studii jsme určili časové a prostorové charakteristiky stejných pěti 

uzlových bodů jako Chovanec (1976) a mezi nimi jsme charakterizovali pět 

pohybových fází, které jsou těmito uzlovými body ohraničeny.  

 

 6.1 Uzlové body 
 

V uzlových bodech porovnáme prostorové charakteristiky pomocí vybraných 

úhlových hodnot, které jsou relevantní pro optimální techniku běhu na lyžích, a to podle 

Chovance (1976) a naměřené u Pettera Northuga (tab. 16). 

 

Tabulka 16 Vybrané úhlové charakteristiky (ve stupních) v uzlových bodech podle 
Chovance (1976) a naměřené u Northuga. 
 UB 1 UB 2 UB 3 UB 4 UB 5 

Chovanec (1976) 152  – Max. 124  112  
Northug – PP I 164  – 143  127  126  

Úhel v kolenním kloubu 
odrazové7 DK 

Northug – PP II 157  – 152  144  131  
Chovanec (1976) 170  – – 103  115  
Northug – PP I 176  – – 121  125  

Úhel v kyčelním kloubu 
odrazové DK 

Northug – PP II 170  – – 117  124  
Chovanec (1976) 125  – – 70  54  
Northug – PP I 118  – – 80  77  

Úhel v hlezenním kloubu 
odrazové DK 

Northug – PP II 105  – – 90  78  
Chovanec (1976) – 132  – – – 
Northug – PP I – 61  – – – 

Úhel v loketním kloubu 
horní končetiny při 
zapíchnutí hole do sněhu Northug – PP II – 68  – – – 
 

6.1.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu 

 

Úhel v kolenním kloubu odrazové DK se v tomto uzlovém bodě u Northuga 

(164 °; 157 °) sice liší od Chovance (1976) (152 °), nicméně sám Chovanec (1976) 

zdůrazňuje, že odraz je dokončen úplným napnutím odrazové dolní končetiny ve všech 
                                                 
7  V UB 3 se jedná ještě o skluzovou DK. 
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kloubech. Tím, že je u Northuga úhel v kolenním kloubu odrazové DK větší než u 

Chovance (1976), můžeme považovat toto provedení za optimální. Úhel v kyčelním 

kloubu odrazové DK je u Northuga stejný (170 °) nebo nepatrně větší (176 °) než udává 

Chovanec (1976), a proto můžeme považovat toto provedení za optimální. Úhel 

v hlezenním kloubu odrazové DK u Northuga (118 °; 105 °) nedosahuje hodnot u 

Chovance (125 °), a proto zejména ve druhém pohybovém půlcyklu nemůžeme toto 

provedení hodnotit optimálně (tab. 16). 

 

6.1.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu 

 

V tomto uzlovém bodě charakterizoval Chovanec (1976) pouze úhel v loketním 

kloubu při zapíchnutí hole do sněhu (132 °). U Norhtuga jsme zjistili tento úhel o 

velikosti 61 °, resp. 68 ° (tab. 16). Tento rozdíl považujeme za významný a přisuzujeme 

ho změně úhlu v loketním kloubu při vizuálním porovnání současné techniky 

s technikou 70. let 20. století. Nemůžeme však hodnotit optimálnost provedení, neboť 

hodnota tohoto úhlu není v současné literatuře uvedena. Domníváme se však, že ostrý 

úhel v loketním kloubu není ideální pro pákové působení síly horní končetiny na hůl. 

 

6.1.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště v maximální výšce své dráhy 

 

V tomto uzlovém bodě jsme nezaznamenali u Chovance (1976) žádné přímo 

definované úhlové charakteristiky, ale pouze údaj, že se v tomto uzlovém bodě „začíná 

snižovat těžiště pokrčením skluzové dolní končetiny v kolenním kloubu“ (s. 66). U 

Northuga jsme zjistili v prvním pohybovém půlcyklu největší hodnotu úhlu v kolenním 

kloubu (143 °) z celého půlcyklu, ve druhém pohybovém půlcyklu tato hodnota byla 

druhá největší (152 °) (tab. 16). Můžeme konstatovat, že v tomto uzlovém bodě prvního 

pohybového půlcyklu začíná flexe kolenního kloubu skluzové dolní končetiny tak, jak 

udává Chovanec (1976). V uzlovém bodě druhého pohybového půlcyklu však pokračuje 

do dalšího uzlového bodu ještě extenze v kolenním kloubu skluzové dolní končetiny. 

  

6.1.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže 

 

Úhel v kolenním kloubu odrazové DK se v tomto uzlovém bodě u Northuga 

v prvním pohybovém půlcyklu (127 °) příliš neliší od Chovance (1976) (124 °), 
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nicméně ve druhém pohybovém půlcyklu (144 °) je rozdíl významnější. Úhel 

v kolenním kloubu odrazové DK ve druhém pohybovém půlcyklu proto nemůžeme 

považovat za optimální. Úhly v kyčelním kloubu odrazové DK jsou u Northuga (121 °, 

117 °) v obou pohybových půlcyklech odlišné od Chovance (1976) (103 °), a proto 

nemůžeme považovat toto provedení za optimální. Úhly v hlezenním kloubu odrazové 

DK u Northuga (80 °; 90 °) přesahují hodnotu u Chovance (70 °), a proto zejména 

ve druhém pohybovém půlcyklu nemůžeme toto provedení hodnotit optimálně (tab. 16). 

 

6.1.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním 

kloubu 

 

Jak již z názvu uzlového bodu vyplývá, úhel v kolenním kloubu odrazové DK je 

podle Chovance (1976) nejmenší a dosahuje 112 °. U Northuga byly úhly v kolenním 

kloubu odrazové DK rovněž nejmenší z celého pohybového půlcyklu (126 °; 131 °), ale 

úhlové hodnoty jsou větší než u Chovance (1976). Úhly v kyčelním kloubu odrazové 

DK jsou u Northuga (125 °, 124 °) v obou pohybových půlcyklech větší, než udává 

Chovanec (1976) (115 °). Úhly v hlezenním kloubu odrazové DK u Northuga (77 °; 

78 °) významně přesahují hodnotu u Chovance (54 °), a proto nemůžeme toto provedení 

hodnotit optimálně (tab. 16). 

 

 6.2 Pohybové fáze 
 

Chovanec (1976) vycházel z průměrných hodnot jednotlivých pohybových fází 

silnějších lyžařů v rámci jednoho pohybového půlcyklu (tab. 1). My jsme zkoumali celý 

pohybový cyklus, který jsme rozdělili na dva půlcykly. Z údajů obou pohybových 

půlcyklů jsme vypočítali aritmetický průměr tak, abychom zanedbali nesouměrnost 

obou půlcyklů (tab. 17 – 20). Průměrnou rychlost (v) pohybové fáze jsme vypočetli 

podle vzoru v = s/t, kde s je délka pohybové fáze a t je doba trvání pohybové fáze. 

 

Tabulka 17 Porovnání průměrné doby trvání pohybových fází silnějších lyžařů podle 
Chovance (1976) a naměřené u Northuga (v sekundách). 
 PF I PF II PF III PF IV PF V Celkem 
Chovanec 
(1976) 

0,15 0,21 0,06 0,03 0,06 0,51 

Northug 0,08 - 0,01 0,19 0,04 0,13 0,43 
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Tabulka 18 Porovnání průměrného procentuálního zastoupení pohybových fází 
silnějších lyžařů podle Chovance (1976) a naměřené u Northuga (v procentech). 
 PF I PF II PF III PF IV PF V Celkem 
Chovanec 
(1976) 

29,4 41,1 11,8 5,9 11,8 100 

Northug 18,37 - 2,18 44,24 9,02 30,55 100 
 
Tabulka 19 Porovnání průměrné délky pohybových fází podle Chovance (1976) a 
naměřené u Northuga (v metrech). 
 PF I PF II PF III PF IV PF V Celkem 
Chovanec 
(1976) 

0,6 – 1,2 0,8 – 1,2 0,09 – 0,2 0,15 – 0,7 0,3 – 0,72 1,94 – 4,02 

Northug 0,30 - 0,04 0,67 0,16 0,50 1,59 
 

Tabulka 20 Porovnání průměrné rychlosti pohybových fází podle Chovance (1976) a 
naměřené u Northuga (v metrech za sekundu). 
 PF I PF II PF III PF IV PF V Celkem 
Chovanec 
(1976) 

4,00 – 
6,50 

3,50 – 
6,10 

1,50 – 
3,33 

4,33 – 
13,34 

5,33 – 
10,33 

3,80 –
7,88 

Northug 3,75 – 3,53 4,00 3,85 3,70 
 

Tabulky 17 a 18 vyjadřující dobu trvání pohybové fáze v sekundách a 

v procentech jsme vyjádřili graficky (graf 20 – 23). 
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Graf 20 Chronogram pohybových fází jednoho pohybového půlcyklu v sekundách – 
průměrné hodnoty silnějších lyžařů, data převzata z tabulky 17 (Chovanec, 1976). 
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Graf 21 Chronogram pohybových fází jednoho pohybového půlcyklu v sekundách – 
průměrné hodnoty naměřené u Pettera Northuga, data převzata z tabulky 17. 
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Graf 22 Chronogram pohybových fází jednoho pohybového půlcyklu v procentech – 
průměrné hodnoty silnějších lyžařů, data převzata z tabulky 18 (Chovanec, 1976). 
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Graf 23 Chronogram pohybových fází jednoho pohybového půlcyklu v procentech – 
průměrné hodnoty naměřené u Pettera Northuga, data převzata z tabulky 18. 
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6.2.1 Pohybová fáze I – prostý skluz 

 

V této pohybové fázi jsme nenalezli shodu s Chovancem (1976), neboť tato fáze 

trvala u Northuga téměř o polovinu kratší dobu. Rovněž procentuální zastoupení této 

pohybové fáze na celém půlcyklu je o 11 % nižší. Délka pohybové fáze u Northuga byla 

kratší o více než 0,3 m, než udává Chovanec (1976), a rovněž průměrná rychlost 

pohybové fáze byla nižší o 0,25 m/s.  

 

6.2.2 Pohybová fáze II – skluz se zvyšováním těžiště těla 

 

Tato pohybová fáze u Northuga vůbec neproběhla, neboť zapíchl hůl do sněhu až 

poté, co kulminovalo jeho těžiště těla v maximální výšce. Naopak Chovanec (1976) 

udává největší dobu trvání této pohybové fáze jak absolutně (0,21 s), tak i relativně 

(41 %). Silnější lyžař by měl ujet přibližně stejnou vzdálenost jako v předchozí 

pohybové fázi s nepatrně nižší rychlostí. 

 

6.2.3 Pohybová fáze III – skluz se snižováním těžiště těla 

 

Tato pohybová fáze byla též diametrálně odlišná od výsledků Chovance (1976), 

který udává dobu trvání této fáze více než třikrát kratší než jsme naměřili u Northuga. 

Procentuální zastoupení této pohybové fáze na celém půlcyklu je dokonce čtyřikrát 

nižší. Délka pohybové fáze u Northuga byla větší o necelých 0,5 m a průměrná rychlost 

byla rovněž vyšší o 0,20 m/s. 

 

6.2.4 Pohybová fáze IV – výpad 

 

Hodnoty naměřené u Northuga v této pohybové fázi se nejvíce přiblížily 

hodnotám, které udává Chovanec (1976). Tato pohybová fáze trvala u Northuga pouze 

o 0,01 s déle (zde se pohybuje v rozmezí chyby měření) a relativně se podílela na 

pohybovém půlcyklu o 4 % více než udává Chovanec (1976). Také délka pohybové 

fáze u Northuga odpovídá přibližně dolní hranici intervalu, který udává Chovanec 

(1976). Jenom průměrná rychlost pohybové fáze byla u Northuga o 0,33 m/s nižší. 
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6.2.5 Pohybová fáze V – odraz 

 

Také tato pohybová fáze se významně lišila od výsledků Chovance (1976), neboť 

trvala u Northuga více než dvakrát déle a procentuální zastoupení této pohybové fáze na 

celém půlcyklu je přibližně třikrát vyšší. Délka pohybové fáze u Northuga odpovídá 

délce, kterou udává Chovanec (1976), nicméně průměrná rychlost pohybové fáze je o 

1,48 m/s nižší než je dolní hranice intervalu, kterou udává Chovanec (1976). 

 

6.2.6 Porovnání pohybových fází a pohybových částí 

 

Chovanec (1976) vyvozuje rozborem a srovnáním ukazatelů jednotlivých 

pohybových fází, že fázový rytmus, vezme-li za základ fázi IV jako jednotku, je 

nejvýhodnější při poměru jednotlivých fází 5 : 7 : 2 : 1 : 2. Po přepočtu námi 

naměřených veličin u Northuga jsme zjistili tento fázový rytmus: 2 : 0 : 4,75 : 1 : 3,25. 

Vztah skluzové části pohybového půlcyklu k jeho odrazové části je podle Chovance 

(1976) zhruba 4 : 1 (tab. 21, graf 24). U Northuga tento poměr dosáhl 1,5 : 1 (tab. 21, 

graf 25). 

 

Tabulka 21 Porovnání pohybových částí silnějších lyžařů podle Chovance (1976) a 
hodnot naměřených u Northuga (průměr z PP – tab. 15). 

 Pohybová 
část 

Doba trvání 
(s) 

Délka (m) Průměrná 
rychlost 

(m/s) 

Procentuální 
zastoupení 

(%) 
Skluzová 0,42 1,49 – 2,60 3,55 – 6,19 82,30 Chovanec 

(1976) Odrazová 0,09 0,45 – 1,42 5,00 – 15,78 17,70 
Skluzová 0,26 0,93 3,58 60,47 Northug 
Odrazová 0,17 0,66 3,88 39,53 
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Graf 24 Chronogram pohybových částí jednoho pohybového půlcyklu v procentech – 
průměrné hodnoty silnějších lyžařů podle Chovance (1976), data převzata z tab. 21. 
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Graf 25 Chronogram pohybových částí jednoho pohybového půlcyklu v procentech – 
průměrné hodnoty naměřené u Northuga, data převzata z tab. 21. 

 

Při srovnání hodnot u skupiny nejvýkonnějších světových běžců se skupinou 

slabších běžců (tab. 1) je patrné, že u skupiny lepších běžců je doba trvání všech fází 

kratší (Chovanec, 1976). Northug však ve dvou pohybových fázích (skluz se 

snižováním těžiště těla a odraz) výrazně časově překročil dobu trvání pohybové fáze 

než jak udává Chovanec (1976) a v jedné fázi (výpad) překročil tuto dobu nepatrně. 

Skluzová část podle Chovance (1976) by měla trvat čtyřikrát delší dobu než část 

odrazová. U Northuga trvá skluzová část pouze jeden a půl krát delší dobu než část 

odrazová. To je ještě méně než udává Chovanec (1976) u slabších lyžařů, kde je tento 

poměr 3,5 : 1. Pouze první pohybovou fázi má Northug (0,08 s) časově kratší než má 

slabší (0,21 s) i silnější lyžař (0,15 s) podle Chovance (1976). Lepší lyžař tedy dříve 

zapichuje hůl do sněhu. 

 
 6.3 Charakteristika techniky střídavého běhu dvoudobého Pettera 

Northuga 

 

U závodníka Pettera Northuga shledáváme v UB 1 „optimální“ polohu trupu a 

dolních končetin, kromě nedostatečného úhlu v hlezenním kloubu odrazové DK 

v prvním pohybovém půlcyklu. To ukazuje na nedokončený odraz DK. Horní končetina 

na souhlasné straně jako je skluzová DK však stále provádí odpich, i když by ho měla 

již ukončit a být tedy mimo kontakt se sněhem. 

UB 2 je v prvním pohybovém půlcyklu totožný s UB 3. Závodník tedy zapichuje 

hůl ve stejném okamžiku, kdy jeho těžiště těla kulminuje v maximální výšce. 

Ve druhém pohybovém půlcyklu dokonce UB 3 předchází UB 2. V UB 2 nemůžeme 
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považovat za „optimální“ polohu horní končetiny na souhlasné straně jako je skluzová 

DK, neboť stále provádí odpich, i když měla už zahájit přenos hole vpřed. Závodník 

tedy využívá oporu o obě hole současně, což může být projevem nedostatečného 

udržení rovnováhy na DK. Úhel v loketním kloubu horní končetiny, která zapichuje hůl 

do sněhu, je ostrý, což na jedné straně neodpovídá technice 70. let 20. století, ale na 

druhé straně takto ostrý úhel (61 °; 68 °) není ideální ani pro pákové působení síly horní 

končetiny na hůl. 

UB 3 v prvním pohybovém půlcyklu je totožný s UB 2 a poloha těla je rovněž 

shodná. Ve druhém pohybovém půlcyklu UB 3 předchází UB 2 a tedy v momentě, kdy 

již měl pokračovat odpich horní končetiny souhlasné s odlehčenou DK, závodník 

dokončuje odpich druhou horní končetinou, která měla být již ve fázi přenosu kolem 

boků vpřed. V UB 3 prvního pohybového půlcyklu začíná flexe v kolenním kloubu 

skluzové DK tak, jak udává Chovanec (1976). V UB 3 druhého pohybového půlcyklu 

však pokračuje do dalšího uzlového bodu ještě extenze v kolenním kloubu skluzové 

DK. 

 V UB 4 neshledáváme „optimální“ polohu skluzové DK, neboť úhly jednotlivých 

kloubů DK překračují hodnoty udávané Chovancem (1976). Závodník má zpoždění u 

švihové DK, neboť tato DK má podle Chovance (1976) v tomto UB míjet skluzovou 

DK. Polohu horní končetiny provádějící odpich rovněž neshledáváme jako „optimální“, 

neboť by měla být již na úrovni boků a ne před nimi. Druhá horní končetina provádí 

správně přenos hole vpřed. 

V UB 5 dochází u závodníka správně k maximálnímu pokrčení odrazové DK 

v kolenním kloubu, nicméně hodnoty úhlů všech kloubů odrazové DK přesahují 

hodnoty, které udává Chovanec (1976), a proto nemůžeme hodnotit polohu odrazové 

DK „optimálně“. Polohu horní končetiny provádějící odpich také neshledáváme jako 

„optimální“, neboť je v před tělem a provádí odpich místo toho, aby byla za tělem a 

ukončovala odpich. Druhá horní končetina provádí správně přenos hole vpřed. 

Dále je u tohoto závodníka pohybová fáze prostý skluz v časovém zastoupení o 

polovinu doby kratší než udává Chovanec (1976). Pohybová fáze skluz se zvyšováním 

těžiště těla se u Northuga vůbec nevyskytuje. Naopak pohybová fáze skluz se 

snižováním těžiště těla v časovém zastoupení trvá u Northuga třikrát déle než udává 

Chovanec (1976). Časově srovnatelná je pouze pohybová fáze výpadu. Pohybová fáze 

odrazu trvá u Northuga dvakrát déle než udává Chovanec (1976). Průměrná délka a 

rychlost všech pohybových fází byly u Northuga menší a nižší než udává Chovanec 
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(1976), výjimkou je pohybová fáze skluzu se snižováním těžiště těla. Oba pohybové 

půlcykly nemůžeme považovat za souměrné, neboť stejné pohybové fáze trvaly 

odlišnou dobu, měly odlišnou délku i rychlost. Při procentuálním porovnání skluzové a 

odrazové části u Northuga výrazně převyšuje zastoupení odrazové části na úkor 

skluzové části v porovnání s Chovancem (1976). 

Z výsledků naší analýzy vyplynulo, že časoprostorové charakteristiky 

uzlových bodů a pohybových fází střídavého běhu dvoudobého Pettera Northuga 

neodpovídají výsledkům analýz Chovance (1976).  

Nedomníváme se však, že výsledky analýzy techniky střídavého běhu 

dvoudobého Pettera Northuga by měly být považovány za aktuální trend současného 

pojetí klasické techniky běhu. I přesto, že se jednalo o případovou studii jednoho 

špičkového závodníka, který se umístil v daném roce na 2. místě v celkovém hodnocení 

světového poháru. Charakteristiky jednotlivých uzlových bodů a pohybových fází 

mohou být ovlivněny výkonností, únavou, kvalitou sněhu, mazáním, profilem tratě a 

dalšími faktory. To jsou však proměnné, které jsme pro zjednodušení nebrali v úvahu. 

Nesouměrnost jednotlivých pohybových půlcyklů, kratší dobu trvání půlcyklů, 

odlišné poměry pohybových fází než udává Chovanec (1976), kratší délku běžeckého 

kroku a nižší průměrnou rychlost pohybových fází Pettera Northuga si vysvětlujeme 

jednak tím, že analyzovaný pohybový cyklus začal jeden pohybový půlcyklus poté, co 

závodník přejel z jedné stopy do druhé. Dále se úsek trati, kde probíhalo natáčení, 

nacházel na začátku stoupání relativně brzy po přechodu z roviny, kde závodník použil 

soupažný odpich. Plynulost střídavého běhu dvoudobého tak mohla být narušena 

změnou směru lokomoce, změnou frekvence běhu a ztrátou koordinace po změně 

způsobu běhu.  
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 7. Závěr 
 

Na základě kinematografické analýzy střídavého běhu dvoudobého Pettera 

Northuga při Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009 jsme v každém 

pohybovém půlcyklu popsali pomocí úhlových charakteristik vybraných kloubních 

spojení pět uzlových bodů. Mezi nimi jsme popsali pět pohybových fází, u kterých jsme 

zjišťovali časové a prostorové charakteristiky. Určili jsme časové trvání a procentuální 

zastoupení jednotlivých pohybových fází, a dále délku a průměrnou rychlost pohybové 

fáze v každém pohybovém půlcyklu. Vymezení uzlových bodů a pohybových fází jsme 

převzali od Chovance (1976), který pohybový půlcyklus rozděluje na fázi prostého 

skluzu, skluzu se zvyšováním těžiště těla, skluzu se snižováním těžiště těla, výpadu a 

odrazu. Tyto pohybové fáze charakterizuje podle výzkumů Donskoje a Grosse z roku 

1971 časovým trváním a procentuálním zastoupením jednotlivých pohybových fází, a 

dále délkou a průměrnou rychlostí pohybové fáze v pohybovém půlcyklu. Na závěr 

jsme charakterizovali techniku střídavého běhu dvoudobého Pettera Northuga. 

Při analýze uzlových bodů u Pettera Northuga jsme u polohy trupu a DK 

v některých UB našli shodu s Chovancem (1976) („optimální“ úhly v kolenním a 

kyčelním kloubu v UB 1, maximální pokrčení odrazové DK v kolenním kloubu v UB 5, 

počátek flexe v kolenním kloubu skluzové DK v UB 3 v prvním pohybovém půlcyklu), 

v jiných UB jsme shodu nenašli (totožnost i časová záměna UB 2 a UB 3, nedostatečné 

úhly v kolenním, hlezenním a kyčelním kloubu v UB 4 a 5, nedokončený odraz DK 

v UB 1 v prvním pohybovém půlcyklu, zpoždění švihové DK v UB 4). Horní končetina 

provádějící odpich byla v obou pohybových půlcyklech zpožděná a závodník využíval 

v určitém momentě oporu o obě hole současně. Úhel v loketním kloubu horní 

končetiny, která zapichovala hůl do sněhu, byl ostrý, což sice neodpovídá technice 

70. let 20. století, ale takto ostrý úhel není ideální ani pro pákové působení síly horní 

končetiny na hůl. 

Při analýze pohybových fází u Pettera Northuga jsme nenašli shodu s údaji, které 

udává Chovanec (1976). Pohybová fáze prostého skluzu byla u Northuga téměř o 

polovinu doby kratší. Fázi skluzu se zvyšováním těžiště těla jsme u Northuga 

nezaznamenali vůbec, neboť uzlový bod kulminace těžiště těla v maximální výšce 

předcházel uzlovému bodu zapíchnutí hole do sněhu. Fáze skluzu se snižováním těžiště 

těla trvala u Northuga třikrát déle a fáze odrazu dvakrát déle než udává Chovanec 

(1976). Délka pohybového půlcyklu byla u Northuga o 0,35 m kratší než je dolní 
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hranice rozpětí, které udává Chovanec (1976). Průměrná rychlost pohybových fází byla 

u Northuga rovněž nižší a neměla tolik oscilující tendence v jednotlivých pohybových 

fázích, jak je udává Chovanec (1976). Oba pohybové půlcykly nemůžeme považovat za 

souměrné, neboť stejné pohybové fáze trvaly odlišnou dobu, měly odlišnou délku i 

rychlost. Fázový rytmus u Pettera Northuga 2 : 0 : 4,75 : 1 : 3,25 se rovněž liší od 

Chovance (1976), který udává zastoupení jednotlivých pohybových fází v poměru 

5 : 7 : 2 : 1 : 2. Poměr skluzové a odrazové části je rovněž u Pettera Northuga (1,5 : 1) 

odlišný od Chovance (1976) (4 : 1). 

Rozdílné časoprostorové charakteristiky uzlových bodů a pohybových fází u 

Pettera Northuga si nevysvětlujeme tím, že by se technika střídavého běhu dvoudobého 

tak výrazně změnila během období 40 let. Domníváme se, že takto výrazné odchylky 

jsou způsobeny mimo jiné tím, že analyzovaný pohybový cyklus začal jeden pohybový 

půlcyklus poté, co závodník přejel z jedné stopy do druhé8, a tudíž plynulost střídavého 

běhu dvoudobého byla narušena změnou směru lokomoce, změnou frekvence běhu a 

ztrátou koordinace po změně způsobu běhu. 

Bylo by určitě zajímavé provést analýzu střídavého běhu dvoudobého ve 

„standardních“ podmínkách, kdy není lyžař rušen vnějšími vlivy. Tato analýza by poté 

mohla být srovnatelná s údaji, které udává Chovanec (1976), a tímto by se mohla 

porovnat technika střídavého běhu dvoudobého z historického hlediska. Dále by bylo 

zajímavé porovnat více lyžařů mezi sebou, aby výsledek byl objektivnější a nebyl 

zkreslený běžeckým stylem daného lyžaře. Nicméně i analýzy v závodních podmínkách 

jsou z hlediska zkoumání techniky běhu na lyžích přínosné. Tady se však naráží na řadu 

problémů, zejména s výběrem vhodného prostoru pro natáčení. 

Všemi našimi zjištěnými poznatky bychom chtěli přispět ke zkvalitnění technické 

složky v tréninku běžců na lyžích. Poodhalili jsme časoprostorové charakteristiky 

střídavého běhu dvoudobého v závodních podmínkách a závěry z této práce poskytují 

široký prostor pro další výzkum v oblasti biomechaniky běhu na lyžích.  

 

                                                 
8  Analyzovaný úsek trati se nacházel na počátku stoupání. 

64 



 

 8. Použitá literatura 
 
 

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002. 

 

GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha : Karolinum, 2005, ISBN: 80-246-

0995-9. 

 

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN: 80-246-

03-7. 

 

HOLUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : 

Univerzita Palackého, 2005. ISBN: 80-244-0458-3. 

 

HOTTENROTT, K., URBAN, V. Handbuch für Skilanglauf. Aachen : Meyer&Meyer, 

1996, ISBN: 3-89124-307-3. 

 

CHOVANEC, F. Běh na lyžích. Technika a metodika. Praha : SPN, 1976. 

 

ILAVSKÝ, J. a kol. Běh na lyžích. Metodický dopis. Praha : ČSTV, 2005. 

 

JAKL, P. Nordic škola: klasika. Nordicmag, 2009, č. 12, s. 14-15. 

 

KOVÁŘ, V., BLAHUŠ, P. Stručný úvod do metodologie. Praha : Scriptum, 1993. 

 

PSOTOVÁ, D. Analýza kinematografického záznamu pohybu lyžaře běžce při 

oboustranném bruslení jednodobém. Praha, 2007. 216 s. Disertační práce na UK FTVS. 

Školitel: Doc. PhDr. Miloš Příbramský, CSc. 

 

SOUMAR, L., BOLEK, E. Běh na lyžích. Praha : Grada, 2001, ISBN: 80-247-0015-8. 

 

[1] Bakalářské a diplomové práce na UK FTVS [online] [cit. 2010-07-14]. Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/studijni/diplomky.php  

 

65 

http://www.ftvs.cuni.cz/studijni/diplomky.php


 

66 

[2] Ariel Dynamics Inc., Ariel Performance Analysis System – APAS [online] [cit. 2010-

07-14]. Dostupné z: http://www.arielnet.com 

http://www.arielnet.com/

	Abstrakt
	Abstract 
	Výpůjční protokol
	1. Úvod
	2. Teoretický rozbor problematiky
	2.1 Teorie techniky
	2.2 Technika běhu na lyžích
	2.2.1 Část odrazová
	2.2.2 Část skluzová
	2.2.3 Práce paží

	2.3 Pohybové fáze střídavého běhu dvoudobého 
	2.3.2 Skluz se zvyšováním těžiště těla 
	2.3.3 Skluz se snižováním těžiště těla 
	2.3.4 Výpad 
	2.3.5 Odraz 

	2.4 Východiska pro kinematickou analýzu
	2.4.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu
	2.4.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu
	2.4.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy
	2.4.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže
	2.4.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu


	3. Cíl a úkoly práce
	3.1 Cíl práce

	4. Metodika práce
	4.1 Použité metody
	4.2 Popis sledovaného souboru
	4.3 Sledované proměnné
	4.4 Technické zabezpečení záznamu
	4.5 Sledované body
	4.6 Zpracování záznamu pomocí softwaru APAS

	5. Výsledky a jejich rozbor
	5.1 Uzlové body
	5.1.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu
	5.1.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu
	5.1.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště těla v maximální výšce své dráhy
	5.1.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže
	5.1.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu 

	5.2 Pohybové fáze
	5.2.1 Pohybová fáze I – prostý skluz
	5.2.2 Pohybová fáze II – skluz se zvyšováním těžiště těla
	5.2.3 Pohybová fáze III – skluz se snižováním těžiště těla
	5.2.4 Pohybová fáze IV – výpad
	5.2.5 Pohybová fáze V – odraz
	5.2.6 Porovnání pohybových půlcyklů


	6. Diskuze
	6.1 Uzlové body
	6.1.1 Uzlový bod 1 – oddálení odrazové lyže od sněhu
	6.1.2 Uzlový bod 2 – zapíchnutí hole do sněhu
	6.1.3 Uzlový bod 3 – kulminace těžiště v maximální výšce své dráhy
	6.1.4 Uzlový bod 4 – zastavení skluzné lyže
	6.1.5 Uzlový bod 5 – maximální pokrčení odrazové dolní končetiny v kolenním kloubu

	6.2 Pohybové fáze
	6.2.1 Pohybová fáze I – prostý skluz
	6.2.2 Pohybová fáze II – skluz se zvyšováním těžiště těla
	6.2.3 Pohybová fáze III – skluz se snižováním těžiště těla
	6.2.4 Pohybová fáze IV – výpad
	6.2.5 Pohybová fáze V – odraz
	6.2.6 Porovnání pohybových fází a pohybových částí

	6.3 Charakteristika techniky střídavého běhu dvoudobého Pettera Northuga

	7. Závěr
	8. Použitá literatura

