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Abstrakt
Cíl práce: Cílem práce je pomocí měření EMG u skupiny vybraných svalů, popsat
intraindividuální rozdíly v plavecké technice plavců s jednostrannou nadkolenní amputací.
Metoda: Jedná se o případové studie na základě popisu pomocí záznamu průběhu
povrchové

elektromyografie

u vybraných

dvojic

svalů,

synchronizovaného

s videozáznamem plavecké techniky.
Výsledky: Výzkum prokázal u sledovaných plavců s jednostrannou nadkolenní
amputací, že:
•u plaveckého způsobu kraul, vyrovnávají nestejně intenzivní kop pravou a levou
dolní končetinou především pomocí břišních svalů a následně pak i rozdílnou intenzitou
elektrického potenciálu u dalších sledovaných svalů;
•u plaveckého způsobu znak, svaly horní části těla na straně amputované
končetiny, nevykazují rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně;
•u plaveckého způsobu prsa je hlavní propulzní sval pro lokomoci prostřednictvím
pletence ramenního – m. latissimus dorsi aktivován po delší dobu na straně amputované
končetiny, čímž elektrická aktivita vybraných svalů, není v časové ose symetrická.
Klíčová slova: plavecký krok, plavání, nadkolenní amputace, elektromyografie,
svalová aktivita, handicap, EMG.
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Abstract
Headline: Swimming technique of physically disabled swimmers with unilateral
above–knee amputation
Aim of the Thesis: The aim of this thesis is to describe the intra–individual
differences in the swimming technique of unilateral above–knee amputees by measuring
the EMG of selected muscle groups.
Methods: Surface EMG measurement in combination with using synchronized
video recordings.
Results: Research of the observed swimmers with unilateral above–knee
amputation showed that:
•when swimming the front crawl, the swimmers unequally balance the intense
kick of right and left leg mainly using the abdominal muscles and subsequently also in the
electric potential of different sizes in other observed muscles;
•when swimming the backstroke, the upper body muscles on the side of amputated
limb do not show any different activity than the muscles of the opposite side;
•when swimming the breaststroke, the main propulsion muscle for locomotion
through the shoulder girdle – m. latissimus dorsi is activated for a longer period of time on
the side of amputated limb; thereby, electrical activity of the selected muscles is not
symmetrical in the timeline.
Key

words:

swimming

step,

swimming,

electromyography, muscle activity, handicap, EMG.
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Seznam zkratek
•APA – aplikované pohybové aktivity.
•CISS – Comité International Sports des Sourds – Mezinárodní svaz pro neslyšící
sportovce.
•CP–ISRA – Cerebral Palsy – International Sports Recreation Association –
Mezinárodní organizace pro sport a rekreaci osob s centrálními poruchami hybnosti.
•ČPV – Český paralympijský výbor.
•ČSTPS – Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců.
•DK – dolní končetina.
•FCS – (Functoinal Classification System) Funkční klasifikační systém pro
pohybové handicapy.
•FINA– (International Swimming Federation) Mezinárodní plavecké federace.
•HK – horní končetina.
•IBSA – International Blid Sports Association – Mezinárodní sportovní
organizace pro nevidomé.
•IPC – Mezinárodní paralympijský výbor.
•IPC – Sportovně technický výbor.
•ICSOD – Mezinárodní sportovní organizace zdravotně handicapovaných.
•INAS–FMH – International Sports Federation for Persons with Mental
Handicap – Mezinárodní sportovní organizace pro osoby s mentálním postižením.
•ISMGF – International Stoke Mandeville Games Federation – Mezinárodní
organizace Stoke Mandevillských her.
•ISMWSF – International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation –
Mezinárodní vozíčkářská federace sportovců Stoke Mandeville.
•ISOD – International Sports Organisation for the Disabled – Mezinárodní
sportovní organizace pro handicapované (pro tělesně handicapované chodící a pro skupinu
„Les Autres“ – ostatní).
•IWAS – International Wheelchair and Amputee Sports – Mezinárodní sporty
vozíčkářů a amputářů.
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•KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.
•KRK – Kontrolní a revizní komise.
•LPH – letní paralympijské hry.
•PVA – Paralyzed Veterans of America – rehabilitační centra pro válečné
veterány.
•STK – Sportovně technickými komisemi
•ZIS – Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
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1 ÚVOD
Pohybová aktivita je samostatnou specifickou oblastí kultury. Jejím hlavním
úkolem je zajišťování optimálního rozvoje fyzických sil člověka, jejichž zdrojem je náležitá
míra pohybové aktivity, která je jednou ze základních geneticky podmíněných potřeb
lidského organismu. Jedná se o specifický druh lidské činnosti a je jevem společenským.
Objektem jejího působení je bezprostředně člověk s jeho fyzickými a duševními
potřebami. Pomáhá formovat osobnost člověka, řeší předpoklady jeho všestranného
harmonického rozvoje nejen zprostředkováním přiměřené pohybové aktivity, ale ovlivňuje
též jeho psychické a morální vlastnosti. Působnost tělesné kultury se promítá v širokém
celospolečenském rozsahu, neboť zasahuje nejdůležitější sféry života.
Zájem každého jedince i společnosti o dosažení vysokého stupně tělesného rozvoje
je objektivní nutností především proto, že výsledkem tělovýchovného procesu jsou tyto
hodnoty: zdraví, zdatnost, výkonnost i společensky prospěšná činnost, jež ve svých
důsledcích pro jednotlivce a společnost představují mnohostranně významný pozitivní
přínos (Bělková, 1994).
Tuto skutečnost si uvědomují i lidé s handicapem a je velmi příjemné, že náš stát
patří v tomto směru k průkopníkům v organizování sportovní činnosti pro handicapované
osoby, tak jak s ní započal v Anglii sir Ludwig Guttmann, který začal aktivovat vozíčkáře.
U nás jeho příkladu následoval především MUDr. Knapek.
Dle charakteru a rozsahu handicapu jsou sportovci se zdravotním handicapem
členěni do skupin a svou aktivitu vyvíjejí v celé řadě sportovních odvětví. Zvláštní
postavení má plavání. Plavání je součástí řady rehabilitačních i léčebných procedur,
zejména pohybového aparátu. Stává se tak významným prostředkem resocializačního
procesu zdravotně handicapované populace, neboť napomáhá po úrazu či chorobě k návratu
do normálního života a vydatně přispívá ke zmírňování trvalých zdravotních problémů. Pro
tělesně handicapované jedince je plavání často jedinou formou jejich samostatné aktivity
(Bělková, 1994).
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Tuto pohybovou aktivitu může provozovat téměř každý a je možné se jí věnovat
v celém

ontogenickém

vývoji

od novorozeněte

až po seniory,

ať

už

s využitím

nadlehčovacích pomůcek, či bez nich. Plavat se mohou naučit v omezeném rozsahu také
kvadruplegici, paraplegici, elastici, či myopatici (Poslušná, 2004). Záleží na správném
výběru plaveckého způsobu. Plavání se tak může stát stálou složkou jejich pohybového
režimu i vlastního léčebného procesu.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Význam pohybových aktivit pro handicapované
„Sport nebo jakákoli pohybová aktivita, by se měla pro handicapovaného stát
hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit vlastní vztah k okolnímu světu, a tím
i ke svému uznání coby rovnocenného a plnoprávného člověka.“ (Guttmann, 1976, str. 16).
Pohybové aktivity zasahují do tří základních oblastí (Potměšil, 2001):
Oblast biologická
Jedná se o přínos pohybových aktivit ve smyslu zlepšování či stabilizace
celkového stavu organismu. Předpokládané zlepšení by se mělo projevit ve fyziologických
ukazatelích (srdeční frekvence, respirační ukazatele atd.), a to jak v klidu, tak především při
zatížení. Dále jde o rozvíjení pohybových schopností (zvláště síly, obratnosti, pohyblivosti,
obecné vytrvalosti a odolnosti), učení či obnovování pohybových dovedností (edukace,
často reedukace a kompenzace apod.). Dochází i k vypracování fungujících „náhradních
pohybových stereotypů“, které vznikly v důsledku existujících omezení apod.
Patří sem ale i takové aspekty lidské existence, jako jsou fyzické zdraví, výživa,
hygiena, či všeobecný vzhled. Jedná se nejen o praktické a běžné aktivity každodenního
života (domácí práce, starost o zvířata atd.), ale i o aktivity volného času.

Oblast psychologická
Význam pohybových aktivit v této oblasti chápeme ve smyslu utváření
psychického zdraví a celkového způsobu sebeovlivňování. Jde v podstatě o proces
sebevýchovný v nově utvořivších se podmínkách. Mezi nejdůležitější aspekty patří
získávání psychické stability, vyrovnání se s handicapem, nalézání sebe sama a svého místa
v životě i ve společnosti, vytváření pocitu spokojenosti se sebou samým, a tím i odolnosti
vůči stresu a zátěžovým situacím. Patří sem i utváření osobních hodnot a priorit v životě,
včetně pocitů naděje a smysluplnosti vlastního bytí a posilování motivace a touhy
po nových činnostech (Nevrkla, 1997).
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Oblast sociální
Jde především o oblast mezilidských vztahů obecně, počínaje vztahem
k nejbližším osobám, rodině, přátelům, ale i k osobám, se kterými handicapovaní přicházejí
do kontaktu při každodenních činnostech. Zapojují se do nově vytvořených sociálních
skupin. S tím úzce souvisí problémy, jako je přístup ke vzdělání, vyhledávání pracovních
příležitostí, využívání sociálních služeb, včetně lékařské péče, možnost přístupu na veřejná
místa, do institucí a úřadů či na společenské a kulturní události (Nevrkla, 1997; Potměšil,
2001).
Cílem všech pohybových aktivit je jednak prevence tzv. civilizačních onemocnění
(kardiovaskulárních, metabolických, respiračních, ale i psychických), ale i minimalizace
důsledků existujícího postižení. To znamená snaha o obnovení, tedy zlepšení aktuálního
stavu po vrozeném či získaném handicapu, nebo alespoň udržení dosaženého stavu nebo
zpomalení retardačních procesů. Přitom existuje velmi těsná souvislost mezi fyzickým
a psychickým zdravím. Zvláště ve smyslu vzájemného ovlivňování pohybové kompetence
a mentálního vědomí, včetně rozvíjení pozitivní motivace (Potměšil, 2001).
Pohybové aktivity působí ve skutečnosti ve dvou rovinách, odlišujících
se svým cílem:
•Rovina rehabilitační (základní)
Hlavním cílem je zdravotní prevence, řešení aktuální situace, udržování
dosaženého stavu, či zpomalení regrese. Pohybová činnost patří k rehabilitačním postupům.
Je diagnostikována lékařem či rehabilitačním pracovníkem a handicapovaný je převážně
v roli pacienta (Nevrkla, 1997; Potměšil 2001).
•Rovina výkonnostní (sportovní)
Postižený si klade za cíl podávat maximální výkony, vzhledem k charakteru
handicapu, a dosáhnout vítězství (vytvořit či překonat rekordy). Jejich součástí je i síla
osobních prožitků. Motorická kompetence je tady sama o sobě cílem. Handicapovaný je
zde partnerem i spolutvůrcem (Potměšil, 2001).
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Je však potřeba si uvědomit, že míra působení pohybových aktivit závisí jak
na dávkování, tak i na celé řadě dalších faktorů. Patří k nim druh a míra handicapu, věk
jedinců a pohlaví. Uvažujeme též o rozdílu mezi získaným a vrozeným handicapem. Záleží
na tom, zda jedinec před získáním handicapu prováděl pohybovou činnost, a také na tom,
zda k handicapu došlo u dítěte, dospívajícího nebo dospělého. Nelze opomíjet ani význam
působení motorické kompetence, tedy pohybové úrovně, na vývoj mentální zralosti.
Význam pohybových aktivit pro zdravotně handicapované osoby a jejich
důležitost byla jedním z témat národní konference Tělesné výchovy a sportu na přelomu
století, konané na FTVS UK. V sekci 4, nazvané „Tělesná výchova a sport zdravotně
postižených“, byly přijaty následující závěry: „Pohybové aktivity a zvláště aplikované
pohybové aktivity jsou reálně existující jevy. Jejich význam pro handicapované je
všeobecně uznáván, jak z hlediska medicínského a regeneračního, tak z hlediska
psychologického a sociálního“ (Tillinger a Perič, 1997, str. 342) (tato kapitola je
zpracována podle Matošková, 2006).

2.2 Historie a organizace sportu handicapovaných
2.2.1 Historie sportu handicapovaných
Případy, kdy handicapovaní jedinci soutěžili společně se zdravými sportovci, byly
v minulosti spíše výjimečné. Počátky sportování tělesně handicapovaných osob sahají
do poloviny 19. století. První závod se uskutečnil roku 1810 v chůzi. Konal se v Londýně
a zúčastnili se ho také dva amputáři s dřevěnými protézami. První závod v běhu se konal
ve Francii v Nogent sur Marne roku 1895 za účasti 67 závodníků (z toho i jedna žena).
Závodníci byli rozděleni na juniory a seniory a také podle druhu amputace (Hruša a kol.,
1999).
Organizovaný sport zdravotně handicapovaných se však plně rozvíjí až v období
po druhé světové válce, kdy zejména ve Velké Británii a v USA vznikají rehabilitačně–
sportovní centra a organizace pro válečné invalidy, ale i další zdravotně handicapované
osoby. Původně byl sport zdravotně handicapovaných pojímán pouze jako součást
komplexní rehabilitace, později se v souladu se širším pojetím zdraví do popředí dostávají
další sociální a psychologické aspekty.
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Jedná se o řadu disciplín, které pokrývají celou oblast sportování zdravých osob.
Přitom se samostatně hodnotí nejen výsledky v jednotlivých sportovních disciplínách, ale
také oddělené kategorie podle stupně a charakteru handicapu tak, aby samotný handicap
nezpůsoboval podstatné znevýhodnění, či naopak zvýhodnění jednotlivých závodníků.
Do jisté míry to lze považovat za obdobu váhových kategorií mezi vzpěrači či zápasníky.
Vítězný výkon není naprostým vrcholem v dané disciplíně, ale jen nejlepším výsledkem
vzhledem ke konkrétnímu handicapu.
Sport handicapovaných je charakteristický tím, že se sportovních disciplín účastní
jen závodníci s určitým lékařsky ověřeným zdravotním postižením. Pravidla těchto
disciplín a hodnocení dosažených výkonů jsou ve srovnání s obdobnými disciplínami pro
zdravé osoby modifikována. Některé druhy sportu jsou pro zdravotně handicapované zcela
specifické nebo se při nich používá speciální výzbroj a výstroj.
Do roku 1989 byl sport pro zdravotně handicapované organizován
samostatně několika mezinárodními organizacemi podle skupin postižení:
•CISS – Comité International Sports des Sourds – Mezinárodní svaz pro neslyšící
sportovce. Založen v roce 1924.
•CP–ISRA – Cerebral Palsy – International Sports Recreation Association –
Mezinárodní organizace pro sport a rekreaci osob s centrálními poruchami hybnosti.
Založena v roce 1978.
•IBSA – International Blid Sports Association – Mezinárodní sportovní
organizace pro nevidomé. Založena v roce 1980.
•INAS–FMH – International Sports Federation for Persons with Mental
Handicap – Mezinárodní sportovní organizace pro osoby s mentálním postižením. Založena
v roce 1986.
•ISMGF – International Stoke Mandeville Games Federation – Mezinárodní
organizace Stoke Mandevillských her. Založena v roce 1952 a později přejmenována
na ISMWSF – International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation – Mezinárodní
vozíčkářská federace sportovců Stoke Mandeville.
•ISOD – International Sports Organisation for the Disabled – Mezinárodní
sportovní organizace pro handicapované (pro tělesně handicapované chodící a pro skupinu
„Les Autres“ – ostatní). Založena v roce 1964 (Charvátová, 1997).
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V roce 1982 byl vytvořen mezinárodní koordinační výbor ICC, jehož úkolem bylo
založit společnou organizaci pro všechny druhy zdravotního handicapu. Mezinárodní
sportovní organizace zdravotně handicapovaných – ICSOD – vznikla v roce 1989
v Düsseldorfu.
V roce 2004 vznikl IWAS (International Wheelchair and Amputee Sports) –
Mezinárodní sporty vozíčkářů a amputářů, díky spojení organizací ISMWSF a ISOD
(Paralympic.org, 2012).
Každá z těchto organizací má vlastní pravidla pro určování kategorií podle stupně
zdravotního handicapu. Všechny jmenované skupiny sportovců se účastní nejvyšší světové
soutěže – paralympiády, která se v současnosti koná vždy krátce po Olympijských hrách
v témže městě. Letní paraolympiády se konají od r. 1960 (Řím) a zimní od r. 1976
(Örnsköldvik).
Mimo výše uvedené organizace existuje sport osob s mentálním handicapem, který
má v rámci „Speciálních olympiád“ spíše nesoutěžní charakter. Pořádají se i soutěže
neslyšících (tj. se ztrátou vyšší než 55 decibelů na lépe slyšícím uchu), u nich však
handicap netvoří ve srovnání se zdravými tak podstatnou překážku a jedná se tedy spíše
o běžný sport.
Handicapovaní sportovci jsou více charakterizováni typem handicapu, než
sportovní disciplínou. Mnohdy nejsou jednoznačně vyhraněni pro určitou disciplínu, často
soutěží v několika sportech, a to i proto, že zdravotních kategorií je velký počet a nebývá
snadné je na menších závodech všechny obsadit (tato kapitola je zpracována podle
Matošková, 2006).

2.2.2 Historie plavání handicapovaných ve světě
Jedním z těch, kteří stáli u zrodu plavání handicapovaných, byl i Dr. Ludwig
Guttmann. Tento věhlasný německý chirurg působil v Židovské nemocnici v tehdy
německé Vratislavi (nyní Wroclaw). V roce 1939 odcestoval do Velké Británe, kde byl
v roce 1944 britskou vládou požádán o založení a vedení nového Ústavu pro rehabilitaci
válečných veteránů s míšní lézí – National Spinal Injuries Centre. Jako součást terapie pro
jedince s míšní lézí začal uplatňovat sport, již krátce po založení centra. Považoval
18

jej za jeden z nemnoha nástrojů, které v pacientech kromě fyzické zdatnosti vypěstují také
„self–respect“ – tedy sebejistotu a sebeúctu.
Již v roce 1946 se objevily první pokusy o přizpůsobení řady sportovních
disciplín, resp. sportovních her tělesně handicapovaným – vozíčkářům.
V USA a Kanadě byly modifikovány lehkoatletické disciplíny, plavání a sportovní
hry jako basketbal, softbal a vodní pólo. Vlastní soutěže měly ve druhé polovině
čtyřicátých let výlučně národní charakter, většina sportů byla provozována na základě
pravidel dohodnutých v rámci jednotlivých rehabilitačních center, maximálně pak
regionálně.
Spolková, či klubová tělovýchova lidí s tělesným handicapem v té době
neexistovala. V roce 1949 Dr. Ludwig Guttmann uveřejnil svoji vizi sportovních her
špičkových zdravotně handicapovaných sportovců, jako obdobu olympijských her zdravých
sporovců. (Kábele 1992; Třeštilová, 2001).
Světový primát v pořadatelství prvních mezinárodních sportovních her tělesně
handicapovaných – vozíčkářů nepochybně patří rehabilitačnímu centru ve Stoke
Mandeville. Konaly se tam v roce 1952 za účasti 130 sportovců a sportovkyň. To vše
přimělo dr. Guttmanna v roce 1957 k založení mezinárodní sportovní organizace pro
vozíčkáře, která nese název Mezinárodní federace her ve Stoke Mandeville
(ISMGF – International Stoke Mandeville Games Federation). Posláním
organizace bylo nejen pořádat pravidelné soutěže a závody v mezinárodním měřítku, ale též
usměrňovat vývoj jednotlivých sportovních disciplín, určovat herní pravidla a stanovovat
základní kritéria pro sportovní zdravotní klasifikaci vozíčkářů. Guttmann chtěl vytvořit
takový systém sportovních soutěží zdravotně handicapovaných osob, který by byl
ekvivalentní olympijským hrám zdravých sportovců s tím, že tyto hry, by byly pořádány
ve čtyřletém cyklu ve stejné zemi jako olympijské hry.
Jeho myšlenka se poprvé naplnila v roce 1960, kdy necelé dva měsíce po skončení
olympijských her pro zdravé sportovce v Římě proběhly v témže městě historické I.
paraolympijské hry. Od této doby byl Dr. Guttmann hlavním iniciátorem
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všech dalších paralympijských her až do své smrti v roce 1980 (Kábele 1992; Třeštilová,
2001).
Poslední letní paralympijské hry se uskutečnily v čínském Pekingu v roce 2008.
Soutěží se zúčastnilo 4124 sportovců ze 148 zemí, čímž byl překonán rekord z Athén 2004.

2.2.3 Historie plavání handicapovaných v ČR
Jedním z těch, kdo se v minulosti zasloužil o rozvoj a publikování sportu
handicapovaných v České republice byl Mojmír Srdečný. Ve svých publikacích „Sport
tělesně postižených“ (1974), „Tělesná výchova a sport tělesně postižených“ (1981)
a dalších poskytuje informace o nesmělých počátcích sportu handicapovaných u nás.
Kromě vývoje organizačních struktur pro tuto oblast a přehledu uskutečněných sportovních
mítinků, popisuje také pravidla a klasifikační systémy pro jednotlivá postižení. Je zřejmé,
že plavání bylo od počátku zaměřeno na spektrum diagnóz,
které především souvisely s poúrazovými stavy. V tehdejším českém klasifikačním systému
pro individuální sporty, mezi které je plavání řazeno, byla postižení rozdělena do čtyř
základních kategorií a dále na skupiny, tabulka 1.

Tabulka : Kategorie postižení platné v roce 1961 (Srdečný, 1974)
Kategorie
Postižení
Skupina
I.
lehká postižení (HK, DK, většinou dočasného charakteru)
2
II.
amputace (HK, DK, jednostranné, kombinované)
6
těžká postižení (se schopností chůze s ortopedickými přístroji,
III.
8
pomocí jedné nebo dvou opěrných pomůcek)
imobilní (paraplegie, kvadruplegie, se schopností jízdy
IV.
10
na vozíku)

Plavecké skupiny jsou pak podrobněji rozepsány v přehledu Srdečného (1981),
ze kterého vyplývají tyto možné handicapy plavců:
•osteomyelitidy, bez deformace končetin s nepatrnou svalovou atrofií;
•zkrácení DK nad 3 cm a současná atrofie svalstva;
•plegie jedné HK nebo DK;
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•paréza obou DK do 50 % postižení nebo oboustranná plegie dolních končetin;
•amputace dle výšky: od předloktí jedné HK až po oboustrannou stehenní amputaci.
Kromě tradičního handicapu kam patřily také osoby po dětské obrně. Postupně
byly přiřazeny i handicapované osoby, jejichž fyzický handicap byl srovnatelný s těmito
původními skupinami (větší zkrácení či deformace končetin, deformace páteře, omezení
kloubní pohyblivosti nebo svalové síly). Paraplegici pohybující se na vozíku měli jiné
zdravotní třídění (Kříž, 1986). IV. skupina (para) se řídila rozdělením dle pravidel
ze Stoke–Mandevile, čili dle výšky míšní léze, plavci tedy mohli být osoby s míšní lézí
v oblasti krční páteře až po míšní lézi pod L5.
Dle dostupných materiálů je možné předpokládat, že zpočátku se u nás sportem
handicapovaných a tedy i plaváním zabývaly především osoby po úraze, tedy s postižením
získaným v dospělosti. Této domněnce nasvědčují jednak diagnózy vyplývající
z plaveckých kategorií a také fakt, že místem, kde má sport handicapovaných v Čechách
kolébku, je Státní doléčovací ústav v Kladrubech, založený v roce 1947.
Vývoj

občanských

iniciativ

umožňujících

rozvoj

plavání

tělesně

handicapovaných osob
V osmdesátých a na počátku devadesátých let bylo plavání jedinců s míšním
poraněním u nás až na výjimky zcela neznámou sportovní disciplinou, zcela nevyužitou
formou indikované hydroterapie, která byla na odborných pracovištích dokonce nezřídka
zakazována. Neexistovaly ani struktury sportovních svazů, které by zaštítily sportovní
plavání těžce handicapovaných sportovců – vozíčkářů a tím ani subsystémy dotační.
Plavání lidí s těžkým tělesným handicapem v Československu bylo pouze sporadicky
provozováno jedinci s amputovanými končetinami. Někteří plavci s lehčím handicapem
provozovali svůj sport v tělovýchovných jednotách spolu se zdravými plavci (Kvasnička,
2006).
KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér,
usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně handicapovanou a zdravou populací, především
motivací osob se zdravotním handicapem k aktivnímu a nezávislému pojetí
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života. Nabízí osobám s handicapem zapojení do plaveckého programu na všech úrovních –
od základní, výukové, přes kondiční až po vrcholově sportovní, přičemž vždy klade důraz
na rehabilitační aspekty plavání i cvičení. Programu se účastní osoby všech věkových
kategorií a je zaměřen na všechny typy tělesného handicapu. Program je realizován
ve všech střediscích sdružení (Praha, Brno, Karlovy Vary, Jánské Lázně, České
Budějovice, Jindřichův Hradec, Ostrava).
APA VČAS – je neziskové občanské sdružení, které působí po celé České
republice

a zabývá

se vzděláváním,

výzkumem

a integrací

osob

zdravotně

handicapovaných pomocí sportovních aktivit. Jednou z těchto sportovních aktivit je
i plavání osob s tělesným handicapem. Dále toto občanské sdružení odborně garantuje
integrační akce s akcentem na APA (aplikované pohybové aktivity), pro osoby zdravotně
handicapované, které pořádají soukromé společnosti, firmy a jiné organizace.
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice, o.p.s. – jejím
zřizovatelem je nestátní nezisková organizace založená rodiči zdravotně handicapovaných
dětí. Posláním této školy je poskytovat dětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
handicapem vzdělání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci
do společnosti. Mezi hlavní činnosti, vedle vzdělávání, patří zdravotní péče rehabilitační.
Především se jedná o fyzioterapii, ergoterapii, hipoterapii, ale také nezbytnou výuku
plavání, která je právě spojena s rehabilitací. Výuka plavání probíhá jednou týdně
v městském bazéně v Pardubicích a je vedena Halliwickovou metodou (Kvasnička, 2006).

2.2.4 Struktura sportu handicapovaných
IPC – Mezinárodní paralympijský výbor, vznikl v roce 1992. Jeho primárním
cílem je řídit, rozvíjet a podporovat paralympijské hry. Řídí se mezinárodním právem a je
právním subjektem své sídelní země – Belgie. Slučuje jednotlivé mezinárodní federace,
přičemž zvláštní pozici ve světovém hnutí mají sluchově handicapovaní sportovci – CISS.
ČPV – Český paralympijský výbor, je členskou organizací IPC od roku 1994. Je
členem s řádným členstvím, tzn., má hlasovací právo, může nominovat kandidáty
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do výkonného výboru, zastupitelských výborů, je oprávněn účastnit se všech činností a akcí
pořádaných IPC nebo těch, které jsou pod jeho dohledem. Hlavním posláním ČPV je
rozvíjet myšlenky paralympismu v České republice, podílet se na zajišťování přípravy
sportovců na vrcholné světové soutěže a zabezpečovat důstojnou reprezentaci České
republiky na letních i zimních paralympijských hrách a deaflympijských hrách pro neslyšící
(Charvátová, 1997).
Unie zdravotně postižených sportovců sdružuje jako řádné členy vyjmenované
sportovní svazy členěné podle jednotlivých vad. Tyto svazy, které jsou samostatnými
právními subjekty, řídí sporty zařazené do programu letních a zimních paralympiád
a deaflympiád (pro neslyšící). Jsou to (v abecedním pořadí):
•Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců;
•Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti (Spastic Handicap);
•Český svaz mentálně handicapovaných sportovců;
•Český svaz neslyšících sportovců;
•Český svaz zrakově handicapovaných sportovců.
Český svaz vnitřně handicapovaných sportovců, jehož aktivity nejsou na programu
paraolympiád a daeflympiád, má statut přidruženého člena. Zpracováno na základě stanov
ČPV ze dne 5. 5. 2012.
Na přelomu roku 2004/2005 byla na základě konfliktní situace mezi svazy
a odloučením části sportovců z ČSTPS založena nová organizace – Česká asociace tělesně
handicapovaných sportovců (ČATHS). Strukturu ČPV uvádíme na obrázku 1.
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Ilustrace : Organizační schéma českého paralympíjského výboru
Základními články Českého svazu tělesně handicapovaných sportovců jsou oddíly.
V roce 2005 Svaz organizačně zajišťuje tato sportovní odvětví: atletiku, basketbal
vozíčkářů, cyklistiku, floorball, jachting, jezdectví, kuželky, lukostřelbu, lyžování,
orientační závod vozíčkářů, plavání, quadrugby, stolní tenis, sledge hokej, střelbu, šachy,
tenis vozíčkářů, tenis stojících, triatlon, handbike, duatlon, turistiku, volejbal stojících
a vzpírání. Oddíly jsou samostatnými právními subjekty nebo jsou začleněny do struktury
tělovýchovných jednot či sportovních klubů. Činnost svazu je řízena řídícími orgány svazu,
valnou hromadou a výborem svazu. Kontrolním orgánem svazu je Kontrolní a revizní
komise (KRK). Jednotlivé sporty jsou řízeny sportovně technickými komisemi (STK)
obrázek 2.
Nejvyšším orgánem svazu je Valná hromada. Je tvořena delegáty oddílů, delegáty
jednotlivých sportů a stávajícími členy výboru svazu a předsedou KRK. Výkonný výbor je
nejvyšším orgánem mezi zasedáními valné hromady svazu. Zastupuje svaz a jedná jeho
jménem (tato kapitola je zpracována podle Matošková, 2006).
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Obrázek : Struktura České asociace tělesně handicapovaných sportovců. Zpracováno dle
stanov ČATHS ze dne 10. 4. 2012 http://www.caths.cz

2.3 Soutěžní řád plavání handicapovaných plavců
Plavání

je

jedním

z nejdůležitějších

paralympijských

sportů

zařazených

do programu LPH (letní paralympijské hry) od samého počátku. Handicapovaní plavci
soutěží v disciplínách: volný způsob, prsa, motýlek, zak a polohový závod. Plavci jsou
do soutěží rozděleni na základě funkční klasifikace. Soutěže jsou řízeny sportovně
technickým výborem IPC pro plavání (IPC Swimming Technical Committee). Probíhají dle
mírně upravených pravidel Mezinárodní plavecké federace (International Swimming
Federation – FINA). Modifikace se týkají především možnosti startu bez využití
startovacích bloků či využití dotekové signalizace pro plavce se zrakovým postižením
(Kudláček, 2008).

2.3.1 Plavecká klasifikace International Paralympic Comitee
Klasifikace tělesně handicapovaných sportovců může být definována jako
hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých sportovních
aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a soutěže. Cílem
klasifikace je minimalizovat vliv zdravotního handicapu na výsledek soutěže. Při optimální
klasifikaci je výkon závislý na všech faktorech ovlivňujících sportovní výkon, nikoli
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na stupni či typu handicapu, který by mohl závodníka znevýhodňovat. Můžeme tedy tvrdit,
že optimální klasifikace umožňuje sportovcům soutěžit na srovnatelné úrovni i přes různost
jejich handicapu (Daďová, 2008).
Klasifikační systémy definují profily sportovních tříd, které jsou specifické pro
jednotlivé sporty a zahrnují vždy měřitelnou definici minimálního handicapu. Klasifikace je
vlastně posouzení stavu pro adekvátní zařazení. Umožňuje soutěžit i lidem s nejtěžším
handicapem. Přestože se klasifikace týká zejména vrcholového sportu, je možné ji využívat
na všech úrovních sportovní činnosti, všude tam, kde chceme zajistit co nejvyšší míru
shody podmínek sportovcům. Poměrně značné interindividuální rozdíly mezi sportovci
s handicapem, způsobují to, že není téměř možné zajistit každému závodníkovi stejné
podmínky. Vždy je v dané klasifikační třídě určitý rozsah, přičemž dva jedinci nacházející
se na okrajích tohoto rozsahu nemají stejné podmínky. Nikdy nebude klasifikace dokonalá,
jelikož neexistují dva shodní jedinci. Jedná se tedy o poměrně kontroverzní problematiku.
Klasifikace může být mezinárodní, národní a permanentní.
Pro národní a mezinárodní klasifikaci platí, že musí být ověřována každé dva roky.
Způsoby přezkoušení mohou být různé, počínaje svalovým testováním a sledováním
v průběhu soutěže. Permanentní klasifikaci může sportovci udělit mezinárodní klasifikační
komise na základě opakovaně shodné klasifikace v průběhu čtyř let. Konkrétně to znamená,
že míra handicapu je stabilizována (Daďová, 2008).
Plavec, který chce závodit na mezinárodních závodech IPC (International
Paralympic Comiteet), musí být oklasifikován podle funkčního klasifikačního systému FCS
(Functoinal Classification System) pro pohybová postižení. Klasifikační systém užívá pro
pohybové handicapy bodovou kalkulaci vyjádřenou v číslech, která ukazují rozmanitost
v efektivnosti pohonu plavců.
Plavání, jako jeden z mála sportů, umožňuje tělesně handicapovaným plavcům
soutěžit společně bez ohledu na druh handicapu.
Existují tři třídy, ve kterých handicapovaní plavci závodí. S, SB a SM třída. S třída
zahrnuje tyto plavecké způsoby: volný způsob, znak, motýlek. SB třída zahrnuje plavecký
způsob prsa. Tento plavecký způsob má svou třídu z důvodů odlišného bodování horních
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a dolních končetin. Při tomto plaveckém způsobu je větší propulse z dolních končetin,
a proto je bodové skóre pro dolní končetiny větší než v ostatních třídách. SM třída je pro
polohový závod jednotlivců. Maximální počet bodů, které může plavec mající tělo naprosto
zdravé získat pro S třídu a SM třídu, je 300 bodů. Maximální počet bodů, které může získat
plavec pro SB třídu, je 290 bodů. Minimální handicap k tomu, aby plavec mohl závodit
na mezinárodních soutěžích IPC, je ztráta 15 bodů ve všech třídách.
Profily jednotlivých tříd
S třída = volný způsob, znak, motýlek, pro tyto způsoby existuje 10 tříd.
SB třída = prsa, pro tento způsob existuje 9 tříd.
Plavci s jednostrannou nadkolenní amputací jsou zařazeni v klasifikační třídě S 9
s bodovým rozsahem 241 – 265 bodů. Jedná se o plavce s mírně omezenou hybností pouze
jedné dolní končetiny nebo plavce s mírnými problémy koordinace či se ztrátou jedné
končetiny. Obvykle startují z bloku.
Součástí klasifikace je medicínský test, funkční technický test ve vodě, pozorování
plavců během závodů.
Medicínský test zahrnuje:
1. svalový test nebo;
2. koordinační test nebo;
3. testování rozsahu pohybu nebo;
4. měření délek amputovaných končetin nebo dysmelií;
5. měření výšky;
6. testování poklesu ramen.
Jednotlivé testy se používají podle typu handicapu. Svalový test se užívá
u handicapu, kde je primární svalová slabost, koordinační test se užívá primárně u postižení
centrálního nervového systému atd. Při klasifikaci plavce s kombinovaným postižením
se užívají k testování ty testy, které jsou pro něj nejdůležitější. Např. svalový test a měření
rozsahu pohybu nebo koordinační test a měření rozsahu pohybu.
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Po ukončení medicínského testu si klasifikátoři provedou předběžné orientační
bodové skore. Potom následuje technická část, tedy vodní test (Daďová, 2008).
Funkční technický test ve vodě
Plavec je vyzván, aby předvedl startovní skok. V případě, kdy to není možné, tak
start z vody a obrátku. Start i obrátka se bodově hodnotí podle toho, jak je plavec schopen
získat při odrazu propulsi a také se zohledňuje, startuje-li plavec z bloku
nebo z vody a jakou končetinou se odráží.
Dále je plavec vyzván, aby předvedl ve vodě splývavou polohu na zádech
a splývavou polohu na břiše, obojí bez záběru končetin. Během tohoto testu se hodnotí
poloha těla a dolních končetin ve vodě. Plavec dále předvádí všechny plavecké způsoby
na vzdálenost alespoň 25 metrů.
Po těchto dvou testech následuje diskuse medicínských a technických klasifikátorů
(medicínští i techničtí klasifikátoři jsou přítomni u obou druhů testů a mohou do nich
aktivně zasahovat) bez přítomnosti plavce a trenéra. Berou se v potaz jak výsledky
z medicínského testu, tak i z technického testu ve vodě. Po této diskusi se klasifikátoři
usnesou na zařazení do tříd. Všechny výsledky jsou zaznamenány do klasifikačního
formuláře se jménem plavce a jeho osobními údaji. S výsledky klasifikačního testu
a zařazením do tříd je po rozhodnutí komise seznámen trenér a plavec. Jestliže nesouhlasí
s rozhodnutím

klasifikační

komise,

mohou

podat

písemný

protest

s žádostí

o překlasifikování.
Klasifikátor
Klasifikační hodnocení je neveřejné, účastní se ho jen sportovec s doprovodem
a klasifikátoři. Klasifikátoři jsou lidé s příslušným osvědčením, kteří jsou oprávněni
sportovce hodnotit. Jsou to většinou lidé se zdravotnickým nebo se sportovním vzděláním.
Klasifikátorem se vzhledem ke své zkušenosti mohou stát i bývalí sportovci s handicapem.
Klasifikátor bývá jmenován mezinárodní organizací handicapovaných sportovců, která
zároveň zajišťuje jeho školení. Po získání dostatečných zkušeností získá klasifikátor
mezinárodní certifikát a je zapsán do registru kvalifikovaných klasifikátorů daného sportu,
který je každoročně aktualizován. Klasifikátor může mít statut (od nejnižšího po nejvyšší):
žadatele, národního klasifikátora a mezinárodního
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klasifikátora. Pro každou sportovní akci jsou vybírány týmy klasifikátorů. Každý
klasifikační tým musí být složen alespoň z jednoho medicínského a z jednoho technického
autorizovaného klasifikátora. Klasifikátor nesmí být při klasifikaci plavců, kteří pocházejí
ze stejné země jako klasifikátor (tzn., že mají stejné státní občanství). Klasifikace
se zapisuje do oficiálních formulářů dané organizace. Všechny klasifikační informace
o sportovci se považují za důvěrné. Závodník si však může vyžádat kopii svého
klasifikačního archu. Klasifikační tým si také může vyžádat jakoukoli lékařskou expertízu
k hodnocenému sportovci.

Klasifikátoři

informují sportovce verbálně o výsledku

klasifikace do 2 hodin po testování a poté své rozhodnutí potvrzují i písemně (Daďová,
2008).

2.4 Charakteristika postižení
2.4.1 Amputace
Názory na definici amputace nejsou v literatuře zcela jednotné. Například Paneš
(1993) je označuje jako oddělení periferní části těla od ostatního organizmu. Běžně je tento
termín používán pro ztrátu části nebo celé končetiny Označuje také stav, kdy tato část chybí
hned při narození. Amputace může být tedy vrozená, nebo získaná následkem úrazu či
nemoci (Lockette a Keyes, 1994). Podle Eise a Křivánka (1986) se amputací rozumí umělé
oddělení části těla od ostatního organismu. Pojem je omezen na umělé odstranění
periferních částí, které již v normálním stavu vyčnívají z ostatního těla. Exartikulace je
snesení části končetiny jejím oddělením v kloubu (Vokurka a Hugo, 2000).
Důvodem k amputacím dolních končetin bývá jejich těžké a nenapravitelné
poškození. Ještě na počátku minulého stolení (po skončení dvou světových válek)
docházelo nejčastěji k amputacím následkem traumatu, nyní převažují dle Hama a Cottona
(1991) amputace jako důsledek jiného onemocnění (cukrovka, cévní nebo nádorové
onemocnění).
Vývojový trend amputací dolní končetiny v ČR
V České republice bylo v roce 1989 amputováno na dolní končetině z různých
důvodů 3 714 občanů. Nejčastějšími indikacemi k amputaci jsou cévní choroby

29

a poúrazové stavy. Počty operací z angiologických příčin se pohybují v tisících. Ztrát
způsobených traumaty jsou jen stovky a z onkologických důvodů je amputováno řádově
několik desítek jedinců, převážně mladistvých.
Číselné údaje jsou převzaty z oficiálních údajů Ústavu zdravotnických informací
a statistiky České republiky (ZIS). Následující „Tabulka 2 dokumentuje vývojový trend
amputací dolní končetiny v ČR“.
Tabulka : Počet všech amputací dolní končetiny v ČR od roku 1989, (Kálal, 2005)
Rok

Počet amputací DK

1989

3714

1990

3953

1991

4365

1992

4465

1993

4185

1994

4503

1995

4578

1996

4970

1997

5226

1998

5465

1999

5114

2000

5865

2001

6118

2002

6743

2003

7029

Do roku 1993 byly evidovány všechny provedené amputace bez ohledu na příčinu.
Tento stav se změnil v roce 1994, od kdy byly evidovány pouze osoby s amputací
diabetické nohy. Tato evidence byla ukončena v roce 2003. Další průzkum
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byl prováděn MUDr. Srdečným, který sledoval počet amputací v ČR od roku 1986 do roku
2006. Průzkum se opět týkal všech amputací dolní končetiny bez rozdělení dle příčiny.
V době ukončení evidence, tedy v roce 2006, bylo v ČR přes 22 000 osob s amputací dolní
končetiny, přičemž převážná většina je starší 60 ti let (Spáčil, 2008).
Indikace k amputacim
Amputace bývá indikována v těchto případech:
•ztráta krevního zásobení končetiny chorobou nebo úrazem;
•traumatická poškození končetiny, kde rekonstrukce devastovaných tkání není
možná;
•choroby končetinových cév, nejčastější příčinou je tvrdnutí tepen a diabetické
onemocnění cév;
•infekce nereagující na konzervativní ani chirurgickou léčbu (plynatá sněť);
•zhoubné nádory, výjimečně nezhoubné;
•nervové poranění a onemocnění;
•vrozené

anomálie

v případě,

že malformovaná

končetina

je

afunkční

(Hromádková, 1999).
K provedení amputace musí být zvolen vhodný okamžik. Příliš časným nebo
pozdním zásahem se zhorší vyhlídky na zachování větších částí končetiny, popřípadě
i na zachování života nemocného. Podle období, v kterém se amputace provádí,
se rozlišuje:
•primární, neboli časná amputace, kdy je výkon proveden ihned po vzniku úrazu
nebo onemocnění;
•sekundární, neboli volená amputace, která je provedena po vyčkání průběhu
onemocnění;
•terciární, neboli pozdní amputace, ke které se lze rozhodnout v kterémkoliv
období a která se provádí hlavně proto, aby se zlepšil pohyb nebo pracovní schopnost
nemocného, popřípadě jeho celkový stav (Paneš, 1993; Eis a Křivánek, 1986).
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2.4.2 Amputace dolní končetiny
Provedení amputace dolních končetin
Amputaci dolní končetiny lze provést na kterémkoliv místě s výjimkou dolní
třetiny bérce a stehenní kosti těsně pod velkým chocholíkem (trochanter major). V distální
části dolní končetiny se s výhodou používá amputace podle Symeho. Bérec je amputován
těsně nad hlezenním kloubem a pahýl je kryt kůži z plosky nohy. Výsledkem je velmi
dobrý nášlapný pahýl. Bérec se nedoporučuje amputovat v dolní třetině, pahýl je příliš
dlouhý a špatně ovladatelný. Nejlépe vyhovuje pahýl po amputaci mezi polovinou a horní
třetinou bérce. U amputací pro cévní příčiny se používá stále častěji snesení končetiny
v kloubu kolenním, což dává možnost, aby byl pahýl na vrcholu plně zatížitelný. Při
amputaci ve stehně se nedoporučuje příliš krátký pahýl, musí být minimálně třetinový.
V opačném případě je pro protézování výhodnější snesení končetiny v kloubu kyčelním
(Paneš, 1993).
Typy amputací na dolních končetinách
•Amputace prstů částečná nebo úplná.
•Amputace v kostech zánártních, kůže plosky nohy se překlápí přes vrchol pahýlu,
takže operační jizva je umístěna na hřbetě nohy.
•Amputace v kloubu Lisfrankově, kdy jsou odstraněny všechny kosti nártní.
•Amputace v kloubu Chopartově, kdy zůstává zachována kost patní a kost
hlezenní.
•Amputace dle Pirogovova, patní kost se protne napříč asi uprostřed. Těsně nad
hlezenním kloubem se protne holenní kost a kost lýtková a zadní polovina kosti patní
se překlopí vzhůru ke kosti holenní, takže operační plochy kostí se na sebe přiloží. Z toho
vznikne pahýl nášlapný. Dnes se již neprovádí původní operace, nýbrž některé její
modifikace.
•Amputace dle Symeova, těsně nad hlezenním kloubem, vznik nášlapného pahýlu,
který je funkční, ale esteticky nevhodný.
•Diafyzární amputace v bérci, provádí se v různé výši bérce, podle potřeby.
Třetinový pahýl je označován za krátký, dvoutřetinový za střední, více než dvoutřetinový
za dlouhý amputační pahýl.
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•Snesení končetiny v kolenním kloubu, vznik nášlapného pahýlu, který je funkčně
velmi výkonný, poněvadž jsou zachovány všechny svaly stehna, ale esteticky nevyhovující.
•Callanderova amputace, provádí se těsně nad oběma kloubními hrboly stehenní
kosti, přešívají se antagonistické svaly.
•Amputace Grittiho, kost stehenní se protíná nad oběma kloubními hrboly
stehenní kosti a na kostní pahýl se překlápí zbytek kolenní čéšky.
•Diafyzární amputace ve stehně, podle potřeby může být amputace provedena
v různé výši. Třetinový nebo kratší amputační pahýl označujeme jako krátký pahýl,
rozmezí střední třetiny jako střední pahýl a pahýl delší než dvě třetiny stehna za dlouhý.
•Snesení končetiny (exartikulace) v kyčelním kloubu, při operaci je vyňata
stehenní kost přímo v kyčelním kloubu a současně jsou odstraněny všechny stehenní svaly.
Pro takový pahýl je postavena zvláštní konstrukce protézy. Chůze je obtížná.
•Amputace částí pánevních kostí, k takovému typu amputace se přistupuje jen
vzácně, jde–li o záchranu života. Pahýl není nosný a není možno aplikovat protézu (Eis
a Křivánek, 1986).

2.4.3 Amputační pahýl
Výsledkem amputace je amputační pahýl.
Při hodnocení amputačního pahýlu se přihlíží k několika faktorům:
•délka amputačního pahýlu se měří od apexu pahýlu (vrchol pahýlu) ke kloubní
štěrbině posledního zachovalého kloubu;
•pohyblivost amputačního pahýlu se skládá z rozsahu pohybu posledního
zachovalého kloubu;
•nosnost pahýlu je dána vhodnou délkou pahýlu a jeho tvarem, mohutností
svalové hmoty pahýlu, kvalitou kůže, umístěním jizvy i bezbolestným stavem (Eis
a Křivánek, 1986).
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Fyziologické změny amputačního pahýlu
Tvarové změny pahýlu jsou způsobeny postupným snížením nadbytečného
podkožního tuku, zlepšováním oběhu, zpevňováním kůže a hlavně změnou konfigurace
svalstva. Brzy po operaci je pahýl prosáklý a oteklý. Tento stav je zaviněn operačním
zásahem do cévního systému i do vegetativního nervstva. Oběhové poměry se v pahýlu
musí nejprve upravit, oběh si musí přizpůsobit menší cévy, které zůstaly zachovány.
Postupem hojení a zlepšováním oběhu se tvar pahýlu mění, pahýl hubne. Svaly, které
ztratily převážnou část své kontraktilní hmoty, jelikož nemají řádný úpon , tak atrofují. Jiné
svalové skupiny, kterým zůstala zachována kontraktilita, systematickým výcvikem zbytní.
Amputační pahýl se bude dále měnit vlivem zatěžování. Pahýl nabývá svého definitivního
tvaru teprve po delší době, je-li stále zatěžován aktivní chůzí a nošením protézy (Eis
a Křivánek, 1986).
Patologické změny amputačního pahýlu
Všechny změny, které omezují výkonnost a nosnost pahýlu, považujeme
za patologické. To jsou změny na kostním pahýlu – okrajové ostefyty, nekrózy kostí, svaly
mohou atrofovat nebo značně retrahovat, čímž se tvoří předčasně konický pahýl, který je
málo výkonný a nosný. Vytvoření neuronu na nervovém pahýlu znemožňuje protézování.
Neuron je velmi citlivý na tlak a je zdrojem dráždění, které vyvolává fantomové bolesti.
Operační jizva je velmi široká a hluboce vtažená. Svalové kontraktury vznikají nesprávným
polohováním pahýlu hned po operaci (Eis a Křivánek, 1986).

2.4.4 Způsoby lokomoce u osob po amputaci dolní končetiny
Prvním obtížným úkolem je naučit jedince, kterým byla odejmuta dolní končetina,
pohybovat se s pomocí protézy. Protéza není plnohodnotnou náhradou odejmuté končetiny.
Je to jen pomůcka, která má své technické zákonitosti. Její ovládání, obzvláště v začátcích
výuky chůze, klade na jedince značné energetické nároky. Proto pro amputované osoby,
především

u jedinců

v poproduktivním

věku,

se jeví

vyšetření

adaptibility

kardiovaskulárního systému na zátěž jako zcela nezbytné, neboť predikuje možnost
funkčního protézování. Pro smysluplné zhotovení protézy je
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důležité vyšetřit funkční rezervy oběhu. Provádí se také zátěžový test horních končetin
formou práce (Kálal, 1993).
Protézování primárně z psychologicko–estetických důvodů je nejméně častou
variantou, a to u jedinců s těžkou dekondicí a interní zátěží, který považuje neúplnost svého
tělesného schématu za závažný společenský handicap. Neprotézování volíme v případě
existujících kontraindikací (Barčová a Nedvědová, 2001).

2.5 Pohybová aktivita handicapovaných osob
2.5.1 Komplexní účinky pohybu ve vodním prostředí u osob s tělesným
handicapem
Srdečný (1981), Bělková (1994), Adamírová (1999), Čechovská a Miler (2001)
uvádějí že: plavání a další pohybové aktivity ve vodním prostředí mají pozitivní dopad
v různých aspektech života handicapovaných. Zejména ve velmi limitovaném pohybovém
režimu tělesně handicapovaných je plavání ojedinělou aktivitou, která těmto lidem
všestranně prospívá a zároveň umožňuje samostatný a nezávislý pohyb bez pomoci jiných
osob či podpůrných prostředků. Plavání je jednou z nejvhodnějších aktivit pro osoby
po amputaci. Při pohybu ve vodě je tělo nadlehčováno hydrostatickým vztlakem, tudíž
nehrozí přetížení zdravé dolní končetiny, kloubní rozsahy se zvětšují a dochází k protažení
svalů. Mimo to dochází k posílení funkce kardiovaskulárního systému. Ve vodě nehrozí
riziko pádu a následného zranění. Patří k typickým aerobním cvičením, která vydatně
podněcují činnost vegetativních orgánů. Ve vodě můžeme některé pohyby provést
uvolněněji, ve větším rozsahu, zdánlivě bez vyššího úsilí. Účastní se ho velké komplexy
svalových skupin všech končetin. Většinou jde o rotační pohyby, které mají příznivý vliv
na rozsah kloubní pohyblivosti.
Tím, že tělo je ve vodním prostředí nadlehčováno, není páteř zatížena hmotností
těla, přitom voda klade pohybům mírný odpor. Vodorovná poloha, jako důsledek vztlaku,
je prospěšná též oběhovému systému, kdy návrat krve do srdce v horizontální poloze je
snadnější.
Plavání zvláště příznivě působí na rozvoj dýchacího systému. Plíce jsou lépe
prokrvovány a pracují i horní částí, která je za normálních podmínek aktivována jen
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minimálně. Dále je nutno překonávat tlak při dýchání do vody a zvyšuje se maximální
respirační síla. Důležitý je též fakt, že nad vodní hladinou je vzduch mimořádně čistý,
bezprašný a nasycený vodními parami a chemikáliemi, což má význam pro jedince
s respiračním oslabením.
Pohyb ve vodě, kterou vnímáme jako chladnou (26° C), působí pozitivně na funkci
termoregulačního systému a napomáhá všeobecně žádoucímu otužování organismu. Pobyt
ve vodě zvyšuje několikanásobně energetický výdej organismu, a proto vede k výraznému
zvýšení metabolické činnosti (Kučerová, 2006). Specifický pozitivní význam má plavání
na duševní funkce člověka. U osob se zdravotním handicapem hraje významnou roli při
včleňování se do kolektivu, vyrovnávání se s postižením, získávání dalších informací
o možnosti zapojení se do plnohodnotného života. Plavání patří mezi cyklická cvičení,
která působí příznivě na rozvoj vytrvalostní kapacity (Bělková, 1994). Při indikaci plavání
je důležitá zvolená teplota vody – „Dylevský, Kálal a Kolář (1997) doporučují pro závody
dospělých 24°– 28° C (u školáků 27° C, předškolních dětí 28° C a nejmenších dětí 33° C)“.
Plavání je nejúčinnější a nejprospěšnější pohybovou činností pro osoby trvale
tělesně handicapované. Bělková (1994) hovoří o komplexních účincích pohybu ve vodě,
které mají dopad do několika sfér organismu a osobnosti handicapovaných. Patří sem:
biologická oblast, oblast nervosvalové koordinace, oblast uvědomování si sama sebe,
emoce a sociální oblast.
Kovář (2000) shrnuje vliv plavání u osob s tělesným handicapem následovně. Při
vhodné teplotě vody se snižuje svalový tonus a procvičování kloubního rozsahu je velmi
šetrné. Dochází ke zvyšování svalové síly v zachovaných nebo částečně atrofovaných
svalových partiích. Cyklické aerobní činnosti vytrvalostního charakteru pozitivně ovlivňují
činnost plic a srdce. Vydechování proti odporu vodního prostředí a vdechování vlhkého
vzduchu příznivě ovlivňuje dýchací soustavu, která je oslabena, čímž je výrazně snížena
vitální kapacita plic. Laterálně vyvážené plavecké pohyby upravují běžně se vyskytující
posturální defekty, např. svalové dysbalance, které mohou být používáním vozíku či jiné
pomůcky mnohem znatelnější. Lepší prokrvování a odplavování metabolických zplodin
výrazně snižuje riziko kožního defektu. Možnost provádět pohybové aktivity bez nutných
kompenzačních pomůcek.
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Ovlivnění psychické stránky jedince pobytem v kolektivu, setkáním se s novými
lidmi, zvládnutí pobytu ve vodě a následné zvýšení sebevědomí. Přístup instruktorů
ke svěřencům jako ke sportovcům a ne jako k pacientům.

2.6 Působení hydrostatických sil ve vodním prostředí
Dle Hofera (2000) je vodní prostředí a jeho fyzikální stav určován dvěma
veličinami. První z nich je hustota kapaliny ρ, tzv. měrná hmotnost vody, která je
definována poměrem hmotnosti vody a jejím objemem, tedy rovnicí 1:
Rovnice 1
ρ = m/V [kg/m3]
ρ = hustota kapaliny
m = hmotnost vody
V = objemem

Hydrostatický tlak je dán poměrem kolmé tlakové síly na příslušný plošný prvek,
a lze ho vyjádřit rovnicí 2:
Rovnice 2
p = F/S (pa = kg/m . s2)
p = hydrostatický tlak
F = kolmá tlaková síla
S = příslušný plošný prvek

S působením hydrostatického tlaku se potká každý plavec. Při vdechu ve vodním
prostředí musí překonávat jeho působení na hrudní oblast, která je stlačována. Dechová
funkce je tedy nucena k adaptaci na zátěž a je tím rozvíjena.
Fyzikální vlastnosti reálné neproudící kapaliny
Pro reálnou neproudící kapalinu v zemské tíži platí několik základních zákonů.
Prvním z nich je Pascalův zákon. Pojednává o šíření tlaku všemi směry. Velikost
hydrostatického tlaku v kapalině nezávisí na směru působení, není to tedy vektorová
veličina, ale skalární. Tlak v kapalině roste úměrně s hloubkou, což je dáno tíhou
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vodního sloupce. Z těchto stanovených zákonů, vyplývá Archimédův zákon. Ponoříme li
těleso, (v našem případě hranol), do kapaliny s obsahem základen S jeho horní okraj bude
v hloubce h1 a jeho spodní okraj v hloubce h2. Síly působící ve vodorovném směru
se budou rušit. Proto síly, které působí na horní a spodní obsah základen tělesa jsou
rozhodující. Hydrostatický vztlak je dán rovnicemi 3, 4:
Rovnice 3
F1 = p1 . S (F1 = γ . h, S = ρ . g . h1 . S)
což se rovná tíze vodního sloupce nad základnou, a obdobně působící na spodní
základnu.
Rovnice 4
F2 = p2 . S (F2 = ρ . g . h2 . S)
F1, F2 = výslednice sil
S = příslušný plošný prvek
p1,p2 = hydrostatický tlak

Směřuje-li výslednice sil vzhůru F2 je větší než F1, těleso bude nadlehčováno.
Tento jev nazýváme hydrostatickým vztlakem (Fst). Je závislý na hustotě kapaliny
a hloubce obsahu základen tělesa.
Hydrostatický vztlak snižuje účinek zemské tíže. Svalstvo zajištující vzpřímený
postoj (posturální svaly) tedy snižují maximálně svou činnost. Tím je pohyb ve vodním
prostředí specifický. Na ponořeného plavce působí tíha těla G, v těžišti těla T. Dále
na plavce působí hydrostatický vztlak Fst , v geometrickém středu objemu vytlačené vody
jeho tělem. Rozdíl mezi silami popisuje plovatelnost těla nebo tělesa ponořeného ve vodě.
Hydrostatická vztlaková síla je dána rovnicí 5:
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Rovnice 5
F = Fst – G = ρ . G. V – ρp l . g. V = g. V (ρ – ρp l)
F = hydrostatická vztlaková síla
Fst = hydrostatický vztlak
ρ = hustota vody (kapaliny)
ρp l = hustota plavcova těla
V = objem těla plavce ponořeného pod hladinou vody
G = tíha
g = gravitační zrychlení

Hustota lidského těla závisí na jeho skladbě. Hustota tělesných tkání je různá,
mění se s věkem, pohybovou aktivitou a je různá i pro muže a ženu. Kosti mají hustotu
1700–1900 kg/m3, svalstvo 1040–1050 kg/m3, tuková tkáň 920–940 kg/m3. Ženy mají nižší
hustotu než muži. Svoji roli má i vitální kapacita plic a nádech obecně. S nádechem
se zvětšuje objem těla a sníží se hustota těla. Z rovnice výše uvedené vyplývají tři stavy
plovatelnosti. Hustota těla plavce je větší než hustota kapaliny a plavec klesá ke dnu, tíha G
je větší než hydrostatická vztlaková síla. Hustota těla plavce je rovna hustotě kapaliny a
plavec se volně vznáší. Tíha G je v rovnováze s hydrostatickou vztlakovou silou. Hustota
těla plavce je menší než hustota kapaliny, plavec se částečně vynoří nad hladinu,
hydrostatická síla se vyrovná tíze plavce (Hofer a kol., 2000).
Rovnováha momentů ovlivňující polohu plavce
Poloha těla plavce je ovlivněna umístěním geometrického středu objemu výtlaku C
a těžištěm hmotnosti T. Poloha obou bodů není běžně totožná. Je závislá na hmotnosti,
objemu a poloze jednotlivých tělních segmentů. Ve vodorovné poloze v připažení je těžiště
těla posunuté blíže k dolním končetinám, kaudálně, zatímco geometrický střed výtlaku je
posunut kraniálně, tj. výše k hrudníku. Je to dáno větším objemem hrudníku, a nižší
hustotou horní části trupu (Jasan in Hofer a kol., 2000).
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Dle Counsilmana (1974) má být poloha těla co nejvíce plochá, nohy mají být tak hluboko
ve vodě, aby pracovaly účinně viz. obrázek 3.

G = tíha plavce[kg]
N = vzdálenost těžiště hmotnosti těla T na středu ob jemu vytlačené vody C[m]
α = úhel, který svírá spojnice bodů TC se směrem sil G,Fst [°]

Obrázek 3: Vliv umístění těžiště hmotnosti a středu objemu výtlaku na polohu
plavce ve vodě (Hofer a kol., 2000)

Geometrický střed výtlaku i těžiště jsou v působišti sil (G, Fst), stejně velkých
a stejného směru s opačným smyslem. Tento stav se z fyzikálního hlediska popisuje
soustavou sil, kde dvě síly působí na jednom rameni. Silový účinek těchto sil vyvolává
rotaci těla kolem osy kolmé k rovině dvojice sil. Tento silový účinek nazýváme momentem
silové dvojice M. Jeho velikost je dána součinem jedné síly a ramene síly (Hofer a kol.,
2000). Moment síly lze vyjádřit rovnicí 6:
Rovnice 6
M = G . n. sin a
M = moment síly
G = tíha plavce
n = vzdálenost těžiště T a geometrického středu výtlaku C
α = úhel, který svírá spojnice bodů TC se směrem sil G
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Působení hydrodynamických sil, základní pojmy a vztahy proudění kapalin
O kapalinách mluvíme jako o látkách, které jsou nestlačitelné a vazké. Pro
vysvětlení vlastností proudící kapaliny zavádíme pojmy ideální kapalina a ideální proudění,
kde se zanedbává tření a vazkost kapaliny. Ideálním prouděním rozumíme pohyb kapaliny,
vody, kde všechny částice vody mají stejnou rychlost a rovnoběžnou trajektorii, tedy dráhu
pohybu nazývanou také proudnice. Tečna v libovolném bodě proudnice ukazuje
momentální směr proudění částic (Jasan in Hofer a kol., 2000). Proudí– li trubicí o průřezu
S1 kapalina hustoty ρ rychlostí v1, je hmotnost proteklé kapaliny za jednotku času
vyjádřena rovnicí 7:
Rovnice 7
m/t = S1 . ρ . v1
m/t = hmotnost proteklé kapaliny za jednotku času
S1 = průřez trubicí
ρ = hustota kapaliny
v1 = rychlost

Při proudění kapaliny trubicí různého průřezu protéká každým průřezem
za časovou jednotku kapalina o stálé hmotnosti, nemá–li dojít k přerušení spojitosti
proudění, což lze vyjádřit rovnicemi 8, 9:
Rovnice 8 a 9
Platí tedy: S1 . ρ . v1 = S2 . ρ . v2 = konstantě, z toho plyne:
S1. V1 = S2. V2 = konstantě.
S1, S2 = průřez trubicí
ρ = hustota kapaliny
v1, v2 = rychlost
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Tento vztah je vyjádřením rovnice spojitosti, neboli kontinuity, proudění. Je také
vyjádřením zákona zachování hmotnosti.
Bernoulliova rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při proudění kapalin.
Zjednodušeně se dá vyjádřit rovnicí 10:
Rovnice 10
p+ ρ .v2/2 = p+q = pcelk = konstantě
p = hydrostatický tlak [Pa]
ρ = hustota kapaliny [kg/m3]
v = rychlost (m/s) proudění kapaliny
ρ . v2/2= měrný hydrodynamický tlak kapaliny o hustotě ρ , proudící rychlostí v [Pa], pcelk celkový
tlak [Pa]

Z rovnice vyplývá, kde je větší průřez trubice, je menší rychlost proudění a menší
hydrodynamický tlak q, ale hydrostatický tlak je větší, oproti průřezu menšímu, kde je
hydrodynamický tlak větší a hydrostatický tlak je menší a kapalina proudí rychleji (Jasan in
Hofer a kol., 2000).
Hydrodynamický vztlak je další veličinou popisující vodní prostředí. Popsat
se dá pomocí Bernoulliovy rovnice a rovnice spojitosti proudění. Jestliže křídlo obtéká
proud kapaliny pod určitým úhlem náběhu α, částice kapaliny na spodní straně křídla jsou
brzděny povrchem tělesa. Tím dochází ke snížení kinetické energie těchto částic a dle
zákona zachování energie se přeměňuje na tlakovou energii, statický tlak na spodní straně
křídla, tzv. tlaková strana křídla (Jasan in Hofer a kol., 2000).
Částice na horní části křídla se pohybují po delší dráze než částice na spodní
straně. Na horní straně dojde v souladu s rovnicí spojitosti proudění ke zhuštění proudnic
a tedy ke zvýšení rychlosti a dle Bernoulliovy rovnice ke zvýšení kinetické energie těchto
částic, tedy ke zvýšení dynamického tlaku a snížení statického. Ten poklesl pod úroveň
tlaku v okolí a vzniká nad křídlem podtlak. Tento rozdíl má za následek vznik sací síly
na horní straně křídla, tzv. sací strana.
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Výslednou hydrodynamickou sílu F, která vzniká integrací všech elementárních
tlaků i podtlaků podél celého křídla, můžeme rozložit na rovnoběžnou složku se směrem
přítoku kapaliny, kterou nazýváme odporem Fr a na složku kolmou na tento směr, kterou
nazýváme hydrodynamickým vztlakem Fa, (Jasan in Hofer a kol., 2000). Jeho velikost
vyjádříme pomocí rovnice 11:
Rovnice 11
Fa = Ca . ρ/2 . v2 . S
Fa = hydrodynamický vztlak
Ca = součinitel vztlaku, závisí na tvaru tělesa, geometrickém profilu
a = úhel náběhu
ρ = hustota kapaliny [kg/m3 ]
v = přítoková rychlost kapaliny [m/s]
S = charakteristická plocha tělesa [m2]

Síly působící na plavce za pohybu
Při pohybu ve vodním prostředí působí na plavce soustava vnějších mimoběžných
sil

gravitačních,

hydromechanických

(hydrostatických

a hydrodynamických),

a setrvačných. Hydrostatické síly, jsou v rovnováze se silami gravitačními. Do určité
rychlosti (literatura uvádí hodnoty 0,7 ‒ 1,2 m.s–1 ) mají svůj význam na poloze těla při
plavání a tedy i na velikosti odporu. Je to způsobeno točivým momentem dvojice sil, který
je tvořen hmotností těla a statickým výtlakem ponořené části těla a kolmou vzdáleností
těžiště hmotnosti a působiště výtlaku. Hydrodynamické síly, které vznikají při proudění
kapalin, nebo při pohybu plavce ve vodním prostředí, se projevují:
•na distálních částech horních i dolních končetin při záběrové fázi a jsou zdrojem
pohonné složky pohybu – propulze;
•na aktivních částech těla plavce, které se aktivně nepodílejí na lokomoci, hlava,
trup, části dolních a horních končetin, které se při záběru nepodílejí na vytváření hnacích
sil, jsou zdrojem odporu proti pohybu;
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•účinkem odporu a hydrodynamického vztlaku na trupu a končetinách ovlivňují
polohu těla plavce.
Síly setrvačné ovlivňují zrychlování a zpomalování pohybu plavce v průběhu
pohybového cyklu (Jasan in Hofer a kol., 2000).
Odpor vodního prostředí proti pohybu plavce na hladině
Plavcův pohyb vpřed je výslednicí dvou sil: brzdící a hnací síly. První síla se snaží
plavce zadržet, je to odpor vody, kterou musí plavec odtlačovat nebo táhnout s sebou.
Druhá síla žene plavce vpřed, vzniká pohyby paží a dolních končetin (Counsilman, 1974).
Autor dělí první ze sil na tři složky: čelný odpor, povrchové tření a vířivý odpor. (Jasan in
Hofer a kol., 2000) sílu vodního prostředí působící proti směru pohybu nazývá
hydrodynamickým odporem. Liší se při plavání pod hladinou a na hladině. Celkový odpor
plavce R na povrchu hladiny má tři složky:
•třecí odpor Rt, který vzniká v důsledku tečných smykových napětí částic vody;
•odpor vlnový Rvl, který je dán kolmými tlaky vody na povrch těla plavce;
•odpor tvarový Rtv, který vzniká rozdílem tlaků působících na přední a zadní
obtékanou část těla plavce.
Celkový odpor plavce je dán rovnicí 12:
Rovnice 12
R= Rt+ Rvl+ Rtv
R = celkový odpor plavce
Rt = třecí odpor
Rvl = odpor vlnový
Rtv = odporu tvarový

Třecí odpor Rt v reálné kapalině, tj. kapalině s vnitřním třením, se projevuje jako
brzdící síla pouze ve vrstvě přiléhající k povrchu těla (tzv. mezní vrstva). V této mezní
vrstvě roste rychlost od povrchu těla, kde je nulová, ke své plné hodnotě v nerozrušeném
proudu. Za tuto mezní vrstvu je většinou považována kolmá vzdálenost od těla plavce
(tělesa) k místu 95–98 % rychlosti neporušeného proudu. Třecí odpor má
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dvě základní podoby, lišící se spádovou rychlostí. Nazývají se proudění laminární
a turbulentní (Jasan in Hofer a kol., 2000).
Laminární proudění lze zkoumat jako proudění navzájem se nemísících vrstev.
Molekuly vody při tomto typu proudění přecházejí pouze mezi sousedními rovnoběžnými
vrstvami, nenaráží do sebe, shluky molekul se po sobě pouze posouvají.
Proudění turbulentní se vyznačuje míšením jednotlivých vrstev, shluků molekul,
přechodem molekul vody mezi vrstvami. To má za následek rozdíly kinetické energie
v jednotlivých vrstvách a zvětšení a změnu tvaru gradientu rychlosti. Při turbulentním
proudění je tedy větší třecí odpor a brzdící síly jsou také vyšší.
Na velikost třecího odporu má vliv nejen druh proudění, které je závislé na tvaru
tělesa a jeho rozměrech, ale také na přítokové rychlosti. U těles, která mají příznivý tvar
z hlediska obtékaní, tzv. proudnicový tvar, je mezní vrstva v přední části velmi tenká. Díky
tomu zůstává proudění déle laminárním. Směrem od náběžné hrany tělesa se mezní vrstva
zvětšuje u turbulentního proudění více než u laminárního.
Hodnota součinitele odporu tření Ct je závislá na druhu proudění a velikosti části
povrchu obtékaného tělesa. Třecí odpor můžeme vyjádřit rovnicí 13:
Rovnice 13
Rt = Ct . Ρ/2 . v2 . S
Rt = třecí odpor
ρ = hustota kapaliny
v = přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího se tělesa
S = smočený povrch těla
Ct = součinitel tření

Vlnový odpor se vyskytuje pouze u těles pohybujících se na vodní hladině nebo
v její blízkosti. V důsledku vlnění hladiny jsou některé části těla ponořeny více, jiné méně.
Tím dochází k nerovnoměrnému rozložení tlaku na povrchu tělesa a výslednice tlakových
sil se odklání od kolmého směru. Její průmět k podélné ose těla plavce je ve směru proti
pohybu plavce. Vlnový odpor (A time mirror company, 1992)
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je přímo závislý na rychlosti plavání. Čím rychleji plavec plave, tím se tvoří větší vlnový
odpor. Vlnový odpor může plavec snížit plynulým zasunutím ruky do vody, snížením
bočních a horizontálních pohybů.
Zdrojem vlnění na těle plavce jsou všechny části těla s nenulovým dynamickým
tlakem. Především je to hlava a ramena, tzv. přední vlna, dále boky, či stehna, tzv. zadní
vlna (Jasan in Hofer a kol., 2000). V tomto systému přední a zadní vlny vznikají dva typy
vlnění: rozbíhající se vlnění (pod úhlem 36°–40° s mediální rovinou) a příčné vlnění.
Příčné vlnění, které je méně viditelné, spotřebuje na vznik více energie než vlnění
rozbíhající, strhává totiž více vodní hmoty. Vlnový odpor Rvl lze vyjádřit rovnicí 14 a 15
pomocí velikosti součinitele vlnového odporu Cvl, které je funkcí tzv. Froudova čísla (Fr):
Rovnice 14
Rvl =Cvl . ρ/2. v2 . S
Rvl = vlnový odpor
ρ = hustota kapaliny
v = přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího se tělesa
S = smočený povrch těla
Cvl = součinitel vlnového odporu

nebo součinitel vlnového odporu vyjádřen pomocí Froudova čísla (Fr).
Rovnice 15
Cvl = f (Fr), → Fr = v/g. L
Cvl = vlnový odpor v rychlost pohybujícího se tělesa
L = délka tělesa (výška plavce)
G = gravitační konstanta
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Vlnový odpor se tedy dá stanovit u plavce, známe li jeho tělesnou výšku a rychlost
plavání. Tvarový odpor se dá popsat na modelu trupu lodi se zakulacenou zádí. Částice
kapaliny, v našem případě vody, obtékající tělo plavce, vydávají energii na překonání
brzdivých sil vazkosti. Čím více se blíží ke kaudální části těla, tím větší jsou rozdíly
rychlostí v mezní vrstvě. Částicím blížícím se k povrchu těla klesá vlivem vnějšího proudu
vody rychlost k nule, až dokonce získávají opačnou rychlost a mění směr do protipohybu.
Vzniká tak vratný proud. Vytváří se zvětšující vír, který se po dosáhnutí určité velikosti
odtrhne. Za tělesem se vytváří tzv. Karmánova řada vírů, která se projeví jako odpor –
nazývaný tvarový Rtv nebo také vírový můžeme vyjádřit rovnicí 16:
Rovnice 16
Rtv = Ctv . Ρ/2 . V2 . S
Rtv = tvarový odpor
ρ = hustota kapaliny
v = přítoková rychlost, nebo okamžitá rychlost pohybujícího se tělesa
S = smočený povrch těla
Ctv = součinitel tvarového odporu

U plavců se tvarový odpor projeví při šikmé poloze těla vůči směru pohybu, při
skrčování nohou při plavání plaveckého způsobu prsa, špatným úhlem náběhu α, extrémní
polohou pYi delfínovém vln_ní, a podobn_ (Jasan in Hofer a kol., 2000).
Odpor při přenosu paže
Zákon o zvyšování odporu říká, že se odpor plavce ve vodě zvyšuje přibližně
kvadraticky s jeho rychlostí. To se projeví ve vztahu k rychlosti zasouvání paže do vody
po přenosu vzduchem. Zasune–li plavec paži do vody dvakrát rychleji než předtím, zvýší
se odpor proti pohybu čtyřnásobně. Příliš rychlý přenos paže nejen narušuje rytmus, ale
zvyšováním odporu vůči prostředí také plavce brzdí a zpomaluje. Rychlost přenosu paže by
měla do značné míry odpovídat rychlosti paže při záběru. Rychlost
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přenosu bývá poněkud vyšší než záběrová rychlost. Zvýší–li plavec rychlost záběru
dvakrát, zvýší se hnací síla čtyřikrát. Z fyziologického hlediska bude výdej energie při
dvojnásobném zrychlení rychlosti záběru osminásobně vyšší, což je nepřiměřené zvýšení
výdeje energie (Counsilman, 2000).

2.6.1 Hnací síly
Newtonovy pohybové zákony
Newtonovy zákony z fyzikálního hlediska popisují silové působení. První
Newtonův zákon setrvačnosti se projevuje v okamžiku, kdy plavec svým pohybem silově
působí na částice vody, které jsou dle zákona setrvačnosti nuceny měnit svůj klidový stav.
Dle druhého Newtonova zákona síly je tato změna pohybu úměrná síle a děje
se v tom směru, ve kterém síla působila.
Vyjádřeno vzorcem: F = m . a [N]
Třetí zákon akce a reakce se projevuje účinky na pohybujících se částech těla
plavce a my je nazýváme odporem. Síly, které umožňují plavci lokomoci, nazýváme silami
propulzními. Dle The American Nacional Red Cross Company (1992) se zákon akce
a reakce projevuje při propulzi. Ve chvíli, kdy ruka plavce tlačí proti vodě (akce), voda tlačí
do ruky (reakce), a tím poskytuje odpor k tomu, aby se plavec mohl ve vodě posunout
vpřed.
Zákon akce a reakce při přenosu paže
Hnací síly dle Counsilmana (2000) vznikají záběrem pod vodou. Technika přenosu
paže, která je u kraulu a znaku prováděna vzduchem, však ovlivňuje účinnost záběru
i rychlost plavání. Nesprávné přenášení paže může narušovat rytmus plavcova stylu a může
být příčinou toho, že plavec zabírá nesprávně. To znamená, že zabírá příliš rychle nebo
příliš pomalu, zkracuje záběr, popřípadě při záběru paže dlouho splývá.
Jedním z příkladů špatného ovlivnění techniky je zvýšení čelného odporu plavce.
Dle Newtonova zákona akce a reakce přenášení paže velkým obloukem proti směru
hodinových ručiček vede k reakčnímu pohybu kyčlemi v opačném směru, tedy
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po směru ručiček. Sval (velký prsní sval), jehož prostřednictvím se paže přenáší, je
s trupem spojen pletencem ramenním. Vykonává práci tím, že se stahuje, přičemž
se na obou jeho koncích uplatňuje stejná síla (Counsilman, 1974). Při kraulu lze tuto reakci
těla omezit zmenšením poloměru otáčení přenášené paže, čehož plavec dosáhne pokrčením
paže a zdvižením loketního kloubu.
Teoretické i experimentální práce, které vysvětlují, že na velikosti hnací síly
se podílí jednak reakce opory, Newtonovy zákony (proti síle vyvinuté rukou a paží
na vodní hmotu), ale také reakce na hydrodynamickou sílu kolmou na sílu odporu
Bernoulliovyho rovnice, nazýváme jí hydrodynamickým vztlakem. Výsledná hnací síla je
tedy vektorovým součtem těchto dvou sil. Aby síla byla co největší, musí být dodrženo
několik podmínek (Counsilman, 1974):
•tvar ruky přizpůsobit tvaru křídla;
•dráhu ruky vést vodou tak, aby bylo působení hydrodynamického vztlaku
a reakce opory po co nejdelší dobu;
•upravení úhlu náběhu, dle aktuální polohy v její trajektorii.
Hnací síly vzniklé pohybem dolních končetin se dají popsat podobně jako síly
vzniklé prací horních končetin. Trajektorie dolní končetiny při kraulovém kopu má
přibližně tvar sinusoidy. Tečny k této křivce v libovolných bodech udávají směr výsledné
rychlosti nohy. Ta vznikla vektorovým součtem obvodových rychlostí tří rotačních pohybů:
stehen vůči kyčelnímu kloubu, bérců vůči kolennímu kloubu a nohy vůči kloubu
hlezennímu. Polohu nártu vůči přítokové rychlosti definujeme úhlem náběhu α. Odpor
vody proti pohybu je FR, leží ve směru přítokové rychlosti vpr, vztlak je k němu kolmý.
Velikosti odporů vyjádříme rovnicemi 17 a 18:
Rovnice 17
FR =CR . Ρ/2 . vpr2 . S viz rovnice 12
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Rovnice 18
FA =CA . Ρ/2 . Vpr2 . S
FR = odpor vody proti pohybu
FA = hydrodynamický vztlak
ρ = hustota kapaliny
vpr = přítoková rychlost
S = charakteristická plocha nohy
CR = f (α) ) součinitel odporu nohy
CA = f (α) sou
initel vztlaku na noze
α=

úhel náb_hu

Vektorovým součtem obou sil získáme výslednou hydrodynamickou sílu Fhd.
Výslednou sílu rozložíme na složky Fx a Fy. Síla Fx, která je ve směru pohybu
a s totožným smyslem, je síla propulzní. Je-li se smyslem opačným, pak zvyšuje odpor
proti pohybu plavce (Colwin, 1992).

2.7 Technika plaveckých způsobů
2.7.1 Technika plaveckého způsobu kraul
Technika plaveckého způsobu kraul se bouřlivě vyvíjela (především v období
novodobých olympijských her) až do dnešní podoby skrze několik významných stádií.
Olympijští závodníci prvních her plavali způsobem zvaným „trudgeon“ neboli španělský
ráz, na druhých hrách plavali tzv. australským kraulem, později dvou nebo čtyřúderovým
kraulem a tzv. americký kraul byl šestiúderový. Kop nohou postupně přešel z kopu
od kolene, či prsařského střihu ve vlnovitou práci nohou vycházející z kyčelního kloubu.
Byla zdůrazňována vysoká poloha ramen, rytmické dýchání a uvolněná paže při přenosu
(Hofer a kol., 2000).
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Poloha těla
Tělo zaujímá na hladině mírně šikmou polohu, při níž jsou ramena poněkud výše
než boky, nejníže je dolní oblast hrudníku. Při výdechu hledí plavec pod hladinou vpřed
dolů a hlava rozráží vodní hladinu temenem. Úhel náběhu mezi podélnou osou těla
a hladinou se různí podle rychlosti plavání. Při pomalém plavání se pohybuje v rozmezí
5°‒10°. S vyšší rychlostí se tento úhel snižuje až k nule. Při vysokých rychlostech vystupují
záda a hýždě plavce nad hladinu, neboť se nacházejí v oblasti spodního vrcholu první
a druhé vlny. První je vytvořená rozrážením vodní hladiny hlavou, druhá vzniká prouděním
vody kolem pánevní oblasti.
V průběhu práce paží se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla.
K maximálnímu vychýlení dochází na začátku záběrové fáze, kdy ramenní osa svírá s vodní
hladinou úhel 40°‒50°. Na vdechové straně je rozkyv poněkud větší. Vychýlení trupu
umožňuje optimální polohu paže v záběru a plavec tak lépe využije své silové schopnosti.
Přiměřený rozkyv vytváří dobré podmínky pro přenos druhé paže a vdech (Bartens
a Kreichbaum, 1985).
Pohyb horních končetin pod hladinou
Horní končetiny udávají plavci rozhodující hnací sílu. Pracují střídavě, přenos
se uskutečňuje nad vodní hladinou. Jeden plavecký cyklus je stanoven postupným cyklem
jedné a druhé paže. Doba cyklu paží závisí na délce plavané tratě a individuální technice
jedince. Dá se říci, že se cyklus paží s délkou tratě prodlužuje (Maglischo, 2003). Pohyb
horních končetin je rozdělen na šest fází:
•přípravnou;
•přechodnou;
•záběrovou ˗ přitahování;
•záběrovou ˗ odtlačování;
•vytažení;
•přenos paže.
Hodnotíme–li záběrový cyklus jako celek, musíme vnímat to, že se jednotlivé fáze
navzájem podmiňují (Hofer a kol., 2000).
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Přípravná fáze charakterizuje zasunutí paže do vody. Ruka se zasouvá do vody
v šíři ramen v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Ruka je obrácena
dlaní dolů. Během této fáze se paže posunuje ve směru lokomoce, to plavce přibrzďuje a je
tedy třeba zaujmout příznivý tvar ruky. Prsty jsou nataženy a směřují vpřed. Svaly, které
se později účastní záběru, jsou relaxované. Doba fáze je variabilní dle rychlosti plavání
a individuálních rozdílů. Trvá přibližně 0,1˗0,3 sekundy. Na konci této fáze má paže
směřovat dolů a voda začne proudit přes prsty směrem ke hřbetu ruky pod úhlem
šípovitosti ψ kolem 90°.
Fáze přechodná trvá pouze 0,1 sekundy. Dle Maglischa (2003) plavec v této fázi
přechází z brzdící fáze do fáze záběru. Relaxovaná ruka je při změně úhlu náběhu chycena
proudem vody směřujícím přes prsty ke hřbetu ruky a zápěstí. Pro plavce je to impuls
ke zvýšení úsilí a zahájení záběrové fáze. Úhel šípovitosti ψ, viz. obrázek 4, je v rozmezí
90°×110°. Úhel aípovitosti ψ udává základní geometrickou polohu ruky během jejího
pohybu po trajektorii a sočasně určuje její náběžnou a odtokovou hranu (Hofer a kol.,
2000).

Obrázek 4: Úhel šípovitosti (Hofer a kol., 2000)
Záběrová fáze přitahovací je fází pracovní, plavec pohybuje rukou zpočátku
směrem dolů do maximální hloubky, paže je téměř natažená. Úhel šípovitosti je kolem 90°.
V této části záběru dochází ke zmíněnému vychýlení horní části trupu od podélné osy těla
pod úhlem 40°‒50°. Poté plavec začne paži ohýbat v lokti. Současně dochází k vnitřní
rotaci v ramenním kloubu a elevaci lopatky. Tato poloha se nazývá „vysoká poloha lokte“
nebo „ruky předbíhající loket“. K největšímu ohnutí loketního kloubu
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90°‒120° dochází ve chvíli, kdy paže protíná ramenní osu. Tím přecházíme do následující
fáze záběru. Úhel šípovitosti přechází od 90° k nule.
Záběrová odtlačovací fáze začíná, když paže protíná ramenní osu a dochází
k největší flexi v loketním kloubu 90°‒120°. Poté plavec začne paži opět natahovat, čímž
odtlačuje vodní hmotu. Během této fáze se ramenní osa vrací zpět z vychýlení do nulové
polohy. Záběr končí v oblasti kyčelního kloubu.
Fáze vytažení je charakteristická relaxovaným svalstvem paže. Během této fáze
se paže pohybuje vpřed nahoru, a proto vznikají brzdící síly. Poloha ruky a předloktí je
usměrňována okolní proudící vodou.
Fáze přenosu může být prováděděna dvojím způsobem. Plavci, kteří mají menší
rozsah pohyblivosti v pletenci ramenním, přenášejí paži nataženou, poměrně nízko nad
hladinou. Plavci s velkou pohyblivostí v pletenci ramenním se snaží přenášet paži s loktem
co nejvýše a uvolněným předloktím (Hofer a kol., 2000).
Pohyby dolních končetin
Pohyby dolních končetin vycházejí z kyčelních kloubů a odtud se postupně
přenášejí až do kloubů hlezenních. Za začátek cyklu považujeme dolní krajní polohu nohy.
V tomto okamžiku je dolní končetina natažená a nárt otočen co nejvíce dovnitř. Následně
se celá končetina pohybuje nahoru. V kolenním kloubu je natažená a vlivem proudící vody
je natočena do polohy, kdy klade co nejmenší odpor. Pohyb dolů je započat flexí
v kyčelním kloubu. Dolní končetina se ohýbá v kolenním kloubu. Pohyb pokračuje extenzí
v kolenním kloubu, která je příčinnou bičovitého pohybu nohy. Rozsah pohybu
v hlezenním kloubu je omezen jeho pohyblivostí. Hnací sílu vytváří plocha nártu a dolní
část bérce.
Dýchání
Kraulové dýchání těsně souvisí s prací paží. Plavec začíná nádech, když souhlasná
paže na straně vdechu dokončila záběr a vynořuje se z vody. Druhá paže je v přípravné
nebo přechodné fázi, tudíž nezabírá, ale slouží jako stabilizátor a opora pro vdech. Nádech
je realizován otočením hlavy na souhlasnou stranu. Nádech je krátký, ale intenzivní,
proveden ústy těsně u hladiny. Po nádechu se poloha hlavy vrací do výchozí polohy.
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Výdech je realizován ústy částečně i nosem v průběhu záběru pažemi (Hofer a kol., 2000).

2.7.2 Technika plaveckého způsobu znak
Stejně jako u plaveckého způsobu kraul, od kterého je současná sportovní technika
plaveckého způsobu znak odvozena, vytvářejí hlavní hnací sílu záběry horních končetin.
Dolní končetiny mají za úkol především udržet optimální polohu těla, avšak na rozdíl
od kraulu mají u znaku vliv rovněž na celkovou rychlost plavání. Tak jako u kraulu
na jeden pohybový cyklus horních končetin připadá šest záběrů nohama (Čechovská
a Miler, 2001).
Poloha těla
Poloha těla plavce na zádech je vodorovná, pánev je podsazená, ramena u hlavy
a boky o něco níže. Brada mírně přitahuje hlavu k hrudníku. Úhel mezi tělem a hladinou
se pohybuje mezi 5° až 10° dle intenzity plavání, což je způsobeno činností dolních
končetin. Při záběrech horních končetin se tělo značně vykyvuje kolem podélné osy
zpravidla 20° až 40°. To umožňuje záběr pokrčenou paží vedle těla v přiměřené hloubce
a přenos druhé nad hladinou. Pohyb v ose ramenní je ovlivněn snahou o prodloužení
záběrové fáze a maximální uvolnění při přenosu. Poloha hlavy je bez znatelných výkyvů
a ovlivňuje polohu celého těla. Plavec se při plavání znakem dívá vzhůru a hladina vody
mu sahá po uši. Častou chybou v poloze plavce je vysazení v bocích a předklon nebo
záklon hlavy, čímž se zvětšuje nežádoucí tvarový odpor vody (Čechovská a Miler, 2001;
Motyčka, 2001; Hofer a kol., 2000).
Pohyby horních končetin
Rozhodující hnací sílu, podobně jako u kraulu, tvoří pohyby horních končetin.
Pohybový cyklus paží se skládá z několika cyklů. Cyklus pohybů, trvající při sprintu 1,0–
1,4 s, členíme podle účinku na fáze. Meglischo (2003), uvádí osm fází oproti Hoferovi
(2000), který uvádí pouze čtyři fáze. Rozlišujeme tyto fáze: fáze přípravná, fáze
přechodová, záběrovou (přitahování a odtlačování), fáze vytažení a přenosu. Plavec
zasouvá končetinu do vody nataženou, poněkud vně od podélné osy těla. Ruka dopadá
na hladinu hřbetem nebo malíkovou hranou. Zasouvání končetiny je ještě součástí fáze
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přenosu (Hoch, 1987). Po fázi přenosu následuje přípravná fáze, která začíná protnutím
hladiny malíkovou částí ruky. Pohyb směrem vpřed převažuje nad pohybem dolů, rukou
dosahujeme hloubky 15–30 cm. Brzdící a vztlakové síly jsou účinkem pohybu. Svaly, které
provádějí záběr, jsou relaxované. Jelikož záběr probíhá blízko u hladiny, tak je přípravná
fáze velmi krátká (0,10–0,2 s). V průběhu krátké přechodné fáze se ostře mění směr pohybu
ruky, tj. proti směru plavání. Ostrost křivky, po níž se ruka pohybuje a krátké trvání této
fáze (méně než 0,05 s) dokazují velké úsilí plavce. Na konci přechodné fáze dosahuje ruka
hloubky 40–50 cm (Hoch, 1987).
Na začátku záběrové fáze se končetina začíná ohýbat v kloubu loketním
a následkem toho se ruka pohybuje nazad nahoru. Horní část trupu se zároveň vychyluje
kolem podélné osy těla na stranu zabírající ruky. To umožňuje záběr pokrčenou paží
v kloubu loketním vedle těla v přiměřené hloubce, aniž by proťala hladinu nebo se jí
nežádoucím způsobem přiblížila, i přenos druhé paže nad hladinou. Na počátku záběru
se plavec snaží co nejdříve zapojit plochy ruky a předloktí. To činí elevací lopatky a vnitřní
rotací v ramenním kloubu. Končetina se postupně ohýbá, a tím se ruka přibližuje k hladině
až do okamžiku, když protne ramenní osu. V této době prochází rameno dolní částí a ruka
horní částí své dráhy. Úhel mezi paží a předloktím dosahuje svého maxima (80°–110°).
Rovněž rozkyv těla je v této době největší (Hoch, 1987; Motyčka, 2001). Po kulminaci
ruky v horní poloze se končetina začne opět natahovat. Ruka se pohybuje nazad dolů a poté
převážně dolů. Na konci záběru působí na rameno vztlakové síly a zvedají rameno z vody.
Tím umožňují přetočení těla kolem podélné osy na druhou stranu. Záběr končí v oblasti
pod kyčelním kloubem. Podobně jako při kraulu můžeme obě části záběru nazvat
přitahování a odtlačování.
Po skončení tlaku ruky, a tím i skončení záběru, začíná fáze přenesení paže
vzduchem. Vytahování paže a ruky z vody z hloubky asi 40 cm se musí provést s co
nejmenším odporem. Paže se přenáší vzhůru a vpřed v téměř svislé rovině. Paže má být při
přenášení volně natažená, což je signalizováno „vlající“ polohou ruky (Hoch, 1987;
Motyčka, 2001). V okamžiku, kdy paže míjí hlavu, se ruka natáčí dlaní směrem od těla, tím
se připraví na vstup do vody. V době, kdy se jedna z rukou zasouvá do vody, ukončila
druhá paže záběr a začíná fázi vytažení. Rychlost přenášené paže musí odpovídat rychlosti
záběrové paže, takže paže mají být takřka proti sobě a tím se dosahuje plynulý rytmus práce
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paží a to přispívá k dosažení rovnoměrné rychlosti (Hoch, 1987; Motyčka, 2001; Hofer
a kol., 2000).
Pohyby dolních končetin
Pohyby dolních končetin se podobají pohybům kraulovým. Meglischo (1993)
uvádí, že dolní končetiny jsou přibližně o 10° více pokrčené, než při kraulu. Dle Hocha
(1987), se na rozdíl od kraulu hnací síla vytváří během kopu nahoru. Motyčka a kol.
(1991), naopak uvádějí, že kop dolů je stejně účinný, neboť využívá pro pohyb těla vpřed
vztlakovou složku síly. Otáčení boků kolem podélné osy těla je o něco výraznější než
u kraulu. Kopy v šikmých polohách tvoří oporu pro záběr paží, který se provádí vedle těla,
a tím pomáhají udržet rovnováhu plavce na hladině (Hoch, 1987; Motyčka, 2001). Na jeden
cyklus paží se využívá šesti úderový kop nohou. Pohyb dolních končetin musí vycházet
z kyčelního kloubu a do pohybu musí být zapojeny stehenní svaly.
Dýchání
Dýchací cykly jsou spjaty s pohyby horních končetin, ačkoli se zdá, že dýchání
není problematické a plavec má možnost provést vdech v kterémkoli okamžiku, protože má
obličej stále nad vodou. Za neúčelné se považuje příliš rychlé a mělké dýchání. Vdech
se provádí během přestávky mezi záběry, výdech v průběhu záběru jedné z paží (Hoch,
1987; Motyčka, 2001; Hofer a kol., 2000).

2.7.3 Technika plaveckého způsobu prsa
Pravidla plavání přesně vymezují techniku plaveckého způsobu prsa. Tělo musí
spočívat na prsou a ramena musí být ve vodorovné poloze. Všechny pohyby paží musí být
současné a symetrické, bez střídavých pohybů. Paže musí být společně vytočené od prsou
dopředu a vrácené zpět na hladinu, nebo pod hladinou vody. Všechny pohyby nohou musí
být současné a ve stejné rovině bez střídavých pohybů. Pohyby nohou a chodidel nahoru
a dolů ve svislé rovině nejsou dovolené. Část hlavy musí během závodu protínat hladinu
vody po každém záběru.
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Poloha těla
V průběhu pohybového cyklu se podélná osa trupu vhledem k hladině mění.
V základní poloze, při splývání je tělo plavce natažené, boky jsou blíž u hladiny, než hlava
a ramena. Naopak hlava a ramena jsou nejvýše nad hladinou ve chvíli, kdy paže ukončují
záběr (Hofer a kol., 2000).
Pohyby horních končetin
Pohyby paží musí být současné a symetrické. Záběr paží se výrazně podílí
na celkové propulzi plavce. Cyklus pohybů horních končetin členíme na fáze:
•splývání;
•přípravnou;
•záběrovou;
•natahování.
Fáze přípravná – paže se pohybují od sebe do stran. Pohyb probíhá v hloubce asi
20 cm pod hladinou.
Fáze záběrová – navazuje na fázi přípravnou a je charakteristická postupnou flexí
v kloubu loketním, přičemž ruce zabírají šikmo dolů. Záběrové plochy tvoří dlaně a vnitřní
strany předloktí. Lokty se pohybují v blízkosti hladiny a flexe v loketním kloubu
se v průběhu záběrové fáze mění. Největší je 90°–100°. Zpočátku slouží lokty jako opora,
a když ruce dosáhnou úrovně loktů, plavec rychle přitahuje ohnuté paže pod hrudník.
V důsledku toho se tělo prohýbá, hlava a ramena se zvedají co nejvýš nad hladinu.
V okamžiku, kdy nadloktí dosáhne polohy téměř kolmé k hladině je fáze záběru ukončena
a plavec vdechuje.
Následuje fáze natahování, která je charakteristická prudkým vytrčením paží
vpřed a zanořením hlavy pod hladinu.
Výdech začíná v době, kdy se obličej ponoří do vody a končí ke konci záběrové
fáze. Po natahování paží plavec opět splývá a tím ukončí celý cyklus (Hofer aj., 2000).
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Pohyb dolních končetin
Cyklus dolních končetin lze rozdělit do fází: splývání, skrčování, záběrová.
Fáze splývání – dolní končetiny jsou natažené a špičky nohou jsou vtočeny
dovnitř, nárty směřují dolů. Dolní končetiny se postupně ohýbají, nastává fáze skrčování
(paty se pohybují v blízkosti hladiny). Kolena jsou od sebe vzdálena přibližně na šířku
boků. V maximálním ohnutí dolních končetin, jsou paty přitaženy k hýždím s dorzální flexí
v hlezenním kloubu se špičkami vně. Z této polohy vychází záběrová fáze dolních končetin,
která začíná energickým kopem obloukem vně nazad a dolů. Pohyb pokračuje přiblížením
dolních končetin k sobě až do natažení (Hofer a kol., 2000).

2.7.4 Vliv jednostranné amputace dolní končetiny na plaveckou
techniku
Se ztrátou jedné dolní končetiny se těžiště přesouvá na zdravou stranu a výše.
Na zdravou stranu působí přetáčení, které je třeba vyrovnávat vlastním úsilím. Plavec musí
aktivně překonávat vertikální i laterální rotaci, aby dosáhl dobrých podmínek pro nádech.
Laterální rotace se ovládá polohou hlavy nebo změnami v rozložení specifické
hmotnosti – plavec provádí pohyby horními nebo dolními končetinami v opačném směru
proti rotaci. Asymetrie v objemu a specifické hmotnosti těla vede k tzv. hadovitému
pohybu.
Kraul a znak
Při plavání plaveckými způsoby kraul a znak, plavci s amputací jedné dolní
končetiny využívají kop nejen pro lokomoci, ale i k udržení optimální polohy. Pohyb dolní
končetiny se přesouvá na střed – do osy těla, výsledná síla působí rovnoměrně na obě
strany těla.
Pro udržení splývavé polohy musí plavec provést první kop ve vertikálním směru
a následný kop provede křížem v šíři boků směrem ke středové ose těla. Např. Je li
amputována pravá dolní končetina, musí provést kop levou dolní končetinou při záběru
levou horní končetinu směrem dolů a při záběru pravou horní končetinu musí provést kop
křížem ve směru ke středové ose těla.
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Prsa
Plavci s jednostrannou amputací dolní kočetiny používají stejnou techniku kopu
v počáteční fázi práce nohou jako zdraví plavci. Následně musí provádět kop spíše dozadu
a přímo, než do stran. Jeli kop směřován přímo, umožňuje plavci plavat přímým směrem
(Cranfield, Seley a Strom, 1984).

2.8 Svalová aktivita na suchu
Zapojení svalů na suchu je determinováno nebo podmíněno vzpřímeným postojem
člověka. Svaly svou činností musí překonávat síly působící na člověka na zemském
povrchu. Jsou to síly gravitačního pole. Ve vodním prostředí dochází k nadlehčení
a eliminaci těchto gravitačních sil dle pravidel Archimédova zákona. Svalový aparát
člověka není tedy zatěžován stejně jako na suchu. Ve stoji spatném „na suchu“ zapojujeme
svalové skupiny, které zajišťují vzpřímený postoj. Tyto svaly nazýváme svaly posturální
a dělíme je na dvě skupiny, svaly tonické a fázické (Lánik, 1990).
Svaly tonické, jsou svaly, které mají zvýšený tonus. Zapojují se více při denních
stereotypních činnostech (stoj, chůze, sed). Jsou to svalové skupiny s výraznou tendencí
ke zkrácení.
Druhou skupinou svalů, které se také podílejí na posturální funkci jsou svaly
fázické, svaly s tendencí k oslabení. Jsou to svaly hypoaktivní a na denních stereotypech
se méně zapojují. Pro správné držení těla jsou však nezbytné (Lánik, 1990).
Zapojení svalů při plaveckém způsobu kraul a znak
Pro vrcholové plavce je důležitá svalová síla, vysoká anaerobní kapacita a vysoký
aerobní výkon (hlavně na delších tratích). Bylo zjištěno, že frekvence záběrů při plavání
kraulem má pozitivní vliv na síly vyvíjené plavcem – s rostoucí frekvencí záběrů narůstá
činnost svalů a vyvíjená síla. Proto je pro plavce důležitý silový trénink využívající trénink
frekvence záběrů s různou dobou trvání (Cabri, 1988). Podíl relativní maximální
izometrické kontrakce – počet vrcholů a podíl svalové intenzity
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u závodních a nezávodních plavců při plavání kraulem a znakem (Clarys, 1988) uvádíme
v tabulce 3 a obrázku 5.
Tabulka

3: Průměrná

svalová

činnost

při plavání kraulem

a znakem

(Clarys, 1988)
Nejčastější
počet
kontrakcí
Natahovač prstů
Ohýbač zápěstí
Trojhlavý sval pažní-laterální
hlava
Trojhlavý sval pažní-dlouhá
hlava
Dvojhlavý sval pažní
Sval deltový-přední část
Sval deltový-střední část
Sval deltový-zadní část
Zdvihač hlavy
Sval trapézový-levá část
Sval trapézový-pravá část
Široký sval zádový
Velký sval prsní-clav.
Velký sval prsní-stern.
Přímý sval břišní-horní část
Přímý sval břišní-dolní část
Šikmý sval břišní-levý
Šikmý sval břišní-pravý
Velký sval hýžďový-horní
část
Velký sval hýžďový-dolní
část
Přímý sval stehenní
Sval pološlašitý
Dvojhlavý sval stehenní
Přední sval holenní
Trojhlavý
sval
lýtkovýpostranní hlava

% svalové
činnosti/cyklů
u závodních plavců

% svalové
činnosti/cyklů
u nezávodních
plavců
38,35
43,10
28,92

2
2
3

30,23
38,78

2

39,47

35,64

2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

27,00
33,12
37,33
27,58
25,54
29,91
24,51
92,34
36,75
43,27
83,13
91,96
24,49
28,64
79,52

34,61
23,43
31,97
36,33
21,81
22,57
29,54
23,66
26,10
39,66
37,86
48,33
39,92
35,84
41,40

2

122,41

31,18

2
2
2

21,61
18,53
19,13

24,57
36,57
32,50
22,70
36,13

60

Obrázek 5: EMG záznam svalové činnosti dvou plavců (osoba A – horší plavec, B
– lepší plavec) Michio, Kihachi, Mitsumasa (1964), upraveno Požgayová (2008)

Svalová aktivita při kraulu a znaku je úzce spojena se splývavou polohou plavce,
s působením vodního prostředí, s vytvářením hnacích sil a zachováním optimální techniky
plaveckého způsobu. Při poloze splývání se aktivuje jiné svalstvo, než při stoji ve výponu
nebo stoji spatném se vzpažením nebo připažením.
Při plavání plaveckým způsobem kraul a znak se liší svalová aktivita dle dané
fáze. Rozdíly jsou hlavně mezi svaly, které vytvářejí hnací sílu, a které jsou aktivní při
přenosu. Postupně se zapojují všechny svaly ramene. Jsou to svaly umožňující krouživý
pohyb, svaly, které zvedají a podmiňují pokles pletence ramenního a ty, které způsobují
vnitřní rotaci předloktí (Preislerová–Bělková, 1984; Colwin, 2002).
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Zapojení svalů při záběrové fázi
V počátku záběrové fáze se na pohybu podílejí svaly podmiňující pokles pletence
ramenního, které spouští rameno, čímž prodlužují délku záběru (Čihák, 2001; Colwin,
2002).
Jsou to tyto svaly:
•Malý a velký sval prsní (M. pectoralis major et minor);
•Sval podklíčkový (M.subclavius);
•Vzestupná a sestupná vlákna deltového svalu (M. deltoideus, pars clavicularis,
pars acromialis, pars spinalis);
•Dolní vlákna předního pilovitého svalu (M. serratus anterior);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi).
Ve fázi záběru pak hlavně svaly vykonávají krouživý pohyb, flexory ramenního
kloubu:
•Přední část deltového svalu (M. deltoideus, pars clavicularis);
•Velký prsní sval (M. pectoralis major, pars clavicularis, pars sternocostalis, pars
abdominalis);
•Hákový sval (M. coracobrachialis);
•Dvojhlavý sval pažní (M. biceps brachii, caput longum, caput brevis).
Svaly způsobující vnitřní rotaci předloktí se zapojují na konci záběru a při zahájení
přenosu:
•Velký prsní sval (M. pectoralis major);
•Přední část deltového svalu (M. deltoideus, pars clavicularis);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi, pars vertebralis, pars costalis, pars
iliaca);
•Hákový sval (M. coracobrachialis);
•Podlopatkový sval (M. subscapularis);
•Velký oblý sval (M. teres major).
Zapojení svalů při přenosu
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Dle Preislerové – Bělkové (1984), se při přenosu aktivují svaly způsobující vnitřní
rotaci předloktí a vykonávající krouživý pohyb pletence ramenního:
•Velký prsní sval (M. pectoralis major);
•Trapézový sval (M. trapezius);
•Přední část deltového svalu (M. deltoideus);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi);
•Hákový sval (M. coracobrachialis);
•Podlopatkový sval (M. subscapularis);
•Velký oblý sval (M. teres major).
Zapojení svalů při plaveckém způsobu prsa
V průběhu záběrové fáze paží se zapojují svaly vykonávající vnitřní rotaci, flexi
a abdukci ramenního kloubu (Čihák, 2001; Colwin, 2002).
Jsou to tyto svaly:
Dle Preislerové – Bělkové (1984) se ve fázi záběru zapojují svaly vykonávající
flexi ramenního kloubu:
•Přední část deltového svalu (M. Deltoideus);
•Velký sval prsní (M. pectoralis major);
•Sval hákový (M. Coracobrachialis);
•Dvojhlavý sval pažní (M. biceps brachii).
Svaly vykonávající abdukci ramenního kloubu ve fázi záběru:
•Zadní snopce deltového svalu (M. deltoideus, pars spinalis);
•Sval nadhřebenový (M. Supraspinatus).
Svaly způsobující vnitřní rotaci ramenního kloubu ve fázi záběru:
•Velký prsní sval (M. pectoralis major);
•Přední část deltového svalu (M. deltoideus, pars clavicularis);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi);
•Velký oblý sval (M. teres major);
•Sval hákový (M. coracobrachialis);
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•Sval podlopatkový (M. subscapularis).
Svaly, které se v průběhu záběru podílejí na flexi předloktí:
•Hluboký sval pažní (M. brachialis);
•Sval vřetenní (M. brachioradialis).
Svaly způsobující addukci ramenního kloubu se pohybu účastní v momentě
přechodu od ukončení záběrové fáze k fázi natahování:
•Velký prsní sval (M. pectoralis major);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi);
•Sval podhřebenový (M. infraspinatus);
•Sval podlopatkový (M. subscapularis);
•Malý a velký oblý sval (M. teres minor et major);
•Dlouhá hlava trojhlavého svalu ramenního (M. triceps brachii, caput longum).
Zapojení svalů při přenosu
Extenzory ramenního kloubu provádějí extenzi paže do splývavé polohy:
•Zadní část deltového svalu (M. deltoideus, pars spinalis);
•Široký sval zádový (M. latissimus dorsi);
•Sval podhřebenový (M. infraspinatus);
•Malý a velký oblý sval (M. teres major).
Svaly, které se podílejí na extenzi předloktí ve fázi natahování:
•Trojhlavý sval pažní (M. triceps brachii);
•Sval loketní (M. anconeus).

2.9 Hodnocení svalové aktivity v plavání
Hodnocení svalové aktivity v plavání bylo popsáno v mnoha studiích pomocí
sledování různých fyziologických, kinematických a biomechanických parametrů.
Sledováním nejnižší rychlosti, která vyvolává maximální spotřebu kyslíku,
se zabývali Billat a kol. (1996) a následně i Fernandes a kol. (2006). Krevní koncentraci
laktátu během plaveckých soutěží a následně po nich u družstva italských plavců,
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složeného z mužů i žen, sledovali Bonifazi a kol. (1993). Výsledky prokázaly nižší
koncentraci laktátu u plavců na 800 m a 1 500 m, také plavkyně vykazovaly nižší hodnoty.
Obdobnou problematikou se zabývali i Weiss a kol. (1988). Změny ve zrychlení před
a po zátěži ve 25 m úsecích maximální rychlostí, ukázaly pomocí Fourierovy analýzy Tella
a kol. (2008), které hnací síly mohou přispět k lepší výkonnosti plavce. Vliv únavy
na změnu délky záběru, řešili Toussaint a kol. (2006) a vliv změny frekvence záběrů
na koordinaci paží, prodloužením přípravné fáze záběru Alberty a kol. (2008).
Analýzou kinematických změn během 100 m kraul u plavců s rozdílnou
výkonností a pohlaví, kdy muži vysoké výkonnosti vykazovali stabilnější koordinaci
a délku záběrů, se zabývali Seifert a kol. (2007). Na sledování ůčinků vysoké intenzity
plavání na časoprostorové parametry a trajektorii prstů u elitních plavců se zaměřili
Aujouannet a kol. (2006). Seifert a kol. (2005) prováděli analýzu časoprostorových
a kordinačních změn během 100 m kraul ve vztahu paže a dolní končetiny u vysoce
trénovaných plavců. Plavci vykazovali vysokou stabilitu dat, kdy u stejné délky a rychlosti
záběru se měnila rychlost pouze v průběhu částí záběru. Účelem studie bylo zjistit při
submaximálním zatížení, zda hladina laktátu odpovídá této rychlosti a kdy dochází
ke zkracování záběru (Dekerle a kol., 2005). Všechny tyto studie se zaměřují na hodnocení
aktivace svalů při vzrůstající únavě a ukazuje se, že svalová únava během plavání je
zajímavé téma, které může být šetřeno pomocí různých metod a parametrů.
Energetická náročnost při plavání 100 m sprint je odvozena z anaerobního
metabolismu, což způsobuje koncentraci laktátu v krvi, která dosahuje hodnoty kolem 10–
20 mmol/l. (Bonifazi a kol., 1993). Nahromaděné vodíkové ionty v rozporu s mechanizmy
svalové kontrakce, způsobují pokles generované svalové síly (Fitts, 1994). Tento fakt byl
prokázán i Aujouannetem a kol. (2006) porovnáním izometrické síly před a po čtyřech
50 m úsecích plavaných kraulem. Díky snížené svalové síle produkované unavenými svaly,
plavec není schopen udržet počáteční délku záběru (SL), která byla použita, jako jeden
z prvních ukazatelů únavy (Dekerle a kol., 1988). K udržení rychlosti dle Albertyho a kol.
(2008), plavci často kompenzují zkrácení délky záběru vyšší frekvencí záběrů (SR), ale
s postupem únavy, se rychlost plavání stejně snižuje. Někteří autoři zjistili, že relativní
délka záběrové fáze se snižuje
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s progresivní únavou, což se odráží ve změně koordinace ramene Alberty a kol. (2008),
Seifert a kol. (2007).
Výzkumy s využitím elektromyografu v plavání zaznamenaly velký vývoj
v minulém století. Užitím povrchových elektrod se zabývali především Ikai a kol. (1964).
V roce 1964 vydali Ikai, Ishii, Miashyta zprávu o zapojení povrchových svalů při plavání
plaveckého způsobu kraul. Pozornost směřovali na fázi záběru, kde vznikají hlavní hnací
síly, které jsou nejdůležitější pro plavecký výkon. Elektromyografický výzkum plavců Ikai
a kol. (1964) ukazuje, že v první fázi přenosu paže se pracující svaly prudce smrští.
Především sval deltový a trapézový (M. deltoideus; M. trapesius), tím dají impuls
k přenosu paže nad vodou. Následně dojde k uvolnění svalů, které přenášejí paži a v druhé
fázi přenosu musí plavec uvolnit vedení paže v přenosu, tedy uvolnit deltový sval (M.
deltoideus) a trapézový sval (M. trapesius).
Špičkoví plavci oproti plavcům s nižší výkonností, zapojují svaly paží, malý
a velký sval prsní (M. pectoralis major et minor), sval podklíčkový (M.subclavius),
vzestupná a sestupná vlákna deltového svalu (M. deltoideus), dolní vlákna předního
pilovitého svalu (M. serratus anterior), široký sval zádový (M. latissimus dorzi) méně
intenzivně a po kratší časový úsek. Současně se také intenzivněji zapojují svaly, které
přitahují paži k tělu, jsou to: široký sval zádový (M. latissimus dorzi); velký sval oblý (M.
teres major); a trojhlavý sval pažní (M. triceps brachii), (Counsilman, 2000).
Dle Counsilmana (2000), lepší plavec více používá svaly přitahující paži k tělu
a tím dosahuje mnohem účinnějšího záběru. Široký sval zádový (M. latissimus dorzi)
se stahuje krátce po začátku záběru a velký prsní sval (M. pectoralis major) se aktivuje
a připojuje k přitahování paže v okamžiku, kdy široký sval zádový již napůl vykonal stah.
U horšího plavce je tomu naopak. Okamoto a Wolf (1979) ukazují metody měření EMG
ve vodním prostředí pomocí závěsných systémů, u kterých vznikají problémy s artefakty
vzniklými vadami na vedení mezi povrchem elektrod a snímacím přístrojem. Popisují
způsoby zapojení a upevnění elektrod na tělo plavce. Jejich výzkumy však směřují spíše
ke sledování kraulového kopu a porovnávání práce dolních končetin s pohybovým vzorcem
chůze. Relativním přemístěním ramenního, loketního a zápěstního kloubu se zabývali
Rouard a kol. (1997), kteří vycházejí z Counsilmana (2000), a Maglischa (2003), a věnovali
se hlavně trajektorii pohybu zmíněných kloubů při plavání technikou kraul.
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Výzkum se však příliš nezabýval přímo zapojením svalů v průběhu pohybu.
Piette a Claris (1979) sledovali izometrickou a dynamickou kontrakci vybraných
svalů při plavání technikou kraul. Výzkum byl prováděn na špičkových a průměrných
plavcích. Kvantitativní a kvalitativní analýzou zjišťovali pohybový vzorec při plavání
kraulem. Výsledky ukázaly na velké rozdíly sledovaného vzorku. Svalová aktivita rotátorů
ramenního kloubu neukázala reprezentativní – ukázkový vzorec pohybu. Svaly aktivující
se při plavání jsou gluteus maximus, břišní svaly a některé svaly horní části trupu a svaly
paží: latissimus dorsi, m. pectoralis major a triceps brachii (Piette a Clarys, 1979; Clarys
a kol, 1983). Flexor carpi ulnaris (Clarys a kol., 1983; Rouard a kol., 1997; Caty a kol,
2006), a extensor carpi ulnaris (Caty, 2006). Je všeobecně známo, že svaly paže a ramene
se nejvíce aktivují při záběru a podílejí se přibližně z 85 % na lokomoci plavce (Hollander
a kol, 1988; Deschodt a kol, 1999). Pectoralis major a latissimus dorsi se podílejí na rotaci
v ramenním kloubu a napomáhají při zapojení paže při záběru. Navíc fungují jako pomocné
dýchací svaly (Nuber a kol, 1986; Scovazzo a kol, 1991), zatímco triceps brachii hraje
důležitou roli při ukončení záběru tím, že způsobuje extenzi v lokti a paže končí záběr
až u boků (Maglischo, 2003).
Použití povrchové elektromyografie umožňuje sledovat aktivaci různých svalů
najednou (De Luca, 1984; Masuda a kol, 1999). Z našich autorů se tématikou metodika
snímání povrchového EMG ve vodním prostředí pomocí modifikované metodiky
povrchové elektromyografie ve vodním prostředí, tzv. Water Surface Elektromyography,
zabývali Pánek a kol. (2010).
Amplituda EMG povrchu při trvalé svalové kontrakci se zvyšuje díky
synchronizaci zařazených motorických jednotek a aktivaci nových (Lowery a kol, 2002;
Masuda a kol, 1999; Merletti a kol, 1991, 2004). Během plavání, to bylo prokázáno
Wakayoshi a kol. (1994), která odhaduje míru svalové únavy a tedy aktivitu z flexoru carpi
radialis, biceps brachialis, triceps brachialis a deltových svalů při různé rychlosti plavání.
Pouze deltové svaly prokázaly zvýšenou hodnotu integrované EMG (iEMG) při sprintech
mezi 1,3 a 1,4 ms–1, zatímco ostatní svaly neprokázaly žádné významné změny. V další
studii (Rouard a Clarys, 1995; Rouard a kol, 1997), zahrnující 4 × 100 m kraul,

67

prokázal pouze flexor carpi ulnaris zvýšenou EMG, přibližně u 85 % nejlepších výkonů
plavců, bez ohledu na stupeň vyčerpání na konci měřených úseků. Pro hodnocení svalové
únavy, je signál EMG obvykle analyzován ve frekvenční oblasti (Gerdle a kol, 1988; 2000;
Komi a Tesch, 1979; Masuda a kol, 1999; Merletti a Roy, 1996).
Bylo prokázáno, že frekvence spektrální hustoty, která se obvykle vypočítá
ze surového EMG signálu při zvýšené únavě, přechází na nižší frekvenci (De Luca, 1979;
Lindstrom a Magnusson, 1977; Viitasalo a Komi, 1977; Merletti a kol, 1990; Merletti a Lo
Conte, 1997). Pokles minimální a střední frekvece byl z velké části připisován snížené
rychlosti vedení ve svalovém vláknu v důsledku místních metabolických změn v pracovním
svalu (Bigland–Ritchie, 1981; Masuda a kol., 1983). Úpravou motorické jednotky, tvaru
akčního potenciálu, rychlostí aktivace a synchronizace můžeme také přispět ke změnám
minimální a střední frekvence (Brody a kol, 1991; Bigland–Ritchie a Woods, 1984;
Dimitrova a Dimitrov, 2003; Gabriel a Kamen, 2009). Vzhledem k vysoké úrovni
nestacionarity signálů EMG při dynamickém svalovém stahu (signál rychle mění vlastnosti
v čase), je třeba spektrální vlastnosti takových signálů obecně analyzovat pomocí metody
umožňující současné prezentace signálu EMG v časové a frekvenční oblasti. Různé
pokročilé metody byly úspěšně využity, jako časově–frekvenční analýzy EMG – např.
Cohen třídy transformace (Bonato a kol., 1996; Bonato a kol., 1999; Bonato a kol., 2001).
Jen minimum studií se zajímalo o analýzu EMG v oblasti frekvence. Aujouannet a kol.
(2006) hodnotí svalovou únavu porovnáním EMG při izometrické kontrakci flexorů paží
před a po plavání. Analýzou vybraných svalů horní končetiny při pohybu ve vodním
prostředí a proti pohybu elastického tahu se zabývali Pavlů a Pánek (2008).
V odborné literatuře, zejména cizojazyčné jsou uvedeny studie zaměřené
na handicapované plavce. Osborough, Payton, Daly (2009) sledovali 13 plavců skupiny S9
s amputací paže v loketním kloubu. Na základě natočení videí pod vodou následně
vyhodnotily pomocí systému SIMI motion asymetrii záběrů u zdravého ramene a ramene
na straně amputace.
Satkunskiene, Schega, Kunze, Birzinyte a Daly (2005) se zabývali vybranými
kinematickými parametry ramene u 18 elitních plavců (9 žen a 9 mužů) se zdravotním
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handicapem klasifikačních tříd S3–S10. V rámci studie zjišťovali možnosti potenciálního
využití indexu koordinace paže (IDC) při hodnocení plavecké techniky u plavců s různými
funkčními schopnostmi. Byla vyhodnocována míra překrývání záběrových fází a časová
prodleva mezi záběrovými fázemi. Na základě výsledků, se správná koordinace jeví, jako
zásadní pro všechny sledované klasifikační třídy. Někteří sledovaní plavci s postižením
vykazovali extrémní hodnoty na obou koncích indexu měřítka, což by mohlo mít zásadní
význam pro udržení rovnováhy při amputaci jedné z končetin.
Účelem studie Pelayo, Sidney, Moretto, Wille a Chollet (1999), bylo analyzovat
rychlost lokomoce, délku záběrů a rychlost záběrů během 100 m volným způsobem
u špičkových plavců (mužů a žen) se zdravotním postižením klasifikačních tříd S3–S10
a porovnat dosažené výsledky se zdravými plavci. Délka záběrů se významně zvýšila
v závislosti na úrovni schopností klasifikační skupiny a hodnoty byly významně odlišné
mezi muži a ženami v každé klasifikační skupině. Naopak rychlost záběrů se významně
lišila především mezi pohlavími, mezi každou klasifikační skupinou a mezi zdravými
plavci.
Technikou plaveckých způsobů se zabývá mnoho autorů jak českých, tak
zahraničních Bunc (1989); Hofer a kol (2000); Čechovská a Miler (2001); Colwin (1992);
Counsilman (2000). Analýzou svalové činnosti pomocí EMG, zapojením a podílem aktivity
svalů na technice plaveckých způsobů, jednotlivými fázemi a délkou trvání se také zabýval
Hamilton, Luttgenser in Čechovská (2003). O zvláštnostech plavecké výuky osob
s tělesným postižením, se můžeme dočíst, např. v Lockettovi a Keyeseovi (1994), kde
se část publikace zabývá realizací pohybových aktivit ve vodním prostředí u osob
po amputaci dolních končetin.
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Pohybové aktivity prováděné ve vodním prostředí jsou pro handicapované
sportovce velmi atraktivní. Jak vyplývá z rozboru literatury v teoretické části, nebyl dosud
dostatečně zpracován popis plavecké techniky plavců s jednostrannou nadkolenní amputací.
Proto se v naší práci budeme zabývat sledováním, jak jednostranná nadkolenní amputace
dolní končetiny ovlivňuje plaveckou techniku handicapovaných plavců.
Na základě uvedených skutečností jsme definovali cíl práce.
Cílem práce je pomocí měření EMG u skupiny vybraných svalů, popsat
intraindividuální rozdíly v plavecké technice plavců s jednostrannou nadkolenní amputací
dolní končetiny.

3.1 Úkoly práce
•Vytvořit přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska.
•Vybrat sledovaný soubor.
•Natočit videozáznamy plavecké techniky handicapovaných plavců.
•Provést měření EMG vybraných svalů u sledovaného souboru.
•Zpracovat získaná data.

3.2 Vědecká otázka
Bude se do plavecké techniky kraul, prsa a znak u plavců s jednostrannou
nadkolenní amputací významně promítat absence dolní končetiny?
Může absence DK ovlivnit plaveckou techniku natolik, že svaly na straně těla bez
amputace, budou vykazovat rozdílnou aktivaci při plavání plaveckými způsoby kraul, znak
a prsa.
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3.3 Hypotézy
H1: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny, budou vykazovat
rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu kraul.
H2: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny, budou vykazovat
rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu znak.
H3: Elektrická aktivita vybraných svalů při plaveckém způsobu prsa bude
v časové ose symetrická.
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 Charakteristika výzkumu
Výzkum orientovaný na analýzu plavecké techniky u hendikepovaných plavců
s jednostrannou nadkolenní amputací má charakter popisné studie na základě čtyř
případových studií. Popis je prováděn na základě rozboru videozáznamu pomocí kritických
míst (Süss, 2006) se synchronizovaným záznamem EMG aktivity svalů.
V případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo
případů. Zatímco ve statistickém šetření shromažďujeme relativně omezené množství dat
od mnoha jedinců (nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat
od jednoho nebo od několika málo osob. V druhém případě se jedná především o zachycení
složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. Předpokládá se, že důkladným
prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným, podobným případům. V závěru
studie se zkoumaný případ může srovnat s jinými případy, provádí se také posouzení
validity výsledků (Hendl, 2005).
Případové studie se rozlišují podle sledovaného případu. V případě našich studií
se jedná vždy o osobní případovou studii.
„Osobní případová studie je výzkumná metoda v empirickém pedagogickém
výzkumu, při níž je zkoumání podroben jednotlivý případ (např. žák, malá skupina žáků,
jednotlivá třída, škola apod.), detailně popsán a vysvětlován, takže se dochází k takovému
typu objasnění, jehož při zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout.
Výhodou metody je možnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost
zobecnitelnosti výsledků.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2001, str. 4).

4.2 Charakteristika sledovaného souboru
Vzhledem k charakteru výzkumu – případové studie jsme zvolili záměrný výběr
(Kerlinger, 1972). Sledovaný soubor tvořili čtyři plavci klasifikační skupiny S9, z toho dva
muži a dvě ženy ve věku 20 – 37 let. Charakteristiku souboru uvádíme
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v tabulce 4. Všichni plavci se výzkumu zúčastnili dobrovolně a souhlasili s anonymním
uveřejněním výsledků. V době výzkumu se tito plavci zúčastňovali plaveckých závodů
tělesně handicapovaných v ČR.
Tabulka 4: Charakteristika sledovaného souboru
Označení sledované osoby
Pohlaví
Věk [rok]
Váha [kg]
Amputace

A
muž
37
107
levá

B
muž
31
75
levá

C
žena
20
43
pravá

D
žena
21
50
pravá

4.3 Charakteristika použitých metod
K popisu činnosti (aktivity) vybraných svalů jsme použili kvalitativní analýzu
a povrchovou elektromyografii (EMG).

4.3.1 Kvalitativní analýza
Pro popis pohybu jsme vybrali popis pomocí kritických míst. Principiálně
vycházíme z modelu kvalitativní analýzy pohybových dovedností, jak jej definovali
Knudson a Morrison (1997) a v české literatuře například Dobrý (1999) a Süss (2006).
Kvalitativní analýza je definována, jako systematické pozorování s introspektivním
posouzením kvality lidského pohybu s cílem zlepšení pohybové výkonnosti následnou
intervencí (Knudson a Morrison, 1996). Koncepce a modely kvalitativní analýzy se liší
podle toho, ze kterého podoboru kinantropologie vycházejí. Podle původní terminologie
rozlišujeme dvě velké skupiny modelů: „observational models“ (observační – založené
na pozorování) a „comprehensive models“ (globální, souhrnné). V obou těchto skupinách
jsou

rozpracovány

pohybového

učení

a ověřeny

modely,

a vývojových

vycházející

sekvencí.

z pedagogiky,

V našem

případě

biomechaniky,
vycházíme

z comprehensivního modelu, vycházejícího z principu modelu McPerson (1990) a z popisu
kritických míst.
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Při vytváření modelu jsme vycházeli nejprve z celkového provedení a z popisu
plavecké techniky u zdravých jedinců a poté definováním kritických míst pro náš výzkum.
Kritická (klíčová, uzlové body) místa lze charakterizovat jako ta místa v pohybové
dovednosti, která rozhodují o její úspěšnosti. Podobnou definici lze najít i u Janury
a Zahálky (2004), kteří klíčová místa definují jako dílčí pohybové činnosti, které
komplexní pohybovou činnost nejvíce ovlivňují (místa, časy a způsoby provedení těchto
činností).
Pro kvalitativní analýzu je důležité znát rozsah (limity, pásmo) správnosti
kritických míst, který určuje, zda výkon dovednosti bude ještě úspěšný nebo již neúspěšný.
Integrální součástí kritických míst je myšlenka správné sekvence, tj. seřazení a vazby
jednotlivých prvků dovednosti (Dobrý, 1999). Pro kvalitativní analýzu pohybových
dovedností, založenou na pozorování kritických míst, je vhodným doplňkem využití
kvantitativních kinematických dat, získaných pomocí různých metod měření nebo
kinematických analýz (Zahálka, Süss a Tůma, 2000). Popis kritických míst plavecké
techniky kraul, znak a prsa vychází z Hofer a kol. (2000) a hodnocení odborníků.
4.3.1.1 Výběr pohybu a kritických míst pro měření
Pro měření byly vybrány plavecké způsoby kraul, znak a prsa.
Jednotlivé kroky (záběry paží) jsme srovnávali s dalšími kroky následných pokusů
jednotlivých technik.
Při sledování jsme se zaměřili na kritická místa, a to na přípravnou fázi a vytažení
paže z vody. Kritická místa v plavecké technice popisovaná v literatuře, jsou okamžiky
v průběhu plaveckého cyklu, ke kterým dochází, jak pod vodní hladinou, tak i nad ní. Pro
naše měření jsme mohli použít pouze ta kritická místa, ke kterým docházelo nad hladinou,
tzn., že jsme je mohli následně vidět na videozáznamu.
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Kritická místa v plaveckém způsobu kraul
Kritická místa pro plavecký způsob kraul popisovaná v literatuře:
Kritické místo I
Prvním kritickým místem je okamžik, kdy se paže nachází v přípravné fázi, tedy
uvolněná HK s miskovitým tvarem dlaně je zanořována do vody.
Ruka se zasouvá do vody v šíři ramen v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně
se natahuje vpřed. Prsty jsou natažené a směřují vpřed (úhel 90°) aby měly příhodný
hydrodynamický tvar a došlo k minimalizaci brzdivého odporu (Hofer aj 2000).
Kritické místo II
Následná první část záběrové fáze, která je charakteristická pohybem HK
po křivce ve směru vně od podélné osy.
Tato fáze společně s fází přípravnou, která trvá 0,1s přechází paže z polohy brzdící
do polohy záběrové. V tomto okamžiku dosahuje úhel šípovitosti prstů 90° ‒ 110°. Dochází
k rychlému nárůstu svalového úsilí a je vytvářena propulzní síla (Hofer a kol., 2000).
Kritické místo III
Druhá část záběrové fáze, kdy HK pokračuje již v započaté křivce, aby dosáhla
své maximální hloubky.
Jedná se o pracovní fázi pohybového cyklu. Paže pokračuje po započaté dráze
a převážně dolů aby dosáhla své maximální hloubky. Končetina je téměř natažená
a ramenní osa svírá s hladinou maximální sklon 40° – 50°. Po dosažení největší hloubky
se končetina postupně ohýbá v loketním kloubu. Největší ohnutí 90° – 120° nastává
v okamžiku, kdy paže protíná svislou rovinu. Dále se začíná končetina opět natahovat
a pokračuje pod břicho a odtud vně od podélné osy nazad. Záběr končí v oblasti kyčelního
klubu (Hofer a kol., 2000).
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Kritické místo IV
Pro určení následného kritického místa v pohybu plavce vyjdeme opět z trajektorie
pohybu bodu umístěného na zápěstí. Jedná se o okamžik, kdy dochází k vytažení horní
končetiny z vody.
Během této fáze se pohybuje paže směrem vpřed nahoru v pořadí ostrý loket,
uvolněné předloktí, dlaň. A proto vznikají brzdící síly. Horní končetina na opačné straně
se nachází ve fázi přípravy na záběr a jsou vytvořeny optimální podmínky pro nádech
plavce (Hofer a kol., 2000).
Dle literatury jsou 4 kritická místa, ale my můžeme posuzovat pouze to co je
na videozáznamu viditelné.
Kritická místa pro plavecký způsob kraul použitá pro měření:
Kritické místo I
Levá paže se nachází v přípravné fázi, tedy horní končetina je uvolněná,
s miskovitým tvarem dlaně je zanořována do vody. Paže se zasouvá do vody v šíři ramen
v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Pravá paže je vytahována
z vody. Během této fáze se pohybuje paže směrem vpřed nahoru v pořadí ostrý loket,
uvolněné předloktí, dlaň.
Kritické místo II
Pravá paže se nachází v přípravné fázi, tedy horní končetina je uvolněná,
s miskovitým tvarem dlaně je zanořována do vody. Paže se zasouvá do vody v šíři ramen
v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Levá paže je vytahována
z vody. Během této fáze se pohybuje paže směrem vpřed nahoru v pořadí ostrý loket,
uvolněné předloktí, dlaň.
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Kritická místa v plaveckém způsobu znak
Kritická místa pro plavecký způsob znak popisována v literatuře:
Kritické místo I
Prvním kritickým místem je okamžik, kdy se paže nachází v přípravné fázi, která
začíná protnutím hladiny malíkovou částí ruky. Pohyb směrem vpřed převažuje nad
pohybem dolů, rukou dosahujeme hloubky 15–30 cm. Brzdící a vztlakové síly jsou
účinkem pohybu. Svaly, které provádějí záběr, jsou relaxované. Jelikož záběr probíhá
blízko u hladiny, tak je přípravná fáze velmi krátká (0,10–0,2 s).
Kritické místo II
V průběhu krátké přechodné fáze se ostře mění směr pohybu ruky, tj. proti směru
plavání. Ostrost křivky, po níž se ruka pohybuje a krátké trvání této fáze (méně než 0,05 s)
dokazují velké úsilí plavce. Na konci přechodné fáze dosahuje ruka hloubky 40–50 cm
(Hoch, 1987).
Kritické místo III
Na začátku záběrové fáze se končetina začíná ohýbat v kloubu loketním
a následkem toho se ruka pohybuje nazad nahoru. Horní část trupu se zároveň vychyluje
kolem podélné osy těla na stranu zabírající ruky. To umožňuje záběr pokrčenou paží
v kloubu loketním vedle těla v přiměřené hloubce, aniž by proťala hladinu nebo se jí
nežádoucím způsobem přiblížila, i přenos druhé paže nad hladinou. Z počátku záběru
se plavec snaží co nejdříve zapojit plochy ruky a předloktí. To činí elevací lopatky a vnitřní
rotací v ramenním kloubu. Končetina se postupně ohýbá, a tím se ruka přibližuje k hladině
až do okamžiku, když protne ramenní osu. V této době prochází rameno dolní částí a ruka
horní částí své dráhy. Úhel mezi paží a předloktím dosahuje svého maxima (80°–110°).
Rovněž rozkyv těla je v této době největší (Hoch, 1987; Motyčka, 2001).
Kritické místo IV
Po kulminaci ruky v horní poloze se končetina začne opět natahovat. Ruka
se pohybuje nazad, a poté převážně dolů. Na konci záběru působí na rameno vztlakové síly
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a zvedají rameno z vody. Tím umožňují přetočení těla kolem podélné osy na druhou stranu.
Záběr končí v oblasti pod kyčelním kloubem (Hoch, 1987; Motyčka, 2001).
Kritické místo V
Během fáze vytažení se celá paže pohybuje nahoru vpřed.
Kritická místa pro plavecký způsob znak použitá pro měření:
Kritické místo I
Levá paže se nachází v přípravné fázi, která začíná protnutím hladiny malíkovou
částí ruky. Pohyb směrem vpřed převažuje nad pohybem dolů, rukou dosahujeme hloubky
15–30 cm. Svaly, které provádějí záběr, jsou relaxované. Jelikož záběr probíhá blízko
u hladiny, je přípravná fáze velmi krátká (0,10–0,2 s). Pravá paže je vytahována z vody
a pohybuje se nahoru vpřed (Hofer a kol., 2000).
Kritické místo II
Pravá paže se nachází v přípravné fázi, která začíná protnutím hladiny malíkovou
částí ruky. Pohyb směrem vpřed převažuje nad pohybem dolů, rukou dosahujeme hloubky
15–30 cm. Svaly, které provádějí záběr, jsou relaxované. Jelikož záběr probíhá blízko
u hladiny, je přípravná fáze velmi krátká (0,10–0,2 s). Levá paže je vytahována z vody
a pohybuje se nahoru vpřed (Hofer a kol., 2000).
Kritická místa v plaveckém způsobu prsa
Kritická místa pro plavecký způsob prsa popisována v literatuře:
Kritické místo I
Prvním kritickým místem je okamžik, kdy se paže nachází v přípravné fázi, tj. kdy
se paže pohybují od sebe do stran. Pohyb probíhá v hloubce asi 20cm pod hladinou (Hofer
a kol., 2000).
Kritické místo II
Následná záběrová fáze, navazuje na fázi přípravnou a je charakteristická
postupnou flexí v kloubu loketním, přičemž ruce zabírají šikmo dolů. Záběrové plochy
rvoří dlaně a vnitřní strany předloktí. Lokty se pohybují v blízkosti hladiny a flexe
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v loketním kloubu se v průběhu záběrové fáze mění. Může být až 90° – 100°. Zpočátku
slouží lokty jako opora, a když ruce dosáhnou úrovně loktů, plavec rychle přitahuje ohnuté
paže pod hrudník.
Kritické místo III
Tělo se v důsledku přitahování loktů prohýbá, hlava a ramena se zvedají co nejvýš
nad hladinu. V okamžiku, kdy nadloktí dosáhne polohy téměř kolmé k hladině je fáze
záběru ukončena a plavec vdechuje (Hofer a kol., 2000).
Kritická místa pro plavecký způsob prsa použitá pro měření:
Kritické místo I
Tělo se v důsledku přitahování loktů prohýbá, hlava a ramena se zvedají co nejvýš
nad hladinu. V okamžiku, kdy nadloktí dosáhne polohy téměř kolmé k hladině je fáze
záběru ukončena a plavec vdechuje (Hofer a kol., 2000).

4.3.2 Elektromyografický záznam
Základní metodou pro popis zapojení vybraných svalů v průběhu pohybu byla
povrchová elektromyografie (EMG).
Metodika vyšetřování svalových aktivit pomocí SEMG má své místo v hodnocení
okamžiku a rychlosti nástupu i relativního poměru svalové aktivity při vyšetřování
komplexních pohybových vzorců. Vhodnost této metody je uznávána pro kineziologickou
analýzu lidského pohybu, včetně chůze a postury (Rodová, Mayer a Janura, 2001),
hodnocení nástupu svalové únavy (Pánek, Pavlů a Čemusová, 2009), analýzu sportovních
dovedností (Kračmar, Bačáková a Hojka, 2010; Pavelka, Satrapová a Kračmar, 2010;
Kračmar, Bačáková, Hojka, a Vystrčilová, 2010). Jako diagnostický nástroj pro
neurologické poruchy je SEMG posuzována s ohledem na hodnocení například pacientů
s neuromuskulárním onemocněním dolní části zad a poruchy motoriky (Pullman, Goodin,
Marquinez, Tabbal a Rubin, 2000).
Zdrojem elektromyografického signálu je transmembránový proud na úrovni
sarkolemy. Jedná se o elektrický ekvivalent změny iontové výměny na membráně při
svalové kontrakci. Záznam se nazývá elektromyogram. Obvykle má podobu více či méně
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vyjádřeného interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potenciálů většího
počtu motorických jednotek. Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí v daném
okamžiku, ale je výsledkem jejich interferencí v prostorovém vodiči – sval, kůže, elektrody
(Rodová, Mayer a Janura, 2001). Hodnota jednotlivých parametrů elektromyografického
signálu je ovlivněna nejen fyziologickými faktory (počet detekovaných aktivovaných
motorických jednotek, typ a průměr svalových vláken, hloubka a umístění aktivních
svalových vláken uvnitř svalu, množství tkáně mezi elektrodami a aktivními motorickými
jednotkami, stabilita náboru, rychlost pálení apod.). Důležitý je ale i vliv faktorů
metodického postupu detekce a zpracování signálu (De Luca, 1993).
Technická specifikace mobilního přístroje EMG KaZe05
V našem výzkumu jsme použili přenosné zařízení ke snímání EMG KaZe05
obrázek 6, které bylo vyvinuto na FTVS UK v Praze panem Ing. Karlem Zelenkou. Jedná
se o nezávislý mobilní EMG přístroj s doplňujícím vybavením, které tvoří náhradní zdroje
s nabíječkou, se speciálně vytvořeným SW pro ukládání dat, přenosem dat do PC,
grafickým zobrazením a zpracováním a přenosný PC pro ukládání a zpracování dat.
Mobilní EMG přístroj dokáže měřit EMG potenciály 7 svalů snímaných umístěnými
elektrodami. Dále je opatřen jedním synchronizovaným kanálem pro synchronizaci
videozáznamu a lokalizaci orientačních značek do záznamu se zvukovou signalizací pro
probanda. Max. doba záznamu je 5 minut. Výsledek je přenesen do přenosného PC a EMG
přístroj s plnou kapacitou paměti je během cca 2 min připraven k dalšímu měření.
Technické parametry
•Charakteristiky

měření:

doba

měření

v6

nastavitelných

stupních

od 2,5 s do 327 s (tedy přibližně 5 min).
•Vzorkování: 200 Hz, tj. 5 ms.
•Frekvence: 30 –1200 Hz při –3 dB pro každý kanál. Je zaznamenávána absolutní
hodnota EMG signálu s integrací. Křivka (obálka jednotlivých vrcholů) je vyhlazena
s časovou konstantou od 14 do 125 ms. Stupeň citlivosti je možno nastavovat v řadě od 50
do 2000 V.
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•Napájení: 3 samostatné akumulátory NiMH.
•Rozměry přístroje s akumulátory: 185x140x42 mm.
•Hmotnost s akumulátory do 1,3 kg.

Obrázek 6: Ilustrační foto – přenosné EMG zařízení KaZe05, převzato
Pravečková, 2009.

4.3.3 Metody hodnocení
Zpravování dat
Reálné napětí
Prvním krokem bylo převedení hrubého skóre na reálné napětí ve svalu v daném
okamžiku a v místě nalepení elektrody. Pro převod jsme použili následující úpravu reálné
napětí = Hrubé skóre * k * c, kde k = konstanta, kterou musíme násobit naměřená data.
Byla vypočítána podílem hodnoty referenčního napětí diody, která je součástí přístroje
(VREF) a maximálním možným rozsahem dat (255). (VREF = 2,484 V) k = VREF/255

k = 0,009741 mV
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c = citlivost přístroje Pomocí přepínače před vlastním měřením, ale i během něho,
volíme citlivost tak, aby křivka nedosáhla saturace. Náš přístroj disponuje škálou takovéto
citlivosti: 0,05 mV; 0,1 mV; 0,2 mV; 0,5 mV; 1mV a 2 mV.
Časová analýza
Na základě definovaného počátku a konce jednotek rozboru (určení kritických
míst), (Knudson a Morisson, 1997; Matošková, Süss a Zahálka, 2006), jsme vytvořili hrubý
odhad délky trvání jednotlivých kroků pomocí časové analýzy videozáznamu.
Synchronizace EMG záznamu s videozáznamem
Vzhledem k rozdílnosti vzorkování videozáznamu (25 Hz) a EMG záznamu (200
Hz) bylo nutné synchronizovat začátky jednotek rozboru v EMG měření. Po určení
srovnávací jednotky (pokusu) jsme určili synchronizovaný začátek jednotky rozboru
pomocí autokorelace (Konrad, 2009). Na základě výběru nejvyšší možné korelace mezi
výsledkem srovnávací jednotky a vybranou jednotkou rozboru jsme určili počátek EMG
záznamu.
Normalizace dat
Vzhledem ke skutečnosti, že jednotky rozboru (jednotlivé plavecké kroky) měly
různou časovou délku, bylo nutné normalizovat data pomocí převodu na procentuální
časovou osu (Konrad, 2009). Převod jednotek na procenta jsme provedli pomocí
průměrování dat v intervalu odpovídajícímu jednomu procentu v každé analyzované
jednotce rozboru. Tím jsme získali možnost kvantitativně porovnat záznamy EMG v každé
jednotce rozboru.
Statistická analýza
Pro hodnocení stability pokusů jsme v jednotlivých kasuistikách vybrali hodnocení
pomocí:
Korelační analýzy, koeficientu determinace, lineární regrese a koeficientu variace
(Hendl, 2004). Všechny tato uvedené metody jsme použili jako podklad k expertnímu
hodnocení pomocí věcné významnosti (effect of size).
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Stanovení začátků a ukončení aktivace svalů
Pro stanovení začátku a konce aktivace svalu jsem využili doporučení Konrada
(2009) a stanovili počátek aktivace 10 %, obrázek 7, hladinu elektrického potenciálu při
aktivaci svalu.
Na základě takto stanovených významných začátků a ukončení aktivace jsme
schopni posoudit časování nástupu a odeznění aktivace mezi jednotlivými svaly. Z této
skutečnosti

plyne

výhodnost

použití

povrchového

EMG

in

vivo

pouze

při

intraindividuálním sledování, tedy i při srovnávací analýze, na základě případové studie.
(Véle, 2006).

Obrázek 7: Vyhodnocení nástupu elektrické aktivace svalu.

4.4 Sledované svaly
Výběr sledovaných svalů byl omezen počtem kanálů na přístroji EMG a tím,
že jsme volili svaly symetricky na pravé i levé straně těla. Svaly, jejichž činnosti jsme
sledovali a měřili, byly vybrány na základě jejich funkce, jak je uvádí Čihák (2001), Janda
(1996), Javůrek (1986) a Véle (2006).
Skupinu sledovaných svalů tvořily tyto svaly:
•m. latissimus. dorsi dx;
•m. latissimus. dorsi sin;
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•m. obliquus abdominis ext dx;
•m. obliquus abdominis ext sin;
•m. pectoralis major dx;
•m. pectoralis major sin;

4.4.1 Charakteristika sledovaných svalů a jejich měření
Popis a charakteristika jednotlivých měřených svalů je uvedena dle Čiháka (2001)
a Travella a Simonse (1999), lokalizace elektrod na obrázcích je ilustrována žlutými body.
Umístění povrchových elektrod na těle probandů a probandek bylo zajištěno vždy stejnou
osobou – fyzioterapeutkou, která již několik let spolupracuje na výzkumech zabývající
se povrchovou EMG. Nejprve jsme simulovali pohyb co nejvěrněji na suchu – tvar pohybu
i charakteristiky práce svalů ve smyslu koncentrická vs. excentrická kontrakce.
Musculus latissimus dorsi
Široký sval zádový, je rozsáhlý plochý sval trojúhelníkovitého tvaru, obrázek 8.

Obrázek 8: Schéma a funkce m. latissimus dorsi (Travell a Simons, 1999; Čihák, 2001)
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Začátek svalu
Od dorsální části crista iliaca, od dorsální plochy kosti křížové a od trnů bederních
obratlů. Od tří kaudálních žeber. Od trnů pěti až šesti kaudálních hrudních obratlů (Th 12
až Th 7 – 8 ) a zpravidla ještě několika snopci od povrchové fascie m. teres major.
Úpon svalu
K úponu se sval zužuje, překrývá dolní úhel lopatky a upíná se silnou šlachou
na humerus, na crista tuberculi minoris. Obtáčí přitom úponovou šlachu m. teres major,
před kterou se upíná a stáčí se tak o 180º.
Funkce
1. Addukce a vnitřní rotace humeru.
2. Dorsální flexe (extense) humeru v kloubu ramenním.
3. Při fixované paži sval zdvihá žebra a stává se pomocným svalem vdechovým.
Inervace
N. thoracodorsalis z pleteně pažní (C6 – C8).
Musculus obliquus externus abdominis
Zevní šikmý sval břišní je rozsáhlý plochý sval na povrchu boční stěny břišní;
dopředu mediálně přechází v plochou šlachu – aponeurosis musculi obliqui externi; směr
snopců svalu i aponeurosy jde shora dolů a dopředu (jako ruka do kapsy), obrázek 9 a 10.
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Obrázek 9 a 10: Schéma a funkce m. obligus abdominis externus (Travell
a Simons, 1999; Čihák, 2001)
Začátek svalu
Osm zubů na osmi kaudálních žebrech.
Úpon svalu
Zadní a kaudální snopce na latium externum cristae iliacae.
Ostatní snopce přecházejí zevně od m. rectus abdominis v aponeurosis musculi
obliqui externi, která tvoří povrch předního listu pochvy přímého svalu a upíná se do linea
alba.
Funkce
1.

Při oboustranné kontrakci je tento sval synergista m. rectus abdominis.

2.

Při jednostranné kontrakci uklání páteř na stranu kontrahovaného svalu

a rotuje páteř s hrudníkem na stranu protilehlou.
3.

Účastní se břišního lisu.

Inervace
Interkostální nerv V. – XI. a n. subcostalis.
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Musculus pectoralis major
Velký sval prsní je mohutný sval na ventrální straně hrudní, obrázek 11 a 12.

Obrázek 11 a 12: Schéma a funkce m. pectoralis major (Travell a Simons, 1999;
Čihák, 2001)
Začátek svalu
Mediální část klíční kosti, sternum a přilehlé části prvních šesti žeber, přední část
6. žebra a pochva přímého svalu břišního.
Na svalu se podle začátku obvykle rozlišuje:
a)

pars clavicularis

b)

pars sternocostalis

c)

pars abdominalis

Úpon svalu
Crista tubeculi majoris humeri.
Snopce úponových šlach z jednotlivých částí svalu se kříží tak, že část klavikulární
se upíná vpředu a nejdistálněji, pars abdominalis vzadu nejproximálněji. Vzniká tak dojem
stočení šlachy o 180°. Dolní okraj svalu ohraničuje vpředu podpažní jámu jakožto plica
axillaris anterior (ventralis), přední řasa axilární.
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Funkce
Funkce se liší podle jednotlivých složek svalu; klavikulární část pomáhá při
předpažení a udržuje v něm paži; sternokostální a abdominální části addukují paži a rotují
ze zevní rotace dovnitř; abdukční činnost svalu se projeví i opačně – při fixované paži sval
zdvíhá hrudník (šplh) nebo při fixované paži zdvíhá žebra a je tedy typickým pomocným
dýchacím (vdechovým) svalem.
Inervace
N. pectorales, lateralis et medialis, z pars supraclavicularis plexus brachialis.

4.5 Design výzkumu
4.5.1 Popis místa měření
Měření probíhalo v areálu Hostivař, Praha 10, v místním plaveckém bazénu.
Podmínky, za kterých bylo prováděno měření, jsou považovány za běžné pro tuto sportovní
disciplínu. Bazén o délce 25 m, hloubka 1,2 – 3,6 m, teplota vody 25° C, teplota vzduchu
27° C.

4.5.2 Popis techniky měření
Nejdříve jsme určili nejvhodnější místa na těle probanda pro aplikaci povrchových
elektrod. Použili jsme při tom vyšetřovací postupy, při kterých jsme simulovali požadovaný
pohyb na suchu a současně prováděli palpaci svalů. Povrchové elektrody byly aplikovány
na probandky a probandy vždy stejnou fyzioterapeutkou. Po umístění povrchových elektrod
jsme provedli kalibraci přístroje. Dále bylo vykonáno 5 testovacích měření za účelem
získání reliability výsledků měření. Poté následovalo měření vlastní.
Celková doba měření, se všemi přípravnými procedurami, nepřesahovala
2 x 9 hodin.
Výběr svalových skupin byl omezen:
•stanovením rozhodujících svalových skupin podílejících se fázi záběru;
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•nemožností

invazního

vyšetření

hlubších

svalových

skupin

jehlovými

elektrodami (z důvodu technických omezení a zdravotních rizik);
•počtem přenosných kanálů přístroje EMG.
Aktivace svalů v průběhu záběrové fáze byla měřena v sériích 25 metrových úseků
požadovaným plaveckým způsobem, které probíhaly v rozmezí od 1 do 2 min. Při plavání
úseků, byla stanovena taková rychlost, aby technika plavání byla co možná nejvěrnější
k soutěžní technice. Byl sledován nástup a odeznění aktivace jednotlivých svalů a jejich
relativní zapojení do pohybu ve srovnání všech záběrových fází. Snímaná aktivita EMG
křivky mohla být vždy vyladěná tak, aby byla rozprostřena dostatečně na ose y a aby tak
byly dostatečně čitelné změny aktivace. Citlivost jednotlivých kanálů byla postupně
vyladěna od meze čitelnosti při minimalizované křivce až k hranicím saturace náboru EMG
křivky (tzv. přebuzení zesilovače). Měření proběhlo se změnami citlivosti kanálů
snímajících EMG potenciály.
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5 VÝSLEDKY
V první části se uvedeme vybrané výsledky, které dokumentují stabilitu pokusů
v jednotlivých plaveckých krocích a v jednotlivých plaveckých způsobech. K analýze
stability plavecké techniky jsme požili koeficient variability. Výsledky jednotlivých
sledovaných osob, jsou uvedeny pod písmeny A, B, C, D. Výsledky ukazujeme v tabulkách
5, 6 a 7.
Tabulka 5: Koeficient variace – plavecký způsob kraul
Koeficient variace – kraul [%]
A
sledované svaly

B

průměr

max

min

SD

průměr

max

min

SD

m. latiss. dorsi dx
m. latiss. dorsi sin

25,9
26,6

70,5
54,5

7,8
14,9

11,7
8,6

2,3
2,5

7,4
6,7

0,3
0,3

1,9
1,9

m. obliq. abd. ext.
dx
m. obliq. abd. ext.
sin
m. pect. maj. dx

31,7

90,7

10,1

14,2

4,9

16,7

1,1

2,9

30,9

56,4

12,3

11,2

4,2

10,1

1,6

1,9

22,9

37,8

5,5

6,7

2,2

8

0,4

1,4

m. pect. maj.sin

28,4

64,6

10,1

10,5

6,6

16,8

1,4

3,5

C

D

průměr

max

min

SD

průměr

max

min

SD

m. latiss. dorsi dx

31

70,8

8,9

14,2

25,8

42,7

12

6,6

m. latiss. dorsi sin

21,7

64,6

8,2

9,4

28,6

64

12,1

12,5

m. obliq. abd. ext.
dx
m. obliq. abd. ext.
sin
m. pect. maj. dx

19,6

32,7

6,8

6,5

27,5

43,1

15,1

6,1

23,8

44

7

9,4

26,1

53,5

14,7

8

27

58,7

10,3

10,8

35,7

63,6

16,9

9,5

m. pect. maj. sin

43,5

94,6

11,4

22,6

43,1

62,7

22,6

8,9
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Tabulka 6: Koeficient variace – plavecký způsob prsa
Koeficient variace – prsa [%]
sledované svaly

A

B

průměr

max

min

SD

průměr

max

min

SD

m.latiss.dorsi dx

21,5

44,7

7,8

7,3

27,4

56,2

8,5

9,6

m.latiss.dorsi
sin
m.obliq.abd.ext.
dx
m.obliq.abd.ext.
sin
m.pect.maj.dx

51,1

109,1

27,1

17,8

23,8

36,8

13,7

4,9

28,1

48,2

15,6

6,3

31,5

81,1

9,2

13,6

30,1

46,1

16,9

7,8

32,8

59,6

13

11,4

24,5

52,4

8,8

8,9

25,5

49,9

10,1

9,1

m.pect.maj.sin

23,6

43,4

10

7,1

31,8

47,6

7,6

8,4

C

D

průměr

max

min

SD

průměr

max

min

SD

m.latiss.dorsi dx

41,9

79,5

7,6

18,6

16,3

33

7,6

5,8

m.latiss.dorsi
sin
m.obliq.abd.ext.
dx
m.obliq.abd.ext.
sin
m.pect.maj.dx

29,5

46,1

14,4

8,2

17,8

35,9

8,2

5,1

32,9

65,1

19,1

9,2

23,2

40,4

10,2

7,5

27,9

38,8

15,7

5,8

24,8

35,1

10,4

5,8

32,6

63

12,6

14,7

25,3

48,3

9,6

8,5

m.pect.maj.sin

37,6

72,5

20,9

10,9

27,7

63,2

9,2

12,8
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Tabulka 7: Koeficient variace – plavecký způsob znak
Koeficient variace – znak [%]
sledované svaly

A
průměr

max

B
min

SD

průměr

max

min

SD

m.latiss.dorsi dx

2,3

5,3

0,7

1,1

m.latiss.dorsi
sin
m.obliq.abd.ext.
dx
m.obliq.abd.ext.
sin
m.pect.maj.dx

2,3

6,1

0,9

1,2

4

8

1,4

1,9

3,2

6

1,5

1,1

2,9

7,9

0,8

1,4

2,1

5,7

0,7

1,1

Nebylo sledováno.

m.pect.maj.sin
C

D

průměr

max

min

SD

průměr

max

min

SD

m.latiss.dorsi dx

29

58

10,7

12,5

20,3

33,2

10

5,1

m.latiss.dorsi
sin
m.obliq.abd.ext.
dx
m.obliq.abd.ext.
sin
m.pect.maj.dx

30,6

44,9

17,6

5,7

21,9

37,3

11,9

5,8

28,2

53

10,4

11,5

22,1

39,6

11,3

6,8

58

69,2

44,4

6,4

23,8

48,4

11

8,5

41,8

53,9

19

7

24,9

39,8

13,8

5,9

42

84

16,2

16,1

27,9

45

13,7

6,4

m.pect.maj.sin
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Pro přehlednost uvádíme pouze normovaný graf elektrické aktivity m. pectoralis
major sin u plavce D ve všech sledovaných pokusech a průběh koeficientu variability,
obrázek 13.

Obrázek 13: Průběh koeficientu variability u m. pectoralis major sin plavce D.
Výsledky průběhu koeficientu variability, které pomohou diagnostikovat místa,
kde dochází k vyšší variabilitě ve způsobu provedení, jsou uvedeny v grafech ve výsledcích
jednotlivých plaveckých způsobů.

5. 1 Popis elektrické aktivity svalů a posouzení symetrie pohybu
5.1.1 Plavecký způsob prsa
V druhé části výsledků uvedeme ve formě grafů výsledky popisu zatížení
vybraných svalů pomocí EMG. Pro posouzení plaveckého způsobu na základě elektrické
aktivity vybraných svalů uvádíme souhrnné výsledky ve formě grafů, kde v každém grafu
je znázorněn průběh průměrného EMG u dvojice symetricky označených svalů. Zelenou
čarou je vždy znázorněn průběh levého svalu a hnědou křivkou průběh svalu v pravé
polovině těla.
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V levé části grafů jsou znázorněny průběhy normalizovaných křivek EMG aktivity
vybraných svalů. V každém grafu je vyznačeno pásmo průměr ± směrodatná odchylka
z měření EMG.
Plavecký krok prsa byl posuzován na základě nadefinovaného kritického místa I.
Kritické místo I
Tělo se v důsledku přitahování loktů prohýbá, hlava a ramena se zvedají co nejvýš
nad hladinu. V okamžiku, kdy nadloktí dosáhne polohy téměř kolmé k hladině je fáze
záběru ukončena a plavec vdechuje (Hofer a kol., 2000).
Jinými slovy řečeno pro začátek a konec sledovaného pokusu na grafech bylo
použito toto KM 1 a dále byly výsledky časově normalizovány pomocí procentuální škály.
Tedy bod 0 % a 100 % odpovídá ve skutečnosti poloze plavce v KM 1.

Ob
rázek 14: Výsledky EMG aktivity mm. latissimu dorsi plavce A u plaveckého způsobu prsa
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Ob
rázek 16: Výsledky EMG aktivity mm. pectorali majori plavce A u plaveckého způsobu prsa

Ob
rázek 15: Výsledky EMG aktivity mm. obliqui abdomini externi plavce A u plaveckého
způsobu prsa
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Pro přehlednost uvádíme pouze výsledky plavce A, obrázky 14, 15 a 16, výsledky
zbývajících třech plavců uvádíme v příloze 1, 2 a 3.
Pro každý plavecký krok v normalizované podobě, jsme určili intervaly,
ve kterých dochází k lokálním extrémům (lokální maxima). Tyto byla určena na základě
10 % hladiny nárůstů z dané maximální hodnoty elektrického potenciálu ve vlastním svalu
v průběhu měření. Na obrázku 17 jsou znázorněny intervaly lokálních maxim v průběhu
plaveckého kroku způsobem prsa.

Obrázek 17: Lokální extrémy v plaveckém způsobu prsa

5.1.2 Plavecký způsob kraul
Pro přehled uvádíme výsledky pouze u plavce B, výsledky tří zbývajících plavců
uvádíme v příloze 4, 5 a 6.
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Při hodnocení plaveckého způsobu kraul jsme vycházeli z definice kritických míst.
Kritická místa pro plavecký způsob kraul použitá pro měření byla:
Kritické místo I
Levá paže se nachází v přípravné fázi, tedy HK je uvolněná, s miskovitým tvarem
dlaně je zanořována do vody. Paže se zasouvá do vody v šíři ramen v pořadí prsty,
předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Pravá paže je vytahována z vody. Během této
fáze se pohybuje paže směrem vpřed nahoru v pořadí ostrý loket, uvolněné předloktí, dlaň.
Pro stanovení symetrie pohybu jsme vycházeli z Kritického místa II:
Pravá paže se nachází v přípravné fázi, tedy HK je uvolněná, s miskovitým tvarem
dlaně je zanořována do vody. Paže se zasouvá do vody v šíři ramen v pořadí prsty,
předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Levá paže je vytahována z vody. Během této
fáze se pohybuje paže směrem vpřed nahoru v pořadí ostrý loket, uvolněné předloktí, dlaň
(Hofer a kol., 2000).
Při hodnocení videozáznamu bylo zjištěno, že kritickému místu I odpovídá bod
0 % a 100 % a kritickému místu II hodnota 50 % normalizovaného výpočtu EMG.

Obrázek 18: Výsledky EMG aktivity u latissimus dorsi plavce B u plaveckého způsobu kraul
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Obrázek 19: Výsledky EMG aktivity u pectoralis major plavce B u plaveckého způsobu
kraul

Obrázek 20: Výsledky EMG aktivity u obliquus externus abdominis plavce B u plaveckého
způsobu kraul
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Pro posouzení symetrie pohybu jsme museli provést translaci grafu EMG aktivity
svalů na levé straně těla o 50 % času. Přepočítané výsledky uvádíme jak v předchozích
obrázcích 18, 19 a 20, tak i v obrázku 21.

Obrázek 21: Srovnání EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul po translaci o 50 %
plavce B
Pro úplnost výsledků plavce B u plaveckého způsobu kraul uvádíme v obrázku 22
výsledky koeficientu variability.
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Obrázek 22: Průběh koeficientu variability plavce B u plaveckého způsobu kraul

Výsledky dalších plavců jsou uvedeny v příloze 4, 5 a 6.
Pro každý plavecký krok v normalizované podobě, jsme určili intervaly,
ve kterých dochází k lokálním extrémům (lokální maxima). Tyto byla určena na základě
10 % hladiny nárůstu z dané maximální hodnoty elektrického potenciálu ve vlastním svalu
v průběhu měření. Na obrázku 23 jsou znázorněny intervaly lokálních maxim v průběhu
plaveckého kroku způsobem kraul. Výsledky u svalů na levé straně těla jsou
v nepřepočítané podobě, aby byl jasný průběh lokálních extrémů v jednotlivých plaveckých
krocích. Stejným způsobem jsme postupovali i u plaveckého způsobu znak, jehož výsledky
jsou uvedeny v obrázku 29.
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Obrázek 23: Lokální extrémy v plaveckém způsobu kraul

5.1.3 Plavecký způsob znak
Stejně jako v předchozím textu zde uvádíme pouze výsledky jednoho plavce
(plavec D) a zbývající výsledky jsou uvedeny v příloze 7 a 8. Kritická místa pro plavecký
způsob znak použitá pro měření:
Kritické místo I
Levá paže se nachází v přípravné fázi, která začíná protnutím hladiny malíkovou
částí ruky. Pohyb směrem vpřed převažuje nad pohybem dolů, rukou dosahujeme hloubky
15–30 cm. Svaly, které provádějí záběr, jsou relaxované. Jelikož záběr probíhá blízko
u hladiny, je přípravná fáze velmi krátká (0,10–0,2 s). Pravá paže je vytahována z vody
a pohybuje se nahoru vpřed (Hofer a kol., 2000).
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Obrázek 24: Výsledky EMG aktivity u latissimus dorsi plavce D u plaveckého způsobu znak

Obrázek 25: Výsledky EMG aktivity u pectoralis major plavce D u plaveckého způsobu
znak
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Ob
rázek 26: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce D u plaveckého
způsobu znak

Pro posouzení symetrie pohybu, jsme museli provést stejně jako u plaveckého
způsobu kraul, translaci grafu EMG aktivity svalů na levé straně těla o 50 % času.
Přepočítané výsledky uvádíme jak v předchozích obrázcích 24, 25 a 26, tak i v obrázku 27.
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Obrázek 27: Srovnání EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu znak po translaci o 50 %
u plavce D

Pro úplnost výsledků plavce D v plaveckém způsobu znak uvádíme v obrázku 28,
výsledky koeficientu variability.
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Obrázek 28: Průběh koeficientu variability u plaveckého způsobu znak plavec D

Výsledky obrázku 28 u svalů na levé straně těla jsou v nepřepočítané podobě, aby
byl jasný průběh změn v jednotlivých plaveckých krocích.
Pro každý plavecký krok v normalizované podobě, jsme určili intervaly,
ve kterých dochází k lokálním extrémům (lokální maxima). Tyto byla určena na základě
10 % hladiny nárůstů z dané maximální hodnoty elektrického potenciálu ve vlastním svalu
v průběhu měření. Na obrázku 29 jsou znázorněny intervaly lokálních maxim v průběhu
plaveckého kroku způsobem znak.
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Obrázek 29: Lokální extrémy u plaveckého způsobu znak

5.2 Interpretace kazuistik
Kineziologická poznámka ke sledovaným plaveckým způsobům
Prvním krokem při analýze techniky bylo stanovení stability pokusů, tj. jak se liší
jednotlivé plavecké kroky mezi sebou. Jinými slovy řečeno, zda plavec provádí plaveckou
lokomoci stejným způsobem nebo zda se pokusy od sebe liší. K tomuto porovnání jsme
použili koeficient variace, což je vyjádření procentuálního podílu směrodatné odchylky
na průměru. Po normalizaci výsledků, převedením času na 100 % hodnoty, jsme spočetli
průměrnou intenzitu elektrického potenciálu v každém měřeném okamžiku a jeho
směrodatnou odchylku. Z těchto údajů jsme v každém bodě stanovili koeficient variace.
Koeficienty variace u jednotlivých plavců a plaveckých způsobů jsou uvedeny v tabulkách
5, 6 a 7 ve výsledkové části. Při hodnocení stability plaveckého kroku vycházíme
z principu hodnocení pomocí věcné významnosti. Na základě expertního odhadu jsme
stanovili intervaly s označením: vysoká stabilita pokusů (0 – 20 % koef. variace), průměrná
stabilita pokusů (20 – 40 %) a instabilita (> 40 %).
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5.2.1 Kineziologický rozbor sledovaného plaveckého způsobu prsa
Plavecký způsob prsa absolvovali všichni čtyři plavci. Plavecký krok byl změřen
od okamžiku, kdy se tělo v důsledku přitahování loktů prohýbá, hlava a ramena se zvedají
co nejvýš nad hladinu. V okamžiku, kdy nadloktí dosáhne polohy téměř kolmé k hladině, je
fáze záběru ukončena a plavec vdechuje. Hofer a kol. (2000) plavecký krok je ukončen
ve stejném okamžiku následujícího plaveckého kroku. Jak je vidět z tabulky 6, průměrný
koeficient variace u všech čtyř plavců, s výjimkou m. latissimus dorsi sin. u plavce C, leží
v intervalu 20–40 %, který jsme označili za interval průměrné stability pokusů. Vyšší
průměr u uvedeného svalu je způsoben i lokálním maximem (109 %), které je v počáteční
fázi plaveckého kroku, (7 % času) a může být způsobeno tím, že po nádechu plavec nemá
stejně uvolněné svaly na levé i pravé straně těla.
Elektrická aktivita v tomto časovém okamžiku je vzhledem k celkové intenzitě
zapojení svalu m. latissimus dorsi sin. minimální a tím jakékoli změny v elektrickém
potenciálu mohou být takto vysoké. Nepovažujeme to tudíž za odchylku v provedení
dovednosti, ale za běžný jev, který může nastat v průběhu jakéhokoli pohybu. Vyšší
hodnoty koeficientu variability u břišních svalů jsou pravděpodobně způsobeny
vyrovnáváním nestabilní polohy při nestejně silném kopu oběma končetinami, tedy zdravou
dolní končetinou a amputovaným pahýlem. Celkově jako příčinu této průměrné stability
v provedení dovednosti přičítáme reakci plavce na stranově různou propulzní sílu dolních
končetin.
U plavecké techniky prsa se v optimálním případě (u nepostižených jedinců) jedná
o laterálně symetrický pohyb, který by měl u horních končetin a u dolních končetin
probíhat ve vzájemné kontralaterální symetrii. Na rozdíl od plaveckých technik kraul
a znak, kde se jedná o pohyb na základě kvadrupedálního diagonálního lokomočního vzoru
suchozemských tetrapodů (Kračmar, 2002; Vacková, 2004; Vodička, 2011), kde propulzní
působení dolních končetin je minimalizováno na hodnoty 7 % – 15 %, zatímco u techniky
prsa se výrazně zvětšuje na 35 % – 40 % (Kračmar, 2002; Vacková, 2004; Vodička, 2011).
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Veškeré kontralaterální asymetrie u nehandicapované populace se dají přičítat
individuálním odlišnostem. Ale také chybám v technickém provedení (koordinace pohybu),
jako je například tzv. křivý střih. Jedná se o časoprostorovou diskoordinaci práce dolních
končetin, která se samozřejmě promítá do práce celé pohybové soustavy. Při optimálním
provedení plaveckých technik prsa a motýlek by kontralaterální svaly měly pracovat
společně. U techniky kraul a znak by jejich aktivace měla být kontralaterálně časově
funkčně diferencována, optimálně o 50 % doby průměrného pracovního cyklu.
Naopak u časoprostorové pravolevé asymetrie pohybu plavců s amputovanou
dolní končetinou se pravděpodobně primárně jedná o reakci na změněné tělové schéma
a sekundárně o laterální asymetrii. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými není možné
zjistit pro neexistenci a nereálnost pretestu.
U nepostižené populace je funkce svalů mm. obliqui abdomini externi při plavecké
technice prsa naprosto odlišná od funkce při technikách kraul a znak, kde tyto svaly
zajišťují propojení mezi dominantně propulzně působící horní končetinou a odpovídající
stranou pletence ramenního a vyrovnávajícími pohyby propulzně nedominantních dolních
končetin, které stabilizují pohybovou soustavu plavce ve smyslu torze v podélné (ve stoji
svislé) ose těla. Při plavecké technice prsa (a motýlek) jsou tyto torzní impulsy díky
symetrické práci všech končetin a synchronní práci zvlášť horních a zvlášť dolních
končetin minimalizovány. Jejich posturální funkce tak přestává být dominantní. Podílejí
se na vytváření místa opory (puncta fixa) pro lokomoční práci pletence ramenního.
Plavec A
Synchronizace hlavních svalů pro propulzi – mm. latissimi dorsi je hrubě
porušena. Počátek jejich aktivace je posunut o 28 % ve prospěch levé strany, tedy strany,
kde chybí amputovaná končetina. Délka aktivace na levé straně je 36 % doby průměrného
pracovního cyklu, na straně pravé 24 %. Pletenec ramenní a horní končetiny tak nahrazují
chybějící propulzní působení pletence pánevního na této straně. Svaly mm. obliqui
abdomini externi reagují na tuto skutečnost opačným timingem svalové aktivace, naopak
s delší aktivací na straně, kde končetina nechybí.
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Jelikož plavec A řeší změnu svého tělesného schématu vyšším zapojením propulzně
působících sledovaných svalů na straně amputované dolní končetiny (svaly mm. pectorali
majori působí shodně po dobu 32 % průměrného pracovního cyklu), musí pro udržení
směru lokomoce zapojit po delší dobu sval m. obliquus abdominis externus sin, čímž
vyrovná zřejmě vyšší propulzní působení svalu m. latissimus dorsi dx. Plavec A řeší
skutečnost neexistence levé dolní končetiny především koordinací svalů mm. pectorali
majori. Zvláště nápadné je, že m. pectoralis major sin vůbec nespolupracuje se svalem
m. latissimus dorsi sin. Musí tak zákonitě dojít k zešikmení polohy těla v průběhu záběru,
kdy z předního pohledu se prvá strana těla bude nacházet níže než strana levá.
Plavec B
Synchronizace aktivity svalů mm. latissimi dorsi prakticky neexistuje. Nástup
jejich aktivace je fázově posunut o 44 % ve prospěch právé strany. Naopak synchronizace
svalů mm. obliqui abdomini externi je dokonalá a druhá aktivace svalu m. obliquus
abdominis externus sin se jednoznačně jeví jako odpověď na aktivaci svalu m. latissimus
dorsi sin. Tato dokonalá synchronizace svalů mm. obliqui abdomini externi je však
problematická, protože spolu s asynchronií funkce svalů mm. latissimi dorsi naznačuje,
že se tyto břišní a zádové svaly nacházejí v naprosto odlišné režimu spolupráce a zde je
tedy zásadní bod, ve kterém se projevuje fatální změna tělesného schématu jedince
s amputací dolní končetiny. Na turo skutečnost reagují svaly mm. pectorali majori totálním
rozbitím symetrie své aktivace. Rovněž u tohoto plavce se bude v průběhu záběru horní
končetinou nacházet pravá strana níže než levá,
protože aktivace svalu m. latissimus dorsi dx vůbec nepodporuje aktivace svalu m.
pectoralis major dx, zatímco na opačné straně tomu tak je.
Plavec C
Zde lze sledovat velmi vysokou míru synchronizace aktivity kontralaterálních
svalů mm. latissimi dorsi, která ovšem způsobuje desynchronizace kontralaterálních svalů
mm. obliqui abdomini externi a mm. pectorali majori. Sval m. obliquus abdominis externus
dx se omezuje na velmi krátkou dobu aktivace a sval m. obliquus abdominis externus sin
pracuje se čtyřmi lokálními maximy. Ještě komplikovanější je situace timingu svalů mm.
pectorali majori, kde nelze najít jakoukoliv souvztažnost s aktivací ostatních sledovaných
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svalů. Celkově lze shrnout delší doba aktivace sledovaných svalů na straně amputované
dolní končetiny.
Plavec D
Ze všech

sledovaných

probandů

se jedná

o lokomoční

pohyb

nejlépe

kompenzovaný vzhledem ke ztrátě dolní končetiny. Nápadná je značná synchronizace
aktivity kontralaterálních svalů mm. latissimi dorsi, pouze s delší aktivací na straně
chybějící amputované dolní končetiny. Obdobně pracují i svaly mm. obliqui abdomini
externi. Desynchronizace se týká pouze svalů mm. pectorali majori. Zde je přímá odpověď
na neexistenci pravé dolní končetiny. Delší aktivace svalu m. pectoralis major sin (19 %
doby průměrného pracovního cyklu) než jeho protějšku (16 % doby průměrného
pracovního cyklu) je jasnou odpovědí na akci levé dolní končetiny.
Obecně lze konstatovat, že při plaveckém způsobu prsa je hlavní propulzní sval
pro lokomoci prostřednictvím pletence ramenního – m. latissimus dorsi aktivován po delší
dobu na straně chybějící amputované končetiny a nahrazuje tak její neexistující propulzní
působení. Pletenec ramenní také na straně chybějící končetiny částečně nahrazuje
insuficienci opory pletence pánevního.

5.2.2 Kineziologický rozbor sledovaného plaveckého způsobu kraul
Plavecký krok byl stanoven od okamžiku, kdy se levá paže nachází v přípravné
fázi, tedy horní končetina je uvolněná, s miskovitým tvarem dlaně je zanořována do vody
a pravá paže je vytahována z vody, až do okamžiku, kdy je levá paže zanořována do vody.
V průběhu plavání jsme zaznamenali všechny kroky, ale do měření jsme nezapočítávali
první tři plavecké kroky, které sloužily k počáteční iniciaci pohybu. Celkem bylo
hodnoceno 15 plaveckých kroků u každé sledované osoby. Po normalizaci výsledků,
převedením času na 100 % hodnoty, jsme spočetli průměrnou intenzitu elektrického
potenciálu v každém měřeném okamžiku a jeho směrodatnou odchylku. Přepočtem
na koeficient variace, což je vyjádření procentuálního podílu směrodatné odchylky, jsme
získali jeho průběh v každém měřeném bodě. Výsledky koeficientu variace jsou uvedeny
pro plavecký způsob kraul v tabulce 5.
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Výsledky ukazují u plavce s označením B na velmi vysokou stabilitu provedení
této dovednosti. Na základě expertního odhadu jsme stanovili intervaly s označením:
vysoká stabilita pokusů (0–20 % koef. variace), průměrná stabilita pokusů (20–40 %)
a instabilita (> 40 %). Z výsledků plavce B vyplývá, že nejen jeho průměrné hodnoty leží
v intervalu vysoké stability pokusů, ale z jeho variačního rozpětí je zřejmé, že všechny
výsledky leží v tomto pásmu, můžeme tedy konstatovat, že jeho pohybový projev je vysoce
stabilní. Ostatní tři plavci dosahují průměrné stability pokusů. Vysvětlení rozdílů
v provedení je nutné hledat v časovém průběhu koeficientu variace ve sledovaných svalech
a hledat možná vysvětlení porušení této stability. Na obrázku 30B ukazujeme průběh
koeficientu variace u plavce C u vybraných svalů m. latissimus dorsi dx. a sin.
K instabilitě (velkému rozdílu v naměřeném elektrickém potenciálu) dochází u m.
latissimus dorsi v průběhu časového intervalu 19–26 % času, což odpovídá dokončování
přenosu pravé paže vpřed k zanoření. Stejně tak se i tento problém objevuje u svalu na levé
straně těla a opět je to ve stejné fázi, tj. při dokončení přenosu vpřed. Tento jev
pravděpodobně souvisí s problémem, který vzniká v rozdílném zapojení břišních svalů (m.
obliquii), obrázek 30A, v časovém intervalu
(10–15 % času), předcházejícím zmiňovaný interval (19–26 % času). Tento problém
se objevuje v malé míře i u svalu na levé části těla v intervalu (61–66 %) a následně pak
i v intervalu (80–85 %) času.
Domníváme se, že je to spojeno s nestejně velkou intenzitou kopu zdravou dolní
končetinou a kopu amputačním pahýlem. Velmi podobný průběh koeficientu variace
u břišních svalů a následně pak i u svalů latissimi dorsi a pectoralis major lze vidět
i u plavců „A“ a „D“. Je možné tedy konstatovat, že tito sledovaní plavci, s výjimkou
plavce B, vyrovnávají nestejně intenzivní kop pravou a levou dolní končetinou pomocí
břišních svalů a následně pak i rozdílnou velikostí elektrického potenciálu v dalších
sledovaných svalech. Přesto lze konstatovat, že plavecká technika je poměrně stabilní.
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Obrázek 30A,B: Průběh koeficientu variace u plavce C

Plavec A
Nacházíme velmi dobrou kontralaterální diferenciaci svalových funkcí mm.
latisimi dorsi – 40 %. Na straně chybějící dolní končetiny je jasné delší působení svalu m.
latissimus dorsi sin, které tak nebude pouze propulzní, ale částečně i posturální pro udržení
polohy při absenci vyrovnávacího kopu levou dolní končetinou. Při posouzení laterální
diferenciace svalové funkce mm. obliqui abdimini externi vycházíme z nástupu svalové
aktivace svalu m. obliquus abdominis externus dx v 25 % průměrného pracovního cyklu
a svalu m. obliquus abdominis externus sin v 85 % tohoto cyklu. Zde je fázový posun
na hodnotě 60 %. Tato lokální maxima byla uvažována vzhledem k nástupům svalové
aktivace mm. latissimi dorsi. Ostatní lokální maxima ukazují na stranově levou podporu
postury polohy na zádech v podmínkách neexistence vyrovnávací činnosti chybějící levé
dolní končetiny – podobně jako u svalu m. latissimus dorsi sin. Téměř dokonalou laterální
diferenciaci svalových funkcí nacházíme u průběhu aktivace svalů mm. pectorali majori.
V neprospěch úrovně koordinačních ukazatelů plavce A však mluví skutečnost, že aktivace
svalu m. pectoralis major, které začínají přibližně od poloviny aktivace homolaterálního
svalu m. latissimus dorsi je doprovázena kratší aktivací kontralaterálního svalu m.
pectoralis major. To svědčí o nedokonalé technice záběru a nemá to žádnou souvislost
s vyrovnáváním hendikepu ztráty levé končetiny, neboť tento jev je symetrický.
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Plavec A kompenzuje absenci stabilizujícího kopu dolní levou končetinou
především doplňujícími aktivacemi svalů m. latissimus dorsi sin a m. obliquus abdominis
externus sin, ačkoliv stabilizačním svalem pro polohu na břiše ve vodě by měl být právě
pouze druhý jmenovaný sval. U plavce A nebylo potvrzeno tvrzení Hofra a kol. (2000),
že svaly v okamžiku kritického místa zanoření dlaně do vody se nacházejí v relaxovaném
stavu.
Plavec B
Zde je patrna jasná kontralaterální diferenciace svalových funkcí. U svalů mm.
latissimi dorsi je fázový posun 51 % a doba aktivace je přibližně stejná (16 %, resp. 17 %
průměrného pracovního cyklu), což je lepší hodnota než u většiny nehendikepovaných
probandů (Vodička, 2011). Kontralaterální fázický posun stabilizačních svalů mm. obliqui
abdimini externi sleduje do značné míry posun předchozích zádových svalů. Pouze s tím
rozdílem, že na straně chybějící dolní končetiny je aktivace opožděna (vzájemný posun
nástupu aktivace se tak dostává na hodnotu 37 %). Zde je patrná posturální funkce těchto
svalů, kdy timing nástupu aktivace je ovlivněn chybějící oporou amputované končetiny při
kopu a sval m. obliquus abdominis externus sin. Situace je zde poněkud složitější, protože
při plavecké technice kraul je poměr pracovních cyklů horních a dolních končetin v poměru
1:2, resp. 1:3. V každém případě se zde ale jedná o kop, který stabilizuje trup ve smyslu
torze podél podélné (ve stoji svislé) osy těla. Fázový posun svalů mm. pectorali majori činí
35 % doby průměrného pracovního cyklu a odpovídá podpoře strany bez amputované dolní
končetiny. Sval m. pectoralis major sin je oproti svému kontralaterálnímu protějšku
posunut o 42 %, ale rozhodující je délka jeho signifikantního zapojení – 36 % doby
průměrného pracovního cyklu oproti 20 % doby průměrného pracovního cyklu svalu m.
pectoralis major dx.
Plavec B tak kompenzuje absenci amputované končetiny posunem aktivace
homolaterálního

břišního

svalu

a prodloužením

m. pectoralis major sin.
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aktivace

homolateráního

svalu

Plavec C
Koordinovanou kontralaterální diferenciaci svalové funkce nacházíme u svalů
mm. pectorali majori, kde fázový posun dosahuje hodnoty 48 % doby průměrného
pracovního cyklu. U ostatních svalů je nalezen problematický timing aktivace. Z toho
jednoznačně vyplývá, že plavec C využívá pro vytváření propulze především ventrální
strany trupu a trajektorie paže při záběru se dostává do nižších poloh, než je opodstatněné
pro optimální plaveckou techniku, kdy rozhodujícím svalem pro propulzi by měl být sval
m. latissimus dorsi (Kračmar, 2002; Kračmar, Bačáková, Mikulíková, Hrouzová a Hojka,
2011).
Svaly mm. latissimi dorsi pracují neefektivně v rámci vzájemné kontralaterální
diferenciace svalové funkce. Není tak dostatečně využito jejich fylogenetické předurčenosti
coby rozhodujících propulzních svalů při lidské lokomoci prostřednictvím pletence
ramenního (Vojta, 1993; Vojta a Peters, 1995; Vacková, 2004). Svaly mm. obliqui
abdimini externi jsou aktivovány rovněž v neefektivním kontralaterálním režimu. V rámci
průměrného pracovního cyklu lze tak najít fáze, kdy se tyto svaly nacházejí v koaktivace.
Vzhledem k jejich opačnému funkčnímu působení tak zřejmě dochází ke značným
energetickým ztrátám. Jedná se o části průměrného pracovního cyklu: 13 % – 16 %, 25 % –
37 %, 69 % – 77 %, 85 % – 93 %.
Plavec D
Kontralaterální diferenciace svalových funkcí je z koordinačního hlediska lepší,
než u řady probandů nehendikepovaných (Vodička, 2011). Kontralaterální posun u svalů
mm. latissimi dorsi činí 53 %, u svalů mm. obliqui abdimini externi 52 % a u svalů mm.
pectorali majori 48 %. Rozhodujícím fenoménem u tohoto vysoce koordinovaného plavce
je prodloužení svalové aktivace v rámci průměrného pracovního cyklu u všech sledovaných
svalů na straně, kde nechybí amputovaná dolní končetina: m. latissimus dorsi dx vs m.
latissimus dorsi sin 23 % : 44 %; m. obliquus abdominis externus dx vs m. obliquus
abdominis externus sin 20 % : 29 %; m. pectoralis major dx vs m. pectoralis major sin
40 % : 53 %. Vzhledem k dlouhému trvání propulzního působení mm. latissimi dorsi
a vzhledem k delší aktivaci sledovaných svalů na nepostižené straně těla plavce je možno
předpokládat, že technika plavce D se jeví jako nejlépe koordinovaná.
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Nastává tak paradox, že na straně bez chybějící amputované končetiny je vyvíjena svalová
aktivita po kratší dobu než na straně nepostižené. Souvisí to velmi pravděpodobně
s existencí opory prostřednictvím stabilizační akce dolní končetiny. Toto tvrzení by bylo
nutno doplnit metrickým měřením průběhu propulzní síly například na plaveckém
trenažéru.

5.2 3 Kineziologický rozbor sledovaného plaveckého způsobu znak
Plavecký způsob znak jsme měřili pouze u tří plavců, plavec s označením A tento
způsob neabsolvoval. Výsledky u plavce s označením B lze považovat, stejně jako
u způsobu kraul, za vysoce stabilní provedení plaveckého způsobu znak. U plavkyň C a D
dosahují průměrné výsledky koeficientu variability podobných výsledků jako v případě
plaveckého způsobu kraul s rozdílem nižších hodnot směrodatných odchylek. Lze tedy
konstatovat, že výsledky jsou poměrně homogenní. Průměrnou stabilitu pokusů vysvětlíme
obdobně pomocí průběhu koeficientu variability a jeho časové analýzy. U plavkyně D
se u většiny svalů jedná o změny v pásmu průměrné stability, což odpovídá vyrovnávání
nestabilní polohy při možné nesymetrické práci dolních končetin. Vyšších rozdílů
v koeficientu variability – tedy větších rozdílů v naměřeném elektrickém potenciálu
dochází u m. pectoralis major sin. v první části průběhu pohybu (19 –23 % času), tedy
v době na konci přechodové fáze a na začátku fáze záběrové. Může to být způsobeno
snahou o korekci rychlosti plavání. Lokálního extrému s maximem 48 % dosahuje v závěru
90 % času, což lze vysvětlit snahou o vyrovnání porušené rovnováhy při nestejně intenzivní
práci dolních končetin. Tento plavecký způsob u plavce D lze označit jako průměrně
stabilní (na dolní hranici naší posuzovací škály /interval 20–40 %/).
Celkově lze říci, že v plaveckém způsobu znak mohou plavci dosahovat velmi
stabilního provedení (plavec B) a velmi se k tomuto označení blíží také plavec D. Je tedy
možné, že poloha na zádech je pro handicapované plavce zvládnutelná.
Plavec B
V kritickém místě (KM), kdy je hladina protnuta malíkovou částí ruky nesplňuje
plavec B předpoklad Hofra a kol. (2000), že záběrové svaly jsou relaxované.
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Za záběrové svaly zde můžeme rozhodně považovat m. latissimus dorsi a m.
obliquus abdominis externus na levé straně. Z EMG záznamu je patrné, že oba tyto svaly
jsou přibližně v polovině doby svojí aktivace.
Při plaveckém způsobu znak je charakteristické zapojení homolaterálních svalů
ventrální i dorzální strany trupu do lokomoce, a to relativně synchronně. Toto nacházíme
u svalů m. latissimus dorsi sin. vs m. pectoralis major sin. u svalů m. latissimus dorsi dx vs
m. pectoralis major dx. Výraznější jiný fázový posun aktivace svalu m. obliquus abdominis
externus (přibližně 50 %), způsobené ztrátou levé dolní končetiny zde nenalézáme.
Nacházíme však dřívější počátky nástupu rozhodující aktivace u propulzních svalů m.
latissimus dorsi sin a m. pectoralis major sin oproti předpokládanému fázovému
kontralaterálnímu posunu o 50 % průměrného pracovního cyklu. Především v hodnotách
36 % u svalu m. latissimus dorsi sin a o 40 % u svalu m. pectoralis major sin. Rovněž je
pozorováno delší působení svalu m. latissimus dorsi sin, tedy na straně amputované dolní
končetiny. Působení svalu postrádá vyrovnávací pohyb levé dolní končetiny (kop) a zřejmě
proto je jeho aktivace rozložena více v čase. Celkově je svalová práce všech tří
sledovaných dvojic laterálně výborně diferencována. Na straně amputované končetiny
dochází u propulzních svalů k dřívější aktivaci.
Plavec C
Je nalezena nízká úroveň laterální diferenciace u svalů m. latissimus dorsi dx a m.
latissimus dorsi sin. Kontralaterální fázový posun je pouhých 24 % (oproti ideálnímu 50 %)
ve smyslu předbíhání aktivace pravé strany dorzální strany trupu. Vícevrcholový průběh
EMG křivky navíc ukazuje na koaktivaci pravého a levého dorzálního svalu, což svědčí
o nedokonalé

koordinaci

propulzního

působení

hlavního

lokomočního

svalu

prostřednictvím pletence ramenního. Tuto myšlenku podporuje i sledování průběhu
aktivace mm. obliqui abdomini externi. Zde dochází k výrazné koaktivaci, svědčící
o nestabilitě udržování postury v poloze na zádech. Plavec C řeší tuto nestabilitu častějším
zapojením svalu m. pectoralis major dx, tedy na straně amputované končetiny, kdy se pravá
paže hledající stabilitu opírá o vodní prostředí. Kromě fáze, kdy m. pectoralis major sin
působí v koaktivace se svým laterálním protějškem, tedy kdy paže hledá stabilitu pro trup,
nacházíme vysokou úroveň laterální diferenciace na hodnotě 52 % průměrného pracovního
cyklu.
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Plavec D
Laterální diferenciace svalů mm. latissimi dorsi je na velmi vysoké úrovni – 44 %,
která je běžná i u zdravé populace. Druhé lokální maximum svalu m. latissimus dorsi dx
(zde v časovém rozmezí 0 % – 12 % průměrného pracovního cyklu), tedy v pořadí
na prvním místě můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti přisuzovat laterální
diskoordinaci svalů mm. obliqui abdomini externi. Jejich vzájemný posun – 40 % přibližně
odpovídá posunu svalů mm. latissimi dorsi. Navíc se zde vyskytuje další lokální maximum
svalu m. obliquus abdominis externus dx, které odpovídá podobnému extraordinárnímu
lokálnímu maximu svalu m. latissimus dorsi dx. Plavec D těmito lokálními maximy
aktivace svalů m. obliquus abdominis externus dx a m. latissimus dorsi dx reaguje
na absenci opory chybějící pravé dolní končetiny (kopu). Svaly mm.pectorali majori
vykazují výbornou kontralaterální diferenciaci svalové funkce – 50 %. Navíc nacházíme
opět další lokální maxima na pravé straně, tedy straně chybějící dolní končetiny. Dokonce
v intervalu 12 % – 32 % v přesné koaktivaci s kontralaterálním svalem, což by mohlo
zavádět k myšlence nedostatečné kontralaterální diferenciaci funkcí. Ale opět se jedná
o vyrovnávací působení na straně chybějící končetiny.
Plavec D tak jednoznačně, tedy častější aktivací sledovaných svalů na straně
chybějící končetiny kompenzuje neexistující činnost této amputované končetiny. Je možné
z toho usuzovat, že by plavec D při oboustranné práci dolních končetin vykazoval větší
míru propulzního působení dolních končetin oproti ostatním probandům.

5.2.4 Hodnocení hypotéz
H1: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny, budou
vykazovat rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu kraul.
Plavec A
Aktivace svalu m. pectoralis major, které začínají přibližně od poloviny aktivace
homolaterálního svalu m. latissimus dorsi je doprovázena kratší aktivací
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kontralaterálního svalu m. pectoralis major. To svědčí o nedokonalé technice záběru
a nemá to žádnou souvislost s vyrovnáváním hendikepu ztráty levé končetiny, neboť
tento jev je symetrický. Plavec kompenzuje absenci stabilizujícího kopu dolní levou
končetinou především doplňujícími aktivacemi svalů m. latissimus dorsi sin a m. obliquus
abdominis externus sin, ačkoliv stabilizačním svalem pro polohu na břiše ve vodě by měl
být právě pouze druhý jmenovaný sval.
Plavec B
Fázový posun svalů mm. pectorali majori činí 35 % doby průměrného pracovního
cyklu a odpovídá podpoře strany bez amputované dolní končetiny. Sval m. pectoralis major
sin je oproti svému kontralaterálnímu protějšku posunut o 42 %, ale rozhodující je délka
jeho signifikantního zapojení – 36 % doby průměrného pracovního cyklu oproti 20 % doby
průměrného pracovního cyklu svalu m. pectoralis major dx.
Plavec B tak kompenzuje absenci amputované končetiny posunem aktivace
homolaterálního břišního svalu a prodloužením aktivace homolateráního svalu m.
pectoralis major sin.
Plavec C
Koordinovanou kontralaterální diferenciaci svalové funkce nacházíme u svalů mm.
pectorali majori, kde fázový posun dosahuje hodnoty 48 % doby průměrného pracovního
cyklu. U ostatních svalů je nalezen problematický timing aktivace. Z toho jednoznačně
vyplývá, že plavec využívá pro vytváření propulze především ventrální strany trupu
a trajektorie paže při záběru se dostává do nižších poloh, než je opodstatněné pro
optimální plaveckou techniku, kdy rozhodujícím svalem pro propulzi by měl být sval
m. latissimus dorsi.
Plavec D
Vzhledem k dlouhému trvání propulzního působení mm. latissimi dorsi a k delší
aktivaci sledovaných svalů na nepostižené straně těla plavce je možno předpokládat,
že technika plavce se jeví jako nejlépe koordinovaná. Nastává tak paradox, že na straně
amputované končetiny je vyvíjena svalová aktivita po kratší dobu než na straně
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nepostižené. Souvisí to velmi pravděpodobně s existencí opory prostřednictvím stabilizační
akce dolní končetiny.
Je možné tedy konstatovat, že tito sledovaní plavci, s výjimkou plavce B,
vyrovnávají nestejně intenzivní kop pravou a levou dolní končetinou pomocí břišních svalů
a následně pak i rozdílnou velikostí elektrického potenciálu v dalších sledovaných svalech,
čímž se „H1: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny, budou vykazovat
rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu kraul“ nepotvrdila.
H2: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny, budou
vykazovat rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu znak.
Plavec A
Neabsolvoval.
Plavec B
Výraznější fázový posun aktivace svalu m. obliquus abdominis externus (přibližně
50 %), způsobený ztrátou levé dolní končetiny zde nenalézáme. Nacházíme však dřívější
počátky nástupu rozhodující aktivace u propulzních svalů m. latissimus dorsi sin a m.
pectoralis major sin oproti předpokládanému fázovému kontralaterálnímu posunu o 50 %
průměrného pracovního cyklu. A to v hodnotách 36 % u svalu m. latissimus dorsi sin
a o 40 % u svalu m. pectoralis major sin. Rovněž je pozorováno delší působení svalu m.
latissimus dorsi sin, tedy na straně amputované dolní končetiny. Celkově je svalová práce
všech tří sledovaných dvojic laterálně výborně diferencována. Na straně amputované
končetiny dochází u propulzních svalů ke dřívější aktivaci.
Plavec C
Úroveň laterální diferenciace u svalů m. latissimus dorsi dx a m. latissimus dorsi
sin je nízká. Kontralaterální fázový posun je pouhých 24 % (oproti ideálnímu 50 %)
ve smyslu předbíhání aktivace pravé strany dorzální strany trupu. Průběh EMG křivky
navíc ukazuje na koaktivaci pravého a levého dorzálního svalu, což svědčí o nedokonalé
koordinaci propulzního působení hlavního lokomočního svalu
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prostřednictvím pletence ramenního. Tuto myšlenku podporuje i sledování průběhu
aktivace mm. obliqui abdomini externi. Plavec řeší nestabilitu udržování postury
v poloze na zádech častějším zapojením svalu m. pectoralis major dx, tedy na straně
amputované končetiny, kdy se pravá paže hledající stabilitu opírá o vodní prostředí.
Plavec D
Plavec lokálními maximy aktivace svalů m. obliquus abdominis externus dx a m.
latissimus dorsi dx reaguje na absenci opory chybějící pravé dolní končetiny (kopu). Svaly
mm. pectorali majori vykazují výbornou kontralaterální diferenciaci svalové funkce –
50 %. Navíc nacházíme opět další lokální maxima na pravé straně, tedy straně chybějící
dolní končetiny. Dokonce v intervalu 12 % – 32 % v přesné koaktivaci s kontralaterálním
svalem, což by mohlo zavádět k myšlence nedostatečné kontralaterální diferenciaci funkcí.
Ale opět se jedná o vyrovnávací působení na straně chybějící končetiny. Plavec tak
častější aktivací sledovaných svalů na straně chybějící končetiny kompenzuje
neexistující činnost této amputované končetiny.
Celkově lze říci, že v plaveckém způsobu znak mohou plavci dosahovat velmi
stabilního provedení, ale „H2: Svaly horní části těla na straně amputace dolní končetiny,
budou vykazovat rozdílnou aktivitu, než svaly na opačné straně u plaveckého způsobu
znak“se nepotvrdila.
H3: Elektrická aktivita vybraných svalů při plaveckém způsobu prsa bude
v časové ose symetrická.
Plavec A
Synchronizace hlavních svalů pro propulzi – mm. latissimi dorsi je hrubě
porušena. Počátek jejich aktivace je posunut o 28 % ve prospěch levé strany, tedy strany,
kde chybí amputovaná končetina. Délka aktivace na levé straně je 36 % doby průměrného
pracovního cyklu, na straně pravé 24 %. Pletenec ramenní a horní končetiny tak nahrazují
chybějící propulzní působení pletence pánevního na této straně. Svaly mm. obliqui
abdomini externi reagují na tuto skutečnost opačným timingem svalové aktivace, naopak
s delší aktivací na straně, kde končetina nechybí.
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Jelikož plavec řeší změnu svého tělesného schématu vyšším zapojením propulzně
působících sledovaných svalů na straně amputované dolní končetiny (svaly mm.
pectorali majori působí shodně po dobu 32 % doby průměrného pracovního cyklu),
musí pro udržení směru lokomoce zapojit po delší dobu sval m. obliquus abdominis
externus sin, čímž vyrovná zřejmě vyšší propulzní působení svalu m. latissimus dorsi
dx.
Plavec B
Synchronizace aktivity svalů mm. latissimi dorsi prakticky neexistuje. Nástup
jejich aktivace je fázově posunut o 44 % ve prospěch právé strany. Naopak synchronizace
svalů mm. obliqui abdomini externi je dokonalá a druhá aktivace svalu m. obliquus
abdominis externus sin se jednoznačně jeví jako odpověď na aktivaci svalu m. latissimus
dorsi sin. Tato dokonalá synchronizace svalů mm. obliqui abdomini externi je však
problematická, protože spolu s asynchronií funkce svalů mm. latissimi dorsi
naznačuje, že se tyto břišní a zádové svaly nacházejí v naprosto odlišné režimu
spolupráce a zde je tedy zásadní bod, ve kterém se projevuje fatální změna tělesného
schématu jedince s amputací dolní končetiny. Na tuto skutečnost reagují svaly mm.
pectorali majori totálním rozbitím symetrie své aktivace.
Plavec C
Zde lze sledovat velmi vysokou míru synchronizace aktivity kontralaterálních
svalů mm. latissimi dorsi, která ovšem způsobuje desynchronizace kontralaterálních svalů
mm. obliqui abdomini externi a mm. pectorali majori. Sval m. obliquus abdominis externus
dx se omezuje na velmi krátkou dobu aktivace a sval m. obliquus abdominis externus sin
pracuje se čtyřmi lokálními maximy. Ještě komplikovanější je situace timingu svalů mm.
pectorali majori, kde nelze najít jakoukoliv souvztažnost s aktivací ostatních sledovaných
svalů. Celkově lze shrnout, že doba aktivace sledovaných svalů na straně amputované
dolní končetiny je delší.
Plavec D
Nápadná je značná synchronizace aktivity kontralaterálních svalů mm. latissimi
dorsi, pouze s delší aktivací na straně chybějící amputované dolní končetiny. Obdobně
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pracují i svaly mm. obliqui abdomini externi. Desynchronizace se týká pouze svalů
mm. pectorali majori. Zde je přímá odpověď na neexistenci pravé dolní končetiny. Delší
aktivace svalu m. pectoralis major sin (19 % doby průměrného pracovního cyklu) než
jeho protějšku (16 % doby průměrného pracovního cyklu) je jasnou odpovědí na akci
levé dolní končetiny.
Obecně lze konstatovat, že při plaveckém způsobu prsa je hlavní propulzní sval
pro lokomoci prostřednictvím pletence ramenního – m. latissimus dorsi aktivován po delší
dobu na straně chybějící amputované končetiny a nahrazuje tak její neexistující propulzní
působení, čímž se „H3: Elektrická aktivita vybraných svalů při plaveckém způsobu prsa
bude v časové ose symetrická“ nepotvrdila.
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6 ZÁVĚR
Jak již bylo zmíněno v kapitole pojednávající o kineziologickém zhodnocení
svalové práce při sledovaných plaveckých pohybech, je nutné vycházet ze skutečnosti, zda
jsou

plavecké

způsoby

prováděny

na základě

bazálních

pohybových

programů

suchozemských obratlovců – tedy na základě kvadrupedálního lokomočního diagonálního
vzoru, jako je tomu u plaveckých způsobů kraul a znak nebo na základě jiného bazálního
pohybového programu (který by se nejlépe vysvětlil jako aplikace lokomoce vodních savců
ve vodním prostředí formou tzv. delfínového vlnění), jak je tomu u plaveckých způsobů
motýlek a prsa, respektive při rychlostním potápění.
Ukazatelem koordinace pohybu první skupiny plaveckých způsobů, kraul a znak je
tak směřování k 50 % fázovému posunu aktivace svalových skupin pletence ramenního
a trupu v rámci průměrného pracovního cyklu. Ukazatelem koordinace pohybu druhé
skupiny plaveckých způsobů v našem případě reprezentované plaveckým způsobem prsa,
by naopak měla být maximální symetrie pohybu, tedy minimalizace fázových posunů
kontralaterálních svalů v rámci průměrného pracovního cyklu. Přičemž první skupina
plaveckých způsobů, kraul a znak, by měla využívat pro propulzní působení především
svalů mm. latissimi dorsi, což vyplývá z principů kvadrupedie. U druhé skupiny k těmto
svalům přistupují především ventrálně uložené svaly mm. pectorali majori a dále
samozřejmě svaly abdominální.
Na základě provedených měření se objevují určité fenomény, které souvisejí
s řešením změněného tělového schématu u plavců s amputovanou dolní končetinou.
Plavecký způsob kraul
Absence opory o chybějící dolní končetinu při pohybu směrem od hladiny ke dnu
(kopu) vyvolává dodatečnou homolaterální aktivaci svalů m. latissimus dorsi a m. obliquus
abdominis externus na straně amputované končetiny. Tato absence je kompenzována také
posunem aktivace stabilizujícího homolaterálního svalu m. pectoralis major a s ním
na ventrální straně trupu spolupracujícího m. obliquus abdominis externus. Při nedokonalé
technice záběru se může absence dolní končetiny projevit hlubší trajektorií záběru paží.
Propulzní působení pletence ramenního je pak relativně transportováno z dorzální
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na ventrální stranu trupu, konkrétně ze svalu m. latissimus dorsi na sval m. pectoralis
major. Tento jev ukazuje na odklon od principů kvadrupedie, která je na své nejnižší
neaddukované podobě charakteristickou pro lidskou lokomoci prostřednictvím pletence
ramenního. Při velmi dobré koordinaci pohybu blížící se 50 % posunu kontralaterálních
svalů dochází k situaci, kdy na straně bez chybějící amputované dolní končetiny, dochází
ke svalové aktivitě trvající po delší dobu než na straně bez končetiny. Souvisí to velmi
pravděpodobně s existencí opory prostřednictvím stabilizační akce dolní končetiny formou
kopu ve směru od hladiny.
Plavecký způsob znak

Při tomto plaveckém způsobu nalézáme u plavců s amputovanou dolní končetinou
následující fenomény. Při vysoké koordinaci pohybu detekované časovou laterální
diferenciací svalových funkcí kontralaterálních svalových skupin blížící se fázickému
posunu 50 % v rámci průměrného pracovního cyklu, dochází na straně amputované
končetiny u propulzních svalů k dřívější aktivaci. Kvalitní koordinované provedení
plaveckého způsobu znak vykazuje i extraordinární lokální maxima svalů m. obliquus
abdominis externus a m. latissimus dorsi na straně chybějící dolní končetiny.
Při nedokonalém udržování postury v poloze na zádech dochází ke koaktivaci
kontralaterálních svalů mm. latissimi dorsi. Tato skutečnost narušuje přirozené propulzní
působení ve smyslu kvadrupedálního lokomočního diagonálního vzoru.
Resume
Plavecké způsoby kraul a znak zahrnujeme do skupiny lokomočních pohybů
ve vodním prostředí, kde se jednoznačně projevuje kvadrupedální diagonální lokomoční
vzor. Zároveň je velmi důležitou skutečností, že rozhodující propulzní působení vzniká
na pletenci ramenním. Pletenec pánevní se nemůže propulzně realizovat díky tomu,
že člověk disponuje malými akrálními plochami (nohy), které slouží ke kontaktu s pevným
prostředím, ale nikoliv s prostředím vodním. Druhotně vodní savci mají v tomto směru
spojeny původní zadní končetiny syndesmózami a synchondrózami. Obě původní pětiprsté
končetiny vytvářejí elastickou horizontální ploutev, která výrazně zvětšuje akrální plochu
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pro vodní prostředí, kde se může realizovat silové působení velkých svalových skupin trupu
a dolních (zadních) končetin.
Plavecký způsob prsa
U tohoto plaveckého způsobu (plavecký způsob motýlek vzhledem k náročnosti
provedení nebyl zkoumán) se jedná především o dosažení maximální možné laterální
synchronizace práce pohybové soustavy, což vzhledem ke změně tělesného schématu při
amputaci dolní končetiny je naprosto zásadní problém. Při plaveckém způsobu prsa dolní
končetiny nejenže vytvářejí propulzní působení, ale zároveň vytvářejí oporu (punctum
fixum) pro činnost pletence ramenního.
Při plaveckém způsobu prsa plavců s amputovanou dolní končetinou dochází
k následujícím fenoménům. Je rozbita spolupráce propulzních svalů na ventrální
(m. pectoralis major) a na dorzální (m. latissimus dorsi) straně trupu. Strana se zachovanou
končetinou zůstává v nižší poloze než strana s končetinou amputovanou. Je rozbita laterální
synchronizace zásadních oboustranných svalů pro propulzi mm. latissimi dorsi. Pokud je
uchována laterální synchronizace těchto zádových svalů, dochází automaticky k rozbití
synchronizace svalů na ventrální straně trupu, mm. pectorali majori a mm. obliqui abdomini
externi. Při technicky vysoké úrovni provedení se jedná o vysokou míru synchronizace
kontralaterálních propulzních svalů, mm. latissimi dorsi pouze s delší dobou aktivity
na straně chybějící amputované končetiny. Touto delší aktivitou – nahradit Toto delší
působení, plavec nahrazuje absentující homolaterální dolní končetinu. Při koordinovaném
provedení plaveckého způsobu prsa se absence amputované dolní končetiny projevuje
desynchronizací aktivace svalů na ventrální straně trupu – v našem případě mm. pectorali
majori. Tuto skutečnost nejsme schopni porovnat s vrozenými pohybovými programy,
protože nám není dodnes jasné, jak se ventrální a dorzální svalové skupiny podílejí
na zajištění lokomoce, označované jako lokomoce vodních savců neboli delfínové vlnění
člověka.
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Závěr kineziologického rozboru plavání s amputovanou dolní končetinou
Z výše uvedeného vyplývá, že při plaveckých způsobech kraul a znak (menší
propulzní vliv dolních končetin) se jedná především o udržování postury plavce. Zásadní
omezující vliv je spatřován u synchronních plaveckých způsobů, zde reprezentovaným
plaveckým způsobem prsa, kdy působení dolních končetin se má podílet jak na lokomoci,
tak na zajištění postury.
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8 PŘÍLOHY
Seznam příloh:
PŘÍLOHA 1: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec B
PŘÍLOHA 2: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec C
PŘÍLOHA 3: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec D
PŘÍLOHA 4: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec A
PŘÍLOHA 5: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec C
PŘÍLOHA 6: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec D
PŘÍLOHA 7: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu znak – plavec B
PŘÍLOHA 8: Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu znak – plavec C
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P1 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec B

Ob
rázek 1: Výsledky EMG aktivity latissimus dorsi plavce B u plaveckého způsobu prsa

Ob
rázek 2: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce B u plaveckého
způsobu prsa
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Ob
rázek 3: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce B u plaveckého způsobu prsa

P2 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec C

Ob

143

rázek 4: Výsledky EMG aktivity latissimus dorsi plavce C u plaveckého způsobu prsa

Ob
rázek 5: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce C u plaveckého
způsobu prsa
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Obrázek 6: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce C u plaveckého způsobu prsa

P3 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu prsa – plavec D

Ob
rázek 7: Výsledky EMG aktivity latissimus dorsi plavce D u plaveckého způsobu prsa
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Ob
rázek 8: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce D u plaveckého
způsobu prsa

Ob
rázek 9: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce D u plaveckého způsobu prsa
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P4 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec A

Ob
rázek 10: Výsledky EMG aktivity latissimus dorsi plavce A u plaveckého způsobu kraul

Ob
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rázek 11: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce A u plaveckého způsobu kraul

Ob
rázek 12: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce A u plaveckého
způsobu kraul
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Ob
rázek 13: Srovnání EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul po translaci o 50 %
plavce A

Ob
rázek 14: Průběh koeficientu variability u plaveckého způsobu kraul plavec A
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P5 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec C

Ob
rázek 15: Výsledky EMG aktivity latissimus dorsi plavce C u plaveckého způsobu kraul

Ob
rázek 16: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce C u plaveckého způsobu kraul
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Ob
rázek 17: Výsledky EMG aktivity obliquus externus abdominis plavce C u plaveckého
způsobu kraul

Ob
rázek 18: Srovnání EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul po translaci o 50 %
u plavce C
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Ob
rázek 19: Průběh koeficientu variability u plaveckého způsobu kraul plavec C

P6 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul – plavec D

Ob
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rázek 21: Výsledky EMG aktivity pectoralis major plavce D u plaveckého způsobu kraul

Ob
rázek 20: Výsledky EMG aktivity u latissimus dorsi plavce D u plaveckého způsobu kraul

Ob
rázek 23: Srovnání EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu kraul po translaci o 50 %
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u plavce D

Ob
rázek 22: Výsledky EMG aktivity u obliquus externus abdominis plavce D u plaveckého
způsobu kraul

Ob
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rázek 24: Průběh koeficientu variability u plaveckého způsobu kraul plavec D

P7 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu znak – plavec B

Ob
rázek 26: Výsledky EMG aktivity u pectoralis major plavce B u plaveckého způsobu znak

Ob

155

rázek 25: Výsledky EMG aktivity u latissimus dorsi plavce B u plaveckého způsobu znak

Ob
rázek 27: Výsledky EMG aktivity u obliques externus abdominis plavce B u plaveckého
způsobu znak
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Ob
rázek 28: Srovnání EMG aktivity svalů po translaci o 50 % plavce B u plaveckého
způsobu znak

P8 Průběh EMG aktivity svalů u plaveckého způsobu znak – plavec C

Ob
rázek 29: Výsledky EMG aktivity u latissimus dorsi plavce C u plaveckého způsobu znak
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Ob
rázek 30: Výsledky EMG aktivity u pectoralis major plavce C u plaveckého způsobu znak

Ob
rázek 31: Výsledky EMG aktivity u obliques externus abdominis plavce C u plaveckého
způsobu znak
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Ob
rázek 32: Srovnání EMG aktivity svalů po translaci o 50 % plavce C u plaveckého
způsobu znak

Ob
rázek 33: Průběh koeficientu variability u plaveckého způsobu znak plavec C
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Výsledky u svalů na levé straně těla jsou v nepřepočítané podobě, aby byl jasný
průběh změn v jednotlivém plaveckém kroku.
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