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Název: 
 
Měření zátěžových sil působících na plosku nohy v bruslařské botě pro lední hokej a jejich 
kazuistický význam 
 
Abstrakt  : 
 
V práci je popsán nový prototyp měřícího zařízení, které je schopno detekovat zátěžové síly 

působící na brusli během hry ledního hokeje. Toto zařízení bylo kalibrováno a byly validovány 

měřící funkce: detekce tlakové složky síly, detekce ohybové složky síly působící na nůž, kdy je na 

noži brusle zároveň detekováno působiště síly. Dále je v několika případech popsán praktický 

kazuistický význam měření pomocí této „měřicí brusle“ a pomocí detekčních vložek Footscan 

Insole®. Měření zátěžových sil na plosce nohy během bruslení v ledním hokeji může být využito 

v tréninku techniky bruslení, prediktivní a protektivní biomechanice. Výhledovým využitím je i 

výzkum příčin diskomfortu při používání hokejových bruslí a dále ve sportinženýringu.  

Cíle práce:  

Cílem práce je navrhnout, vytvořit, kalibrovat a validovat funkční měřící zařízení detekující 

interakci v systému noha-brusle-podloží a ověřit jeho funkční vlastnosti a praktický přínos. 

Zařízení má postupně umožnit zjišťování příčin vzniku diskomfortu a deformací  nohy vzniklých 

používáním bruslařských bot. 

Metoda: 

Po kritické review studií řešících obdobnou tématiku byl navržen model „měřící brusle“.  Prototyp 

brusle prošel  procesem kalibrace a validace, kdy byla určena chyba měření tohoto 

experimentálního zařízení vůči dynamometru Kistler. V rámci pilotní studie byl proveden 

experiment pro ověření kazuistického významu měřicího zařízení. Významnost měření byla 

zjišťována pomocí Kendallova korelačního koeficientu τr a hladiny významnosti p.  

Výsledky: 

Byla vytvořena, kalibrována a validována měřicí aparatura pro detekci zátěžových sil působících 

na plosku nohy v hokejové brusli a byl ověřen její kazuistický význam. Pomocí detekčního 

zařízení je možné zaznamenávat zátěžové síly na plosce nohy a vyhodnocovat je společně 

s výstupy z dalších měřicích systémů.  

Klí čová slova:  

Lední hokej, brusle, měření zátěžových sil, sportinženýring,  
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Title: 

The measurement of loading forces acting on sole of the foot in ice-hockey skates and their 

casuistic signification. 

 

Abstract 

This thesis describe a new construction of measuring device, which is able to detect the 

loading forces acting on the skates during ice-hockey. This device was calibrated and 

validated for detection of loading force vector, bending force vector and point of force action 

on the skate blade. For some cases was described a casuistic mean of measurement by new 

measuring device „measuring skates“ and former device Footscan Insole®. The measurement of 

loading forces during ice-hockey may be used in practise of skating technique, predictive or 

protective biomechanics. Future use is also research of discomfort in ice-hockey boots or 

sportsengeneering. 

 

Aim of a study: 

Aim of a study is projected, calibrated and validated a measuring device able to detect 

interraction in system foot-skates-surface. After validation is neccessary to prove the practical 

benefit of this device. This device should make possible to find out the origin of discomfort 

during ice-hockey skates use.  

 

Methods: After a critical review the prototype of measuring skate was constructed. The 

measuring skate was calibrated a nd validated. In contend of pilot study was done the 

experiment to proof the casuistic mean of data measured by measuring skate. The proof was 

estimated by Kendal corelation product in contend o significancy level p.  

 

Results: 

As a result of this work was created equipment capable of verifiable, calibrated and validated 

measurement of the loading forces exerted on the skate and sole of the foot during ice hockey 

skating. The casuistic mean of measured data was proven in pilot stydy. This equipment 

makes it possible to record the loading forces on the sole of foot and evaluate them with other 

mearing systems. 

Keywords: 

 

Ice-hockey, skates, loading forces measurement, sport-ingeneering 
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SEZNAM ZKRATEK : 
 
∩  průměr 
∑  součet, suma 
¼ Sx  čtvrtina směrodatné odchylky od průměru 
δ   sigma, relativní průměrná odchylka 
∆   delta, relativní průměrná odchylka 
2D  dvourozměrný prostor, two dimension 
3D  trojrozměrný prostor, three dimension 
A  antický typ nohy 
BEZ  biomechanika extrémních zátěží 
BF  bend front, tenzometry detekující ohybovou složku síly na předním nosníku 

brusle 
BR  bend rear, tenzometry detekující ohybovou složku síly na zadním nosníku 

brusle 
C1,C2,C3 označení dílčích COM na obr.14 
Cf  kalibrační konstanta 
Cft  kalibrační funkce pro Ft 
Cflm  kalibrační funkce pro Flm 
Cfml  kalibrační funkce pro Fml 
COG  centrum of gravity, průmět těžiště těla na podloží 
COM  centrum of mass, těžiště těla nebo segmentu 
COP  centrum of pressure, střed tlakových sil 
COPap  centrum of pressure v anterio-posteriorním směru 
COPml  centrum of pressure v medi-laterálním směru 
COPnet  centrum of pressure, střed tlakových sil pod oběma ploskami 
DM  diabetes mellitus, cukrovka 
E  egyptský typ nohy 
EMG  elektromyograf, přístroj detekující akční potenciál svalu během zatížení 
EMR  elektromagnetická resonance, zobrazovací technika 
F   síla 
F1,F2  reakční síly podložky, pro popis u obrázku č.15 
Fconst  kalibrační konstanta pro určení kalibrační funkce 
Flm  lateromediální složka síly u experimentálního zařízení 
FL  falangeální délka prstů 
Fml  mediolaterální složka síly 
Fml  mediolaterální složka síly u experimentálního zařízení 
Fta  tahová síla svalu, u popisu obr.14 
Fc  tahová síla svalu na obr.14 
Ft  tlaková složka síly 
Fo  ohybová složka síly 
Fz  vertikální složka síly  
GAS  general adaptation syndrome, obecný adaptační syndrom 
GRF  ground reaction forces, reakční síly podložky 
GRS  globální referenční systém 
H1  prostor pod mediánní polovinou paty 
H2  prostor pod laterální polovinou paty 
IHRG  Ice-hockey research group, biomechanická laboratoř specializovaná na LH 
K  kvadratický typ nohy 
LH  lední hokej 
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L  délka obecně 
Map  moment síly a anterio-posteriorním směru 
Mml  moment síly v medio-laterálním směru,   
MRx  reakční složka síly ve směru x 
MRy  reakční složka síly ve směru y 

MRz  reakční složka síly ve směru z 
MDC  maximální dynamická kontrakce (maximum dynamic contraction)  
MF  matatarzofalangeální délka prstů nohy 
MI, M1 prostor pod hlavičkou prvního metatarzu 
MII, M2 prostor pod hlavičkou 2hého metatarzu 
MIII, M3 prostor pod hlavičkou 3tího metatarzu 
MIV, M4 prostor pod hlavičkou 4tého metatarzu 
MV, M5 prostor pod hlavičkou 5tého metatarzu 
NISA  Numerically Integrated Elements for System Analysis- software  pro 

hodnocení 3D tvaru z numerických dat 
l  délka u falangeálních článků a metatarzofalangeálních článků 
p  hladina významnosti (u korelačních koeficientů) 
P těžiště těla, zobrazení na obr.14 
PF  pressure front, tenzometry detekující tlakovou složku síly na předním nosníku 

brusle 
PR  pressure rear, tenzometry detekující tlakovou složku síly na zadním nosníku 

brusle 
R reakční síla 
r  korelační koeficient 
rbk  korelační koeficient pro data z měřící brusle a dynamometru Kistler  
R2 chyba proložení funkce 
Rk přídavný konstantní odpor 
RTG roentgen, roentgenový snímek 
SFTR mezinárodní metoda pro určení kloubní hybnosti (S – sagittal, F – frontal, T – 

transverse, R – rotation) 
s  směrodatná odchylka 
Sx  směrodatná odchylka od průměru 
τk  Kendallovo tau, Kendallův koeficient 
T  čas 
T1  časový počátek pohybu 
T2  časový konec pohybu 
T1  Toe 1, prostor pod segmentem palce nohy 
U  elektrické napětí 
vx  variační koeficient 
z  prostorová složky síly „z“ 
X1-X4  označení prediktorů pro testování hypotézy 
Y1-Y12 označení predikantů pro testování hypotézy 
x  prostorová složka síly, působiště síly na noži brusle  

  střední hodnota (průměr) 
xkistler  působiště síly zjištění dynamometrem Kistler, při validaci 
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1. Úvod 
 
Při vzrůstajících požadavcích na výkon ve sportu roste přirozeně náročnost na „základy“ 

fyzické kondice, ke kterým je zapotřebí pevného základu ve struktuře pohybového aparátu. 

Zejména profesionální sportovci se nachází na horní hranici rizika vyplývajícího z extrémního 

zatěžování pohybového aparátu, přičemž právě lední hokej (LH) je nástrojem jejich obživy. 

Často se tak stává, že hráči obětují část svého zdraví ve prospěch výkonu a nepřerušení své 

sportovní činnosti. Naproti tomu dnešní poznatky a dostupné (tréninkové a rehabilitační) 

metody umožňují velkou měrou eliminovat negativní zdravotní dopady profesionálního 

sportu. V ledním hokeji tak lze efektivně předcházet přetrénování či tvorbě svalových 

dysbalancí. Jistá neprobádanost zde ale spočívá v interakci nohy s bruslařskou botou a příčiny 

vzniku konkrétních deformací nohy. Autor věří, že tato práce napomůže k řešení 

problematiky „bruslařské“ nohy a odstranění závažných potíží postihující hráče LH. 

 
Práce je v obecném pojetí zaměřena na detekci výkonnostních a zdravotních aspektů 

dlouhodobé specifické sportovní činnosti. V LH je ze zdravotního hlediska rozsáhle 

rozpracovaná tématika laterality zatěžování, fyziologie zátěže apod. Problematikou plosky 

nohy, a nohou obecně se zabývají především výrobci bruslařských bot. Cílem práce je 

navrhnout a vytvořit funkční měřící zařízení detekující interakci nohy s bruslařskou botou a 

ověřit jeho funkční vlastnosti a praktický přínos. Zařízení má postupně umožnit zjišťování 

příčin vzniku diskomfortu a deformací  nohy vzniklých dlouhodobým používáním 

bruslařských bot. Dalším možná aplikace se nabízí v tréninku techniky bruslení, prediktivní a 

protektivní biomechanice, nebo ve sportinženýringu. 

 

Lední hokej je sportovní hra, která je jednou z kondičně nejnáročnějších, tomu také odpovídá 

i způsob tréninku. Čím větší je však zatížení, tím více se zvyšují i zdravotní rizika této 

sportovní hry. Hráči ledního hokeje hrozí rizika nejenom postižením fyziologických funkcí 

organismu, ale také zranění či otlaky způsobené nošením hokejové výzbroje a výstroje, 

zejména bruslařských bot. Zanedbatelné není ani nebezpečí nastartování extrémní remodelace 

stavebních tkání nohou v důsledku dlouhodobého extrémního zatěžování. 

 

 

Protože práce čerpá z více-oborového schématu zaměření, považujeme za vhodné upřesnit, 

v jakých oborových základech je práce situována. Stěžejním oborem je kinantropologie, 

která obecně pojímá všechny aspekty této práce. Z obecného rámce vymezení kinantropologie 
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náleží převážná část (především sběr a interpretace dat) do biomechaniky člověka. 

Biomechanika a kinantropologie mají v práci styčné body především u vlivu zátěže na 

pohybový aparát člověka, což popisuje většina zjišťovaných dat v této práci.  Hojně jsou 

v práci využívány poznatky z podologie a podiatrie, které jsou aplikovány v biomechanických 

a kinantropologických souvislostech používání bruslařských bot. 

 

V první části práce (kapitola 2) jsou rozebrány teoretické základy a poznatky z různých oborů, 

které jsou následně využity pro naplnění cílů práce. Samotné určení cílů vychází z analýzy 

teoretických východisek.  

 

Druhá část práce (kap. 3-7) určuje řešení zvolených cílů. Pro řešení cílů byli zvoleny 2 různé 

metodiky, které bylo nutné oddělit. Nejprve byla konstruována a validována experimentální 

měřící technologie. Poté byla provedena pilotní studie za užití validované experimentální 

měřící technologie pro ověření kazuistického významu měření  touto technologií.  
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2.1 Anatomická struktura nohy 

 

Pojmem noha se v anatomii a přilehlých oborech rozumí část těla distálně od hlezenního 

kloubu. Samotná anatomická struktura a anatomický popis je dále využíván pro aplikaci 

v odborných statích. V této práci poslouží anatomická struktura jako výchozí pro popis tvaru 

či tvarových změn nohou a pro lokalizaci detekovaných interakčních sil. V interakci 

s bruslařskou botou je zahrnuta noha jako celek, nikoliv jen ploska nohy. Ploska nohy je 

využita jako samostatná plocha pro detekci interakčních tlakových sil (plantárních tlaků) 

zjišťovaných pomocí technologie Footscan Insole®.  

 

2.1.1 Skelet nohy  

Kostra lidské nohy se skládá z 26 kostí, které se dále dělí na 7 tarzálních kostí - talus, calcaneus, 

os naviculare, os cuboideum, ossa cuneformia mediale, intermedium a laterale, ossa 

metatarsalia I. - V. a 14 falanges digitorum pedis. Skelet nohy zahrnuje také ossa sesamoidea 

pedis. Konstantní jsou pod hlavičkou palcového metatarzu, na fibulární a tibiální straně. Velmi 

často se sesamské kůstky vyskytují pod hlavičkou druhého (MII ) a pátého (MV ) metatarzu a při 

tuberositas ossis cuboidei (Dylevský, Druga et al. 2000). Jejich výskyt je evidován i na dalších 

místech (viz. příloha 1) tato místa nabývají významu v případě tvorby kostních výrůstků.  

 

Při popisu interakčních sil se orientujeme podle oblastí, pod kterými síly působí. Např. 

oblast na plosce nohy pod hlavičkou prvního metatarzu je  označována jako MI, bez 

ohledu na to, že samotný metatarz je podstatně větší samostatný článek (obr. 1).  

Jde o princip zjednodušení, kdy je vybíráno místo působiště interakčních sil, které je tímto 

přesně odlišeno.  

Obr. č.1: Skelet nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Legenda: 
1- calcaneus, 2- talus, 3- os naviculare, 4- ossa cuneiformia 
intermedium, 5- ossa cuneiformia mediale, 6- ossa 
cuneiformia laterale 7- os cuboideum, 8- ossa metatarsalia I. 
– V (I je mediánně), 9- falanges digitorum pedis; MI  je 
označení prostoru pod hlavičkou I metatarzu, při měření 
inteakčních sil tak bude označována tato plocha na plosce 
nohy.  
 
 
 

Zdroj obrázku: WebAnatomy, ©2005 Regents of the 
University of Minnesota 

MI 
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2.1.2 Klouby nohy  

Klouby nohy tvoří spojitou strukturu, která se dá rozdělit na několik funkčních oddílů podle 

toho, jaké pohyby jsou těmito oddíly umožňovány. Anatomické rozdělení však rozlišuje i 

jednotlivé dílčí klouby. Proximálně je to  Articulatio talocruralis, kloub hlezenní nebo také horní 

kloub zánártní, který se skládá skloubením vidlice bércových kostí s kostí hlezenní. Směrem 

distálním na něj navazuje dolní kloub zánártní, k němuž patří vzadu - articulatio subtalaris, 

samostatný kloub mezi talem a kalkaneem, a vpředu - articulatio 

talocalcaneonavicularis, skloubení talu s kalkaneem a s os naviculare. Articulatio 

calcaneocuboidea - spojení mezi kostí patní a krychlovou. Articulatio cuneonavicularis - 

systém skloubení mezi os naviculare a ossa cuneiformia. Articulationes tarsometatarsales 

spojují zánártní kosti s kostmi nártními. Articulationes intermetatarsales spojují baze 

sousedních nártních kostí. Articulationes metatarsophalangeales spojující hlavice nártních 

kostí s proximálními články prstů a articulationes interphalangeales spojující články prstů 

(Čihák 2004).  

 

Při používání bruslařských bot  dochází k omezení funkčního rozsahu jednotlivých kloubních 

spojení, což je jeden z prvotních důsledků diskomfortu při bruslení. Navíc může jít o přímý důvod  

mající vliv na tvarové deformace nohou. Této problematice je dále věnována kapitola 2.9.4.  

 

Funkčně rozlišujeme také kloub Chopartův a Lisfrankův. Tyto klouby rozdělují nohu na 3 funkční 

oddíly (obr.2) (Dylevský, Druga et al. 2000):  

 

Zánoží – talus a calcaneus 

Středonoží – os. naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia 

Přednoží – 5 metatarzů a 14 falangeálních kostí 

 

Obr.č.2: Funkční rozlišení kloubů nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
fukční rozlišení kloubů nohy, dle kterých je noha rozdělena na 
3 části. Zeleně a žlutě je talus a calcaneus neboli předonoží. 
Modře je  středonoží- os. naviculare, os cuboideum, ossa 
cuneiformia. šedě a bíle je zvýrazněno přednoží 5 metatarzů a 14 
falangeálních kostí. A- kloub Chopartův; B- kloub Lisfrankův 

 
Zdroj obrázku: http://www.diyinjuryrehab.com (2010) 
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Toto rozdělení uvažující převážně funkční oddíly je praktičtější pro hodnocení stavu nohy. 

Chopartův kloub je tvořen linií  talonaviculární (art. talonavicularis), ve fibulární oblasti art. 

calcaneocuboidea (Čihák 2004).  Lisfrankův kloub tvoří tarsometatarzální a intermetatarzální 

skloubení. Kdy se intermetatarzálním spojení myslí příčná řada relativně pevných kloubů. 

Praktický význam tohoto rozdělení je v bruslařské botě i kvůli faktu, že zánoží a středonoží je 

v bruslařské botě pevně fixováno pro flexi a extenzi, bruslařská bota přesto umožňuje 

mírnou inverzi a everzi nohy.  

 

2.1.2.1 Terminologie pohybů v kloubech nohy 

 

Pohyby v kloubech nohy jsou terminologicky často neúplně pochopeny protože základní 

anatomická poloha nohy je brána v poloze stoje, tedy posturální aktivity nohy. U nohy je poměrně 

obtížné jíž samotné stanovení osy pohybu, protože osy jednotlivých kloubů neleží v průsečících 

hlavních rovin (Vařeka 2009). Rozdíl hraje i fakt, zda je výchozí poloha uvažována u zatížené či 

nezatížené nohy (Nester, Findlow et al. 2006). Celkovou jednotnost terminologií dále narušuje 

skutečnost, že některé rozsahy v jednom kloubu nejde oddělit se souhyby kloubů sousedních. 

Uváděné rozsahy pohybů jsou navíc individuálně odlišné v závislosti na věku, morfologické 

struktuře a zátěžové historii nohy. V této práci bude využíváno mezinárodně uznávané 

terminologie „SFTR“(Russe 1975), jejíž používání doporučuje Kolář pro užití ve fyzioterapii 

(Kolář 2009).  V této metodě lze popsat všechny pohyby pomocí tří čísel, které určují rozsah 

pohyblivosti ve stupních. Na první místo se zapisují pohyby jdoucí od těla a do extenze. Flexe a 

pohyby směrem k tělu se zapisují na poslední místo. Prostřední číslo značí základní anatomickou 

polohu a je obvykle 0 ( hodnota 0 se nevyskytuje např. u patologických stavů, kdy výchozí poloha 

kloubu nemůže být v základním anatomickém postavení).  

 

Extenze – je pohyb planty směrem k bérci s rozsahem 20°-0 - 30° 

Plantární flexe – hřbet nohy se vzdaluje od bérce s rozsahem  30°- 0 - 50° 

Pronace – ploska nohy se otáčí dovnitř (mediánním směrem) s rozsahem  30°-0- 50°, tento pohyb 

je sdružen s everzí v subtalárním kloubu. Toto postavení se nazývá též varózní. 

Supinace – ploska a špička nohy se vytáčejí zevně s rozsahem 30°- 0- 40°,  

Addukce- je mediální přitažení přednoží  kolem vertikální osy 10-0- 20 

Abdukce- je laterální odtažení přednoží  kolem vertikální osy 20-0-10 (Lánik 1990; Dungl 2005) 

Inverze- vytočení nohy dovnitř ve frontální rovině (Magee 2002). V bruslařské botě především 

pohyb v subtalárním kloubu. 
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Everze- vytočení nohy zevně ve frontální rovině (Magee 2002). V bruslařské botě především 

pohyb v subtalárním kloubu. 

Dunglova definice pohybů není zdaleka jediná, které lze využít. Vývoj a možnosti terminologie 

pohybů v kloubech nohy shrnuje Vařeka, který však nedoporučuje konečné terminologické řešení, 

spíše odhaluje možnosti jakými lze k pohybům nohy přistoupit (Vařeka 2009). Výše zmíněná 

definice je v této práci považována za výchozí a jedinou využitou pro popis či vyhodnocování.  

 

U bruslení je rozsah plantární flexe  stabilním u všech bruslařů, protože je určen tvarem bruslařské 

obuvi (Dewan 2004). Obr. 3 ukazuje průběh plantární flexe u 4 různých rychlostí bruslaře.  

 

Obr. č. 3: Průběh plantární flexe u 4 různých rychlostí bruslaře při bruslení vpřed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:  
Obrázek ukazuje  míru plantární flexe při různých rychlostech bruslení. CV- konstantní rychlost, A1- první 
zrychlení, A2- druhé zrychlení, A3- třetí zrychlení. Podélná osa ukazuje procentuálně fázi bruslařského kroku. 
Svislá osa značí úhel plantární flexe. Úhel plantární flexe je v závislosti na procentu fázi pohybu. Pohybem je 
myšlen „bruslařský krok“, kdy 0% je fáze nasazení brusle a počátek jednooporového postavení (viz. kapitola 2.10.1 
nebo příloha 6). a 100% je dokončení odrazu až do fáze přenesení brusle.  
 

Zdroj Obr. Dewan (2004), Montreal 

 

Zajímavostí na obr.3 je křivka zobrazená plnou čárou, která byla měřena při konstantní rychlosti. 

Ta ukazuje nejvyšší naměřený rozsah pohybů. Zároveň jde na obr.3 vidět omezený rozsah, 

v kterém je noha nucena při bruslení pracovat. Největší plantární flexe je dosaženo v počáteční 

fázi přenosu odrazové nohy. 
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Ikdyž je brusle poměrně těsná a pevná,  noha v ní  provádí inverzi a everzi, přičemž interakčně 

působí na botu. Míra inverze a everze je vzhledem k možným fyziologickým rozsahům opět 

značně omezena (viz.obr.4). Dewan (Dewan, Pearsall et al. 2004) měřil velikost inverze a everze 

na patě, přičemž používal velmi přesného měřícího zařízení. Měřený rozsah everze byl 0-6-3°, jak 

je ukázáno na obr.4. V brusli  je možná především inverze a everze v subtalárním kloubu, která 

byla v této studii (Dewan, Pearsall et al. 2004) samostatně měřena. Proto je v této práci využíváno 

terminologie respektující praktické využití pro bruslařskou botu.  

 

Abdukce a addukce je v brusli těžko realizovatelná a jejich vliv na lokomoci při LH je tedy 

považován za zanedbatelný. Stejně tak pronace a supinace je dosti omezena přičemž je umožněna 

spíše samostatnější inverze a everze. 

 

Obr. č. 4:  Míra inverze a everze nohy v bruslařské botě během bruslení vpřed 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Svislá osa ukazuje úhel rozsahu, podélná osa průběhy krokových cyklů při bruslení vpřed. Úhly everze a inverze jsou 
opravdu v malém rozsahu od  -3° do 6°. Pohybem je myšlen „bruslařský krok“, kdy 0% je fáze nasazení brusle a počátek 
jednooporového postavení (viz. kapitola 2.10.1 nebo příloha 6). a 100% je dokončení odrazu až do fáze přenesení 
brusle. Zobrazeny jsou 4 krokové cykly. 

 
  Zdroj Obr. Dewan 2004, Montreal 

 

2.1.2.2 subtalární kloub 

 

Subtalární kloub je součást dolního zanártního kloubu. Jeho tvar je značně individuální a liší se 

jak tvarově , tak v poměru rozkládání  tlaku na kontaktních plochách kloubu (Manter 1941; 

Sangeorzan, Wagner et al. 1992; Wagner, Sangeorzan et al. 1992). Někteří autoři rozeznávají 4 
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různé variace subtalárního kloubu (Bruckner 1987). Konkrétní tvar a směr osy subtalárního 

kloubu se podílí na celkovém funkčním schématu celé nohy (Drayer 1993). 

 

U nohy v brusli je subtalární  kloub bruslařskou botou, „znehybněný“ , přičemž je tento kloub 

stále zainteresován v tlumení impaktů vzniklých při brzdění nebo odrazech a to bez pomocných 

pohybů talokrulárního kloubu a podpory příslušných vazů. Oblast talu a kalkaneu je část 

v bruslařské botě často zatěžovaná „medio-laterálními silami“, které nejsou typické při používání 

běžné obuvi (Pearsall and 1999 ).  

 
2.1.3 Svaly pro funkci nohy 
 
Svaly důležité pro statiku, stabilitu a pohyby nohou se dají rozdělit do dvou skupin, na dlouhé 

zevní svaly a krátké vnitřní svaly. Dlouhé svaly jsou v oblasti holeně a krátké v oblasti vlastní 

nohy. Podrobné zobrazení svalů nohy uvádějí přílohy 2, 3, 4 a 5. 

 
Skupina dlouhých zevních svalů nohy se dále dělí na: 
 

a) Přední skupinu svalů (svaly bércové) 

M. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extenzor hallucis longus, m. peroneus 

longus, m. peroneus brevis. 

 

b) Zadní skupina svalů (svaly lýtkové) 

m. triceps surae, tvořen dvěmi výraznými hlavami m. gastrocnemius medialis et lateralis a 

třetí hlavou m. soleus, 

m. plantaris, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus. 

 
Při bruslení je m.tibialis anterior  nejaktivnější ve fázi  přenosu nohy (viz. kapitola 2.10.1) 

s vrcholem aktivity po dokončení odrazu. Nejnižší aktivita byla naopak změřena v závěrečné fázi 

odrazu. M. peroneus longus je aktivní v průběhu a těsně po dokončení odrazu a  jeho aktivita se 

zvyšuje se stoupající rychlostí bruslení. Zvýšená aktivita byla změřena při překlápění brusle 

z „hrany na hranu“. Aktivita mediální  hlavy gastroknemia stoupá paralelně s aktivitou m.peroneus 

longus (Dewan 2004). Nejnižší aktivita mediální hlavy gastroknemia je během fáze přenosu (viz. 

kapitola 2.10.1). Vzestup aktivity gastroknemia při různých rychlostech pohybu znázorňuje obr. 5.  
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Obr.č. 5: Vzestup aktivity  m. gastrocnemius medialis při různých rychlostech pohybu 

 

 
Legenda:  vzestup aktivity  m. gastrocnemius medialis při různých rychlostech pohybu. Ne u všech svalů probíhá vzrůst aktivity i 
přímo v závislosti na rychlosti pohybu. Osa Y ukazuje MDC = maximální dynamická kontrakce (maximum dynamic contraction) pro 
detekci signálu z EMG. Osa x ukazuje fázi  pohybu. Pohybem je myšlen „bruslařský krok“, kdy 0% je fáze nasazení 
brusle a počátek jednooporového postavení (viz. kapitola 2.10.1). a 100% je dokončení odrazu až do fáze přenesení 
brusle. Různé rychlosti jsou rozlišeny typem čáry v obrázku vpravo nahoře.  Zdroj Obr. (Dewan 2004);  

 

Skupina krátkých svalů nohy zahrnuje: 

 

M. extensor digitorum brevis, m. flexor digitorum brevis, m. quadratus plantae, mm. lumbricales 

pedis I - IV, mm. interossei dorsales, mm. interossei plantares, m. extensor hallucis brevis, 

m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis. 

 

Vnitřní svaly nohy se aktivují při adaptaci na terén, který  proprioceptivně vnímají. Tyto drobné 

svaly nastavují profil nohy při iniciaci vzpřímeného držení. Zevní svaly nohy slouží k udržování 

stabilní polohy  ve vzpřímeném stoji, které je trvale provázeno nepatrným kolísáním mezi 

supinací, pronací, flexí a extenzí nohy (Véle 1997). 

 

Svaly nohy se spolu se šlachami podílí na celkovém tvaru a funkčnosti nohy. To platí jak pro 

klidový stav, tak pro tvar a funkci nohou během zatížení, ikdyž bylo zjištěno, že podíl svalů při 

klidovém stavu je výrazně nižší než podíl šlach (Véle 1997).  EMG měření v brusli nebylo zatím 

publikováno a nepřipisuje se mu větší významnost. Pro hodnocení stavu nohy hráče LH je však 

třeba vzít v úvahu, že krátké svaly nohy se významně podílejí na stabilitě celého těla, zejména při 

pohybech na vratkých plochách (bruslařský nůž). Při omezení rozsahu pohybů v hlezenním 

kloubu jsou krátké svaly nohy aktivním článkem stabilizačního systému, který zprostředkovává 

interakci nohy s pevnou botou brusle.   
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2.1.4 Vazy nohy 

 

Vazivová spojení jsou ve svém důsledku jak nosným, tak interakčním aparátem. Důležitost 

vazů spočívá především ve fixaci jednotlivých i navazujících kloubních spojeních. Stěžejní 

vazy nohy jsou:  

 
ligamentum calcaneonaviculare plantare (příloha 6), 
ligamentum plantare longum (příloha 6), 
aponeurosis plantaris a z ní vznikající fasciculi transversi (obr.6), 
ligamentum metatarsale transversum superficiale, 

       ligamentum metatarsale transversum profundum. 

 
Obr. č.6:  Plantární fascie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalšími vazivovými a šlachovými strukturami jsou plantární fascie svalů a kloubů s plantární 

aponeurózou, která spojuje přímo všechny články prstů s patní kostí (obr.6). Šlachy a vazy 

tvoří pružnou strukturu, která tlumí nárazy, a podílí se významně na absorbci a znovuvyužití 

mechanické energie během pohybu (Komi 1984). Zároveň jsou vazy a šlachy fasciálně 

spojeny se svaly a jejich funkce se kombinují. Vlastní vazivová struktura nohy je namáhána 

při běžném stoji či skluzu a v průběhu pohybu. Pokud bude převažovat cyklický pohyb, 

uplatňuje se Komiho „stretch shortening cycle“, tedy cyklus natažení a zkrácení svalově 

vazivového komplexu (Ishikawa, Komi et al. 2008). Pokud půjde o krátké intenzivní pohyby 

(odraz po dopadu) uplatní se tento mechanismus jednorázově v podobě pre-stretch efektu 

(zkrácení vazivově svalového aparátu a reflexní zkrácení) (Bosco, Montanari et al. 1987). 

Stretch shortening cycle je využíváno u bruslení, zatímco „pre-stretch“ efektu u power 

Legenda:  mediální plantární fascie 
 
A- mediánní plantární fascier 
B – laterální plantární fascie 
C – plantární aponeuróza 
D – tukový polštářek pokrývací plantární 
plochu os.calcaneu 
 
Zdroj Obr: WebAnatomy, ©2005 Regents 
of the University of Minnesota 
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skatingu.   Z deformací vazivového aparátu je např. často řešena problematika patní ostruhy. 

Což je v podstatě osifikace plantare  longum (Delisa 1998). Jistá míra osifikace je tak možná i 

po dlouhodobém zatěžování v bruslařské botě. Vazivový aparát zpravidla funguje v rámci 

většího komplexu, kdy poškození jednoho vazu může ovlivnit funkci celého vazivového 

systému.   

2.1.5 Inervace nohy 

 

Noha je inervována z plexus sacralis z nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus se v dolní 

polovině stehna dělí na n. tibialis a n. peronaeus communis. Nervus tibialis je pak ještě na 

plantě rozdělen na mediální a laterální část – n. plantaris medialis et lateralis (příloha 7). 

Nervus peronaeus je ještě před přechodem do oblasti nohy větven na n.suralis probíhající 

laterálně podél malíkové hrany nohy a n.peronaeus profundus probíhající podél m.tibialis 

anterior až k vnitřní straně palce. Další větev n. peronaeus – n.peronaeus superficialis 

sestupuje na nohu již rozdělen na dvě větve a to n.cutaneus dorsalis medialis et intermedium 

(příloha 7).  

 

Na inervaci nohy je závislá propriocepce i vlastní pohybový mechanismus nohy. Při deformaci 

nohou je tak nutné uvažovat i s možností narušení inervace. Specifické body na noze podléhají 

v brusli opakovaně vysokému mechanickému tlaku (Dewan 2004). Bruslařská bota bývá 

zpravidla pevně stažena po celé dorzální straně, zejména v oblasti os.talus a přechodu tibie na 

os.talus. Tímto místem zároveň prochází povrchově n.peroneaus profundus, n.cutaneous 

dorsalis medialis a n.cutaneous dorsalis intermedium (příloha 7). 

 

Na plantární straně jsou n.plantaris  medialis et lateralis (příloha 7) rozvětveny paralelně 

s metatarzy, jejich uložení je tedy zejména v intermetatarzálních prostorech, které mohou být 

stačovány v důsledku zatížení (Weishaupt 2002). Kritickým bodem je i přechod n.tibialis na 

rozhraní os.talus a os calcaneus (příloha 7). Tato část je v bruslařské botě jedním z extrémně 

namáhaných lokalit (viz. kapitola 2.11). 
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2.1.6 Cévy nohy 

Zásobení bérce a nohy zajišťují a. tibialis anterior a a. tibialis posterior. A. tibialis anterior 

pokračuje na hřbetu nohy jako a. dorsalis pedis. Na hřbetu nohy vycházejí z a. 

dorsalis pedis: aa. tarseae mediales, a. tarsea lateralis, a. arcuata a a. metatarsea dorsalis. A. 

tibialis posterior se dělí na a. plantaris medialis et lateralis obr. 7. 

 

Obr.č.7: Cévy nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilní systém nohy je rozdělen na hlubokou a povrchovou část. Hluboké žíly provázejí 

stejnojmenné tepny. Tyto tepny jsou propojeny četnými anastomózami s povrchovým žilním 

systémem. Superficiální vény probíhají pod kůží. Krev z dorza nohy odvádí v. saphena 

magna, která začíná na dorzomediálním okraji nohy. Za zevním kotníkem začíná v. 

saphena parva, která ústí do v. poplitea. V. poplitea a v. saphena magna ústí do v. femoralis 

(Borovanský 1973).  

Stejně jako je tomu u inervace, i cévní struktura nohy může být deformacemi narušena. Tím je 

například prodloužena i regenerační schopnost tkání. Zajímavý je však fakt, že otoky nohou 

jsou u sportovců jako třeba balet, lední hokej či lyžování, pozorovány až po zátěži a nikoliv při 

ní. To je vysvětlováno snížením celkové cirkulace tekutin právě po skončení zátěže (např.v 

přestávce mezi třetinami v LH). Zatímco při zátěži je cévní zvýšený cévní odtok zajištěn 

v důsledku zvýšené aktivity oběhového systému, po zátěži je rovnováha cirkulace tekutin 

narušena i díky mikrotraumatům.  

 

 
 
Legenda: 
Aorta tibialis anterior je dělena na a.dorsalis pedis, ta je 
dále dělena na  aa. tarseae mediales, a. tarsea lateralis, 
a. arcuata a a. metatarsea dorsalis.  
 

Zdroj obrázku: MMG 2001, Orthopod.com 
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2.1.7 Kůže nohy 
 

Ve srovnání s kůží na jiných místech těla je kůže chodidel vystavena většímu tlaku a tření. 

Tyto mechanické vlivy způsobují zesílení tloušťky celé kůže, zejména epidermis. Přes tuto 

silnou kůži je chodidlo velmi citlivé díky bohaté senzitivní inervaci, která je zajišťována 

Meissnerovými hmatovými tělísky, Paciniho tělísky a volnými nervovými zakončeními. Kůže 

planty obsahuje velké množství ekkrinních potních žlázek. Zvýšené pocení nastává při 

zvýšení zevní nebo tělesné teploty a při emočních stavech. Také plochonoží spojené s 

nedostatečným žilním odtokem je provázeno zvýšeným pocením. Kůže je navázána ke 

kostním strukturám nohy sítí vaziva. Bříško chodidla obsahuje vedle vazivových vláken velké 

množství tukových lalůčků- polštářků (příklad na obr.6 ). Tento tuk má vyšší bod tání a jinou 

konzistenci než ostatní tělesný tuk. Uspořádání tukových lalůčků, které pod tlakem vyplňují 

oka ve vazivové síti plosky, zajišťuje ochranu chodidla proti špičatým a ostrým předmětům i 

proti tlaku kostních prominencí (Dungl 2005). Tlaková absorbce těchto lalůčků není přesně 

daná, předpokladem je, že i tyto struktury podléhají pravidlům adaptace.  

 

Při používání bruslí je noha vystavena odlišným tlakům, než je tomu při chůzi nebo běhu. 

Stává se tak, že jsou tlakově namáhány i struktury bez tukových polštářků, třeba plocha na 

vnitřní straně os naviculare.  I to může být jeden z důvodů vzniku deformace této struktury.   

 
 
2.2 Tvar a tvarové deformace nohou 
 
Pokud budeme posuzovat tvar nohou, musíme si uvědomit, že nejde o úplně konstantní 

strukturu. Noha je nosným článkem celého těla a výrazným způsobem se podílí na stabilitě 

stoje a dalších pohybů. O tom, jaký má být základní tvar nohy nepanuje mezi podiatry a 

podology úplně konstantní názor, jakožto i v hodnocení, jaká odchylka od „základního 

tvaru“ je považována za deformaci a jaká odchylka je přijatelná. Dá se ale shrnout, že 

existují 2 základní faktory, které ovlivní základní tvar nohy a to morfologická struktura,  

která je dána dědičně a pak samotný stav šlachové a svalové struktury, který je nezbytný 

pro udržení tvaru nohy (Kučera, Korbelář et al. 1994).  

Tvar a tvarová struktura je kromě morfologické struktury (svému základu) uzpůsobena i 

dlouhodobému působení mechanické zátěže. Mechanická zátěž je silově deformační vliv 

okolního prostředí na živý organismus, který evokuje jeho specifickou odezvu. Provokuje 

adaptační mechanismy, které mohou mít charakter regeneračních a revitalizačních procesů 
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nebo na druhé straně mohou ve své negativní formě vést k patologické reaktibilitě organismu, 

provokovat degenerativní procesy, způsobit orgánovou dysfunkci apod. Celková odezva 

organismu se pak může pohybovat v široké škále reakcí v jeho chování (reakce psychické, 

fyziologické, pohybové), či struktuře (reakce remodelační, biochemické atd.). Podle úrovně 

zátěže, jejímu časovém průběhu a reakcemi organismu pak hovoříme o zátěži podprahové, 

monotónní, silově rizikové, rázové, vibrační (Otáhal 2006).  

Tvarové deformace nohy se v úplně komplexním pohledu dají rozdělit na vrozené a získané. 

Vzhledem k faktu, že vrozené vady nohy se vyskytují ve frekvenci 1 na 1000 narozených 

dětí (Schejbalová  Alena 2008), nebudou probandi s těmito vadami zahrnuti do konceptu 

práce.  

 
2.2.1 Morfologická stavba nohy 
 
Morfologická stavba nohy významně ovlivňuje její funkci, což považují autoři jako Riegerová 

(Riegerová 2006), Kučera (Kučera, Korbelář et al. 1994) za základní východisko pro 

rozdělení typů a tvarových deformací nohou. Tito se v mnoha pracích zabývají vztahem mezi 

proporčními rozměry nohy a specifickými deformacemi plosek nohou. 

 

Morfologická struktura je hodnocena podle poměrných rozměrů metatarzů a článků prstů 

(obr.8 a 9), kdy rozlišujeme 3 morfologické typy nohou: nohu Egyptskou, Kvadratickou 

(širokou) a Antickou někdy označováno řecko-římskou (Eltze, Miiller et al. 1993; Kučera, 

Korbelář et al. 1994; Riegerová 2006). 

 

Kučera  považuje toto rozdělení za nejpřijatelnější pro terénní praxi(Kučera, Korbelář et al. 

1994). Vztah výše uvedených charakteristik  plně určí architektonickou funkčnost a její podíl 

na vlastní činnosti nohy.  

 

Pro výzkumný projekt se jeví tento způsob ohodnocení stavu končetiny rovněž jako 

nejpraktičtější. Cílem práce je vytvořit zařízení zjišťující příčiny dynamický průběh zatížení 

nohy, což vyžaduje spíše hodnocení podle vnitřní stavby s rozborem dotykových plošek 

plosky, nežli pouze hodnocení zevního tvaru nohy. Je vysoký předpoklad, že u projevu 

jednotlivých deformací při interakci noha-brusle-podloží bude hrát morfologická stavba 

důležitou roli. 
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Antická noha (obr. 8A) (někdy uváděna jako řecko-římská) je charakteristická výrazně 

menší dotekovou plochou. Nosná plocha je oproti egyptské noze poloviční, ale i tento typ 

nohy má dispozice k vysoké výkonnosti. Ovšem vyžaduje pečlivější formu výběru zátěže. 

Dominující je 2. a 3. prst , kde je také vrchol zátěže v oblasti přechodu falangů na metatarzy.  

 

Egyptská noha (obr. 8B) je charakteristická velkou dotekovou plochou prstů a tedy i 

minimálním rizikem lokálního přetížení nosných elementů nohy. Vzhledem k anatomické 

stavbě má největší schopnost rozkládat zátěž. Dotyková hranice probíhá od dominujícího 

palce prakticky až ke čtvrtému prstu, přičemž ani pátý nezůstává mimo funkci. Ze 

sportovního hlediska je nejvýhodnějším typem s předpoklady jak pro odrazovou činnost tak 

pro statické zátěže dlouhodobého charakteru.  

 

Noha kvadratická (obr. 8C) (někdy gondolovitá či široká) je z výkonnostního hlediska 

nejméně výhodná a prognosticky složitá. Lokomoce všech typů je obtížná zejména pro 

mechanické přetížení a výraznou bolestivou odpověď. První tři prsty jsou v rovině, což by 

zdánlivě mělo znamenat relativně velkou dotykovou zónu. Jenomže v tomto případě, na rozdíl 

od předešlých nepracuje celek jako systém pohromadě, ale izolovaně. Vždy je v některé 

falanze zátěž dominující. Je zde nejen vysoká bolestivost v důsledku tlakových faktorů, ale i 

riziko únavové zlomeniny.  Je možné říci, že  kvadratický typ nohy je kontraindikací pro 

sportovní činnost vysoké výkonnosti.  

Obr.č. 8: Morfologické typy nohou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Legenda  A1, A2   obvyklé typy antické nohy  A3,  antický typ s neobvykle dlouhými prsty  B1, B2, obvyklé typy egyptské 
nohy B3,  hypertrofie palce u egyptské nohy C1, C2  obvyklé typy kvadratické nohy C3,  kvadratická noha s 
hypertrofií malých prstů D1,  metatarzofalangeální převaha u antického typu nohy D2, krátký I. metatarz u 
egyptského typu D3, metatarzofalangeální převaha palce u egyptského typu. Zdroj obrázku (Dungl 2005).  
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Obr. 9: Morfologické typy nohou, kostní struktura 
 

 
Legenda: Vlevo Egyptská noha – baze metatarzů jsou velmi těsně vedle sebe a překrývají se, délka prstů se postupně 

snižuje. Uprostřed Kvadratická noha- baze metatarzů se téměř nepřekrývají a jsou vedle sebe. Vpravo Antická 
noha – baze metatarzů jsou vedle sebe a  mírně se překrývají, druhý a třetí prst jsou delší než palec.  

 Zdroj obrázku (Kučera 1994).  
 

 

Existují i názory, že toto morfologické rozdělení nohou je zastaralé a nemá přílišný význam 

(Vařeka 2009).  Tyto názory však nejsou podloženy žádnou logickou návazností, ani 

rešeržními podklady (jde spíše o vlastní názor pramenící z nenalezení využití pro toto 

rozdělování). Morfologický typ nohy totiž pochází ze základu vyhodnocení genetického 

fenotypu, který je následně vystaven různému typu vnější zátěže. Nalezení toho, jaký 

morfologický typ nohy není schopný pozitivní adaptace může být užitečným výsledkem pro 

konkrétní tréninková doporučení. Morfologický tvar nohy může být přímým prediktorem 

adaptaceschopnosti nohy, jakožto i prediktorem vhodnosti výběru bruslařské obuvi.  

 
 
2.2.1.1 Klenby nohy 
 
Klenbami nohy se označují strukturální tvary (v podobě klenby), které zajišťují funkční stav 

nohy. Existují sice výhrady o tom, zda jsou klenby nohy nutné pro funkci nohy ve statickém 

stavu (Véle 1995; Dylevský, Druga et al. 2000).  Nicméně pro dynamické funkce a nohu 

uzpůsobenou na používání běžné obuvi jsou klenby nohy považovány za základní tvarovou 

strukturu. Tato struktura postihuje především adaptaci na chůzi, běh a používání zpevněné 

obuvi, nikoliv adaptaci na bruslařskou botu.  

 

Noha a její klenby zpravidla přenášejí hmotnost celého těla na podloží, dovolují stání a zároveň 

umožňují přesun tělesné hmotnosti při chůzi i rychlejším pohybu. Při poloze ve stoje má chodidlo 

tři základní opěrné body (obr.10). Je to okolí plosky pod hlavičkou I. metatarzu (MI ), hlavičkou 
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V. metatarzu (MV) a posterolaterálním a laterálním výběžkem kalkaneu (obr.10-C), ve 

kterých se chodidlo dotýká podložky  s nejvyššími hodnotami tlaku na podloží a jejichž okolí 

přenáší zátěžové síly. Tyto oblasti tvoří trojoporu, která je relativně určitá při statickém stavu 

těla. To znamená, že v klidném stoji přenáší zatížení na nerovném i nakloněném podkladu bez 

větších tvarových změn chodidla. U zdravého chodidla přenáší polovinu zatížení okolí tuber 

kalkanei, třetinu přenáší okolí MI a šestinu okolí MV. Zatížení se přenáší ne úplně přesně v 

opěrných bodech, ale na ploše v jejich blízkém okolí  (Sobotka 1996). Sledování průběhu 

přenosu tlaků v závislosti na zatížení a typu obuvi je aktuálním tématem mnoha studií (Chen 

1994; De Wit, De Clercq et al. 2000; Curt Dewan 2004; Liedtke, Fokkenrood et al. 2007). 

Obr.č. 10: Základní opěrné body nohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
MI  (A), MV  (B) a posterolaterální a laterální výběžek kalkaneu (C), Vyznačeny jsou také dva podélné a 
jeden příčný oblouk mezi těmito body. Pokud noha nemá alespoň troj oporu, stává se nestabilní. 

Zdroj obrázku: Sobotka (1996) 

 

Na obr. 10 je znázorněno schéma oblouků mezi základními opěrnými body nohy. Mezi body A a 

B na obr. 10 je to přední příčný oblouk, který je nejkratší a nejnižší, mezi body B a C na obr.10 leží 

vnější podélný oblouk (laterální oblouk) a mezi body A a C na obr.10 vnitřní podélný oblouk 

(mediální oblouk), který je nejdelší a nejvíce klenutý a je ze všech tří nejdůležitější z hlediska 

statiky i dynamiky (Kapandji 1987; Kapandji 2008). Dále na noze rozeznáváme zadní příčný 

oblouk. Udržení nožní klenby je závislé na třech Činitelích: kostní architektonice, 



 28 

ligamentóznímu systému nohy a na svalech nohy (Dungl 1989). Tyto činitele jsou pochopitelně 

závislé na neuromuskulární a proprioceptivní aktivitě (Dungl 2005). 

 

Pojmenování klenba však neznamená, že jde o statický nehybný tvar. Oblouky klenby nožní jsou 

udržovány tahem ligament a svalů. Toto uskupení umožňuje tlumení nárazů, které vznikají chůzí, 

během nebo doskoky. Celá kostra nohy se svaly a ligamenty tvoří jeden funkční celek. Přičemž 

ligamenta udržují převážně statický tvar klenby a svaly tvoří dynamickou rezervu při pohybech 

(Brozmanová 1990; Dylevský, Druga et al. 2000).  

 

2.2.1.2 Vnitřní podélný oblouk 

Vnitřní podélný oblouk tvoří pět kostí - I. metatarz , os cuneiforme mediale, os naviculare, 

talus, kterým je přenášena hmotnost těla na klenby, a calcaneus. Z vazů jsou to především lig. 

calcaneonaviculare plantare, lig. talocalcaneare mediale, ligg. cuneonavicularia plantaria a ligg. 

tarsometatarsalia plantaria (Kapandji 2008). Mimo ligament se  ze svalů na udržování 

mediánního (vnitřního) oblouku podílí musculus tibialis posterior (obr.11), jdoucí od obou 

bércových kostí a membrána interrossea. Dále tento sval probíhá za vnitřním kotníkem a 

pod pouzdrem talokalkaneonavikuláního kloubu a jeho větvená šlacha se upíná na tuberositas 

ossis navicularis a na  plantární  plochu  kostí  klínových. Při kontrakci táhne os naviculare 

dolů a dozadu pod hlavici talu, zdvihá tibiální okraj nohy, addukuje a plantárně flektuje   

nohu.   Klenbu   nožní   tento   sval   podporuje   i   svým průběhem pod cartilago navicularis 

(Kapandji 1987; Čihák 2004).  

 

Obr. č. 11: Vnitřní podélný oblouk 
 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Šlachová podpora ovlivňuje u vnitřního podélného oblouku  jeho funkčnost i základní tvar. Šlachy flexorů a 

zejména m.tibialis anterior se významně podílí na  výšce a tvaru celé klenby.      Zdroj obr. :www.ergonx.com 
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Dalším svalem podílejícím se na držení klenby nohy je m. peroneus longus, který začíná na 

proximální části fibuly, v distální části bérce přechází v dlouhou šlachu, která jde za vnějším 

kotníkem na zevní okraj nohy do „žlábku“ na os cuboideum, a dále po plantární straně 

skeletu nohy k úponu na plantární straně os cuneiforme mediale a baze MI . Zvedá zevní 

okraj nohy a je pomocným svalem při plantární flexi a abdukci nohy (Čihák 2004). 

 

Musculus flexor hallucis longus začíná od fibuly a membrána interossea, jde šlachou do sulcus 

musculi flexoris hallucis longi (na processus posterior tali), pod sustentaculum tali a do planty, 

kde se kříží se šlachou m. flexor digirorum longus (který jde od tibie a membrána interossea) 

a upíná se na distální článek palce. Svou aktivitou zvedá mediánní oblouk podélné klenby (spolu 

s m. flexor digitorum longus se upíná na distální články 2. - 5. prstu), stabilizuje talus a calcaneus, 

flektuje palec, pomáhá při flexi ostatních prstů a při plantární flexi nohy. Při chůzi přitlačuje palec 

k podložce a pomáhá při zvedání nohy (Cavanagh, Morag et al. 1997). 

 

Mediální oblouk je napínán také pomocí m. abductor hallucis, jdoucí od okraje tuber calcanei po 

vnitřním okraji chodidla na tibiální sezamskou kůstku metatarzofalangového kloubu palce. Proti 

těmto svalům, z hlediska jejich funkce udržování podélné klenby, působí  svou činností m. 

extensor hallucis longus a m. tibialis anterior, které při své kontrakci podélnou klenbu snižují 

(Kapandji 1987). 

2.2.1.3 Vnější podélný oblouk  

Vnější podélný oblouk (obr.12), tvoři pouze tři kosti os metatarsale V., os cuboideum a 

calcaneus. V porovnání s mediálním obloukem je méně flexibilní. Je to způsobeno silou 

vazů - hlubokých a povrchových vláken dlouhého plantárního vazu (lig. plantare longum, 

probíhá od plantární plochy calcaneu až na articulationes tarsometatarsales), které svým 

tahem zabraňují uvolnění articulatio calcaneocuboidea a art. cubometatarsales pod hmotností těla 

(Kapandji 1987). 

 

Vnější podélnou klenbu udržují tři svaly: m. peroneus brevis, m. peroneus longus a m. 

abductor digiti minimi. M. peroneus brevis probíhá od fibuly pod m. peroneus longus, šlachou 

po zevní straně calcaneu na tuberositas ossis metatarsalis quinti. Funkce tohoto svalu jsou shodné 

s funkcí m. peroneus longus, který se také podílí na udržení laterálniho oblouku. Třetím svalem je 

m. abductor digiti minimi. Začíná na zevní straně tuber calcanei a upíná se na bázi proximálního 



 30 

článku prstu. Laterální oblouk snižují svou akcí m. peroneus tertius a m. extensor digitorum 

longus. Podobný efekt má i m. triceps surae (Kapandji 1987; Čihák 2004).  

 

Obr. č. 12: Vnější podélný oblouk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Vnější podélný oblouk  je zpevňován šlachami m. peroneus brevis, m. peroneus longus a m. abductor digiti minimi; 
kostní základ tohoto oblouku tvoří os metatarsale V., os cuboideum a calcaneus. 
 

Zdroj. Obr Kapandji (1987)  

 
2.2.1.4. Příčné oblouky  

 

Zpravidla jsou rozlišovány tři příčné oblouky (přední příčný oblouk, střední příčný oblouk 

a zadní příčný oblouk), které jsou graficky znázorněny v příloze 8. Transverzální klenba je 

tvořena po celé délce nohy. Přední příčný oblouk běží od hlavičky MI  k hlavičce MV . Je 

udržován intermetararzálními ligamenty a pouze jedním svalem - m. adductor hallucis-caput 

transversum (Kapandji 1987). Vlákna svalu jdou od plantární plochy metatarzofalangeálních 

kloubů 3. - 5. prstu a upínají se na fibulární sesamskou kůstku palce a bázi proximálního článku 

palce. Provádí addukci palce a pomocnou flexí v metatarzofalangeálním kloubu palce (Kanatli, 

Yetkin et al. 2003; Čihák 2004). 

 

Ligamentum metatarsale transversum profundum běží jako kontinuální vaz pod hlavičkami 

metatarzů, upíná se na mediální okraj MV  a brání během zatížení rozšiřování přednoží (Dungl 

2005). Střední příčný oblouk je v úrovni ossa cuneiformia a je tvořen pouze čtyřmi kostmi 

(os cuneiforme mediale, intermedium, laterale a os cuboideum, která se jako jediná 

dotýká podložky). Tento oblouk je udržován šlachou m. peroneaus longus. Zadní příčné 

klenutí se nachází v úrovni os naviculare a os cuboideum a tato klenba je udržována 

činností m. tibialis posterior.  
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2.2.2. Udržování tvaru nohy 
 

Studiem primitivních národů, které chodí naboso, bylo zjištěno, že při stoji jsou jejich nohy 

relativně ploché. Nicméně při funkční zátěži se klenba zvedne. Takto funkční noha má 

dynamický charakter funkce. U lidí používající obuv je klenba stejná ve stoje i při zatížení chůzí 

či během. To má být dle Véleho (2006) způsobeno tím, že obuv působí jako dlaha a mění 

způsob adaptace vůči terénu. Proto je chození naboso, které tuto adaptaci planty umožní, vhodné 

hlavně v době vývoje (Véle 1995). Hráči LH používají mimo brusli běžnou i sportovní obuv. 

Brusle je pro ně dalším odlišným prostředím, na které se musí noha adaptovat (viz. kapitola 2.9.4). 

Bruslařská bota příliš neumožňuje dynamické změny tvaru nohy při současných zvýšených 

nárocích na stabilitu pohybu, proto bude její adaptace unikátní bez paralely s chůzí naboso nebo v 

obuvi.  

 

Basmajian a Stecko (1963) v elektromyografické studii prokázali, že podélná klenba není 

udržována aktivní svalovou prací, ve stoji je patrná minimální nebo žádná elektromyografická 

aktivita v krátkých svalech nohy a ve svalech bércových. Primární úlohou svalů je udržování 

rovnováhy a zajištění pohybu těla v prostoru, dále svalová činnost chrání ligamentózní aparát 

nohy od přetížení při chůzi po nerovném terénu (Basmajian and Stecko 1963). 

 

Rovněž Véle (2006) tvrdí, že vliv svalů na tvar nožní klenby je sice zřetelný, ale tam, kde se 

má trvale udržovat pozice segmentů, se místo metabolicky náročných svalů volí tkáň, jako jsou 

ligamenta. Svaly se používají tam, kde je třeba vyvíjet proměnlivé úsilí přechodného rázu. 

Proto se klenba nohy zlepšuje chůzí a zhoršuje delším stáním (Véle 2006). Véle tedy uvažuje o 

tvaru nohy jako o proměnlivé veličině. 

 

Aktivita svalů nohy a bérce při klidném stoji se zřejmě také mění, jde-li o nohu zdravou nebo 

strukturálně oslabenou. U nohy oslabené je zhoršená stabilita, proto ke korekci vzpřímeného 

stoje přispívají i svaly bérce (Véle 1995). U hráčů LH nedochází k variantě, kdy je noha přímo 

strukturálně oslabená. Spíše dochází k situaci, kdy je noha adaptovaná na využívání bruslí více, 

nežli na využívání běžné obuvi.  

 

Podle Dylevského i Koláře (Dylevský, Druga et al. 2000; Kolář 2006) aktivně kontrahující se 

svaly (registrované EMG) představují dynamickou rezervu, která se uplatňuje při udržení 

klenby nohy, která je vystavená zvýšené zátěži. Jiné klinické zkušenosti ukazují, že bez 

aktivního svalového zajištění krátkými svaly nohy i svaly bérce, jsou ligamenta natažena a 

podélná i příčná klenba nohy se bortí a vzniká některý typ ploché nohy (Kapandji 2008). Tento 

poznatek plně platí pro dynamické stavy nohy, nicméně pro statický stav bude vždy otázkou, co 
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přichází dříve, jestli dysfunkce svalů nebo protažení ligament. V tomto ohledu se přikláníme 

k názoru Dylevského a Véleho, tedy k tomu, že pro statický tvar je stěžejním stav šlachového 

aparátu, zatímco pro stabilitu a dynamické změny tvaru klenby je uplatňována „svalová rezerva“.  
 
2.2.3 Deformace nohou 
 

Jako deformace nohou jsou označovány patologické odchylky od teoretického „základního 

tvaru nohy“. Tento model bere za základní tvar nohu, která i v klidovém stavu drží nožní 

klenutí. Kromě tvarových deformací však existují i další remodelace nožních struktur, které 

jsou posuzovány až v podrobnější analýze. Jedné se o tkáňové deformace, které jsou někdy 

detekovatelné pouze RGT nebo EMR. Dále dochází k funkčním deformacím nohy, které jsou 

důsledkem externí mechanické zátěže. 

 

Tvar nohy se ontogeneticky utváří ke konci čtvrtého roku života (Kučera, Korbelář et al. 

1994) kdy je zároveň vyvinut i lokomoční vzorec chůze (Kolář 2009). Po dokončení 

ontogeneze nohy je její tvar dále utvářen dle obecného principu adaptace, což může vést 

buďto k funkčnímu uzpůsobení tvaru a funkcí nohy, nebo tkz. desadaptaci. Samotná 

desadaptace často způsobená civilizačními chorobami může být prvotní příčinou vzniku 

deformací nohou. Na tvaru nohy se tak podílí jak pozitivní adaptace, tak nežádoucí 

desadaptace nohy.  

 

Jak tedy rozlišovat to, co je nazýváno deformací a co adaptací? Adaptací se vždy rozumí 

pozitivní přizpůsobení  okolním podmínkám, které přináší určitou výhodu do dalšího 

vystavovaní se zátěžovým (stresovým) faktorům. Naproti tomu deformace je chápána 

v negativním slova smyslu, tedy určitá změna, která se projevuje negativně a škodí funkčním 

vlastnostem, v tomto případě funkčním vlastnostem nohy. Obě tyto změny stavu nohy mohou 

být označeny jako remodelace, což je určité uzpůsobení  tvaru či funkčních charakteristik 

nohy. Nicméně zde je velmi důležité, zda je daná remodelace pozitivem či negativem pro 

funkční stav  nohy.  

 

2.2.3.1 Vznik kostního výrůstku 
 
Remodelace kostní tkáně nastává při dlouhodobém mechanickém tlakovém zatížení jedné 

části kosti. V běžném případě je kostní tkáň obnovována na principu jejího odbourávání 

pomocí osteoklastů a následné znovu výstavbě pomocí osteoblastů. Při dlouhodobé 
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mechanické zátěži v jedné části kosti v tomto místě dochází k větší míře působení osteoblastů 

nad osteoklasty a vzniká v tomto místě kostní výrůstek (např. ostruha pod kotníkem).  

 
Tvorba kostního výrůstku probíhá zjednodušeně ve třech fázích: 
 
1. Fáze zánětlivá  – v místě mechanického působení vzniká mírný otok. Monocyty a 

granulocyty postupně pohlcují nekrotické tkáně v místě působení. 

 

2. Fáze reparační - otok je nahrazován specifickou granulační tkání, 

 v níž jsou obsaženy fibroblasty a endotelové buňky, chondroblasty a později osteoblasty, 

které se diferencují z mezenchymu. 

 

3. Fáze remodelační – na kost již působí přiměřená nebo minimální zátěž, dochází k 

remineralizaci a směrování kostních trámců (Zeman 2000; Pokorný 2002).  

 
Kostní tkáň se remodeluje v závislosti působení tahu,tlaku nebo krutu (Cowin and Doty 2007) 

a to především při dlouhodobější nebo opakované zátěži. Kostní tkáň patří do kategorie 

pevných pórovitých tkání, jejich remodelace probíhá na základě chemických reakcí a 

produkce tepla. Proto je doba potřebná pro remodelaci kostní tkáně v rámci měsíců. 

Opakovaná zátěž  je v rámci remodelace zátěžovým stimulem, který působí na kost s určitou 

zátěžovou historií.  Cyklická zátěž nižší intenzity se zpravidla kumuluje a je příčinou vzniku 

kostní remodelace.  

 
Základní podstatou vzniku kostních výrůstků je změna rovnováhy mezi aktivitou osteoblastů 

a osteoklastů na dané kostní tkáni vzniklé v důsledku impaktní a frekvenční zátěže. Možným 

řešením by bylo omezení zátěže tak, aby nebyla překračována adaptační rychlost kostní tkáně. 

To je však z hlediska profesionálního sportu příliš nereálná myšlenka. Hráč LH raději 

upřednostní vznik kostního výrůstku, nežli svého vyřazení ze sestavy týmu.  

 

2.2.3.2 Možnosti redukce kostních výrůstků 

 

Hráči LH řeší vznik kostních výrůstků až v krajních případech (tedy při neúměrné bolesti 

nikoliv počínající bolesti) nebo mimo přípravu na ledové ploše. Dosud není zaveden 

standardní systém, jakým se dají kostní výrůstky odstranit a dochází k častým operačním 

zákrokům, které řeší již velmi postoupené případy výrůstků. Zatím nemnoho využívané řešení 
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je z pohledu terapeutických metod, které mohou řešit počáteční a lehké formy vzniku kostních 

výrůstků.  

 

Trč (2006) navrhuje léčbu kostních výrůstků obecně pomocí stimulace měkkých tkání či 

pomocí protizánětlivých léků jako jsou nesteroidní antiflogistika a podobně (Trč 2006). 

Pomocí rázové vlny byla např. Komendová (2009) schopna redukovat calcar calcanei a 

odstranit tak během šesti týdnů „zkostnatělou“ část lig. plantare longum (Komendová 2009).  

 

Informovanost o těchto metodách a především jejich aplikace pro hráče LH není v ČR příliš 

rozvedeným tématem. Nicméně v rámci fyzioterapeutických služeb jsou i tyto možnosti 

dostupné. Tabulka 1 ukazuje zkrácenou formou výhody a nevýhody řešení kostních výrůstků.  

 

Tabulka č.1: Možnosti řešení kostního výrůstku 

 Výhoda Nevýhoda 

Operativní zákrok Řeší těžší formy výrůstků Je invazivní s dlouhou léčbou 

Techniky měkkých tkání neinvazivní Nutná frekventovaná stimulace 

a jen počáteční stavy 

Rázová vlna Neinvazivní je možný 

trénink bez brusle 

V průběhu terapie nesmí být 

zátěž v brusli 

Legenda: Možnosti řešení kostních výrůstků a jejich výhody a nevýhody. Souhrn informací z Komendová 
(2009). 
 

 
2.2.4 Obecný adaptační syndrom - GAS 
 

Obecný adaptační syndrom vysvětluje reakce živého organismu na zátěžové a opakované 

zátěžové situace (obecně na stres). Podstata stresu byla intenzivně zkoumána kanadským 

fyziologem Hansem Selyem (Selye 1956 ), který v roce 1956 vytvořil srozumitelný model 

toho, jak živé systémy odpovídají na stresovou situaci tzv. stresory ve svém prostředí. Selye 

identifikoval dva základní zdroje stresu – eustres a distres obr. 13.  
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Obr. č. 13: Dva základní zdroje stresu 

 

 
Legenda: Selyeho dva základní zdroje stresu; Reakce organismu na má dva základní extrémy. V případě 
eustresu jde o pozitivní adaptaci která stimuluje růst a zvyšuje výkon. V případě distresu je reakce organismu 
v dočasném či trvalém poškození. Důležitým faktorem je zde čas a intenzita stresu, případně jeho cykličnost. 
Zdroj  obrázku-překresleno podle Siff (Siff 2004). 
 

Eustres má pozitivní efekt, neboť stimuluje růst a funkční mechanismy odolávající stresu, ale 

distres svým negativním účinkem způsobuje poškození organismu až smrt. Představme si 

následující příklad: 

 

Jednorázová zátěž pod hranicí meze pevnosti způsobí mírné poškození kostní tkáně, což má 

za následek zesílení kostní struktury. Po tomto zesílení opět přijde jednorázová impaktní 

zátěž, která vyvolá další změnu a další zesílení dané kosti. Po několikanásobném zopakování 

tohoto procesu pak bude i mez pevnosti této kosti výrazně vyšší. Zato jednorázový impakt, 

který překročí mez pevnosti dané kosti způsobí její zlomení - zničení.  

 

Selye (1956) tento model nazývá „obecný adaptační syndrom“ (GAS – General adaptation 

syndrome). Prostřednictvím GAS, který má důležité místo v teorii tréninku, se dlouhodobě 

popisuje způsob, jakým dochází k funkčním nebo i tvarovým změnám organismu. GAS je též 

nazýván modelem stresu a charakterizuje, jak stresový stimul ovlivňuje fungování organismů. 

Selyeho teorie GAS říká, že všechny živé organismy jsou vystaveny období stresu, který 

představuje tři fáze (Selye 1956 ):  

� prvotní alarm – fáze iniciační  

� rezistence – fáze překonávání   

� vyčerpání – fáze vyčerpání  

Stres, fyzická či 
impaktní zátěž 

poškození rozpad nemoc 
Distres 

Eustres 

čas + intenzita stresu 

výkon růst  obnova 
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Prvotní alarm bychom mohli nazvat fází šoku, je spojen s úvodní neschopností organismu 

vyrovnat se ze stresem. Později jsou aktivovány obranné mechanismy organismu a nastává 

fáze překonávání stresu. Dochází k aktivaci systémů, jež mají za úkol vytvořit funkční a 

strukturální změny, jež v budoucnu zvýší schopnost organismu vyrovnat se s původním 

stresem a s podobnými stresovými situacemi obecně. Pokud jde o nohu, právě fáze 

překonávání sportovci zajistí předpoklad vyrovnat se s intenzivnějším tréninkem – pokud 

však není překročena aktuální odolnost organismu.  

 

Jestliže je stresor příliš silný nebo je-li jeho působení příliš dlouhé, adaptační fáze nenastává a 

organismus vstupuje do fáze vyčerpání (Selye 1974). Tato fáze je často nazývána 

přetrénování a vede k poklesu výkonu. Může se následně projevit náchylností ke zranění a 

nepříznivými dopady na zatížené tkáně i CNS. Otáhal (1991) využívá v rámci 

biomechanického pojetí pojem „adaptační rychlost“, čímž je myšlen celý adaptační proces 

(myšleno až do ukončené fáze kompenzace zátěže) v rámci opakovaného adaptačního 

stimulu. V tomto smyslu znamená překročení adaptační rychlosti poškození tkáně, či zhoršené 

biomechanické vlastnosti tkání, zatímco dodržení adaptační rychlosti se projeví adaptací. 

Pojmem „adaptační rychlost“ je navíc postihnut i fakt, že jednotlivé fáze adaptace probíhají 

souběžně a nikoliv jedna po druhé (Otáhal 1991).  

 

GAS zde byl uveden jako užitečný nástroj k popsání podstaty remodelací nohy, jejího tvaru a 

funkčních vlastností. Adaptace nohy na specifickou zátěž probíhá stejně jako všechny jiné 

adaptační procesy dle principu „obecného adaptačního syndromu“. V kontextu LH tak 

dochází k pozitivní adaptaci na používání bruslařských bot (třeba právě zploštěním nohy). 

Naproti tomu je často překračována adaptační rychlost nohy a tak dochází k negativně 

projevené adaptaci, která se projevuje třeba vznikem kostního výrůstku. Ten vnikne primárně 

pro ochranu namáhané části kostní tkáně, ale v dlouhodobém kontextu vytváří vyčnívající 

kontaktní plochu, která je následně během pohybu primárně zatížena. Takovýto druh adaptace 

není pro funkci nohy přínosem, a proto jej lze označit spíše za nežádoucí deformaci.  

 

Tímto lze vysvětli jeden výsledek výzkumu v LH (Vobr 2002; Pešán 2005), u hráčů LH byl 

zjištěn výskyt ploché nohy u  95% probandů. Přitom však nedocházelo k tomu, že by některý 

z měřených hráčů uváděl patologické bolesti nohou. Naproti tomu je u hráčů LH během 

přípravného období častý výskyt zánětu okostice jako následku běhání. Výskyt ploché nohy u 

hráčů LH je pravděpodobně více adaptací, nežli deformací, protože noha hokejisty je funkčně 
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přizpůsobená bruslařské obuvi a pohybům na ledové ploše. Je zde tedy předpoklad, že 

adaptací na používání bruslařské obuvi je zploštění dotykových plošek plosky. Proto noha 

hráče LH není adaptována na běh a vůbec krajní pohyby v hlezenním kloubu, adaptace je 

dlouhodobě na omezený rozsah v hlezenním kloubu. Pak může v přípravném období (mimo 

zatížení na ledě s běháním) velmi snadno dojít k překročení adaptační rychlosti okostice na 

impaktní zátěž, která se projeví jejím akutním zánětem.  

 
2.2.5 Statická funkce nohy 
 
V kapitole 2.2.2 jsou naznačeny rozdíly v mechanismech držení tvaru nohy při klidném stoji a 

při intenzivnějším pohybu. Proto i dále rozdělujeme funkce nohy na statické ve smyslu 

udržování polohy (třeba stoje) a dynamické funkce, tedy funkce při lokomoci. Statické a 

dynamické funkce se prolínají a tvoří komplex funkčního segmentu nohy.   

 
Funkcí nohy je v obecném pohledu:  

aktivní udržování stability těla, 

přenos propulsních sil na podložku, 

propriocepce,  

tlumení rázů v důsledku došlapu, dopadu, odrazu či jiných výchylek. 

 
Statická funkce nohy spočívá především v udržování stability dolních končetin.  Již klidný, 

uvolněný stoj na obou končetinách je dynamický stav, při kterém vznikají drobné výchylky 

vyžadující udržování rovnováhy celého těla. Výchylky v předozadním směru jsou větší než do 

stran. Na těchto detekovatelných výchylkách se účastní regulační mechanismy zpřímeného 

držení i vlastní noha. Nejlépe je možno tyto mechanismy sledovat u dětí, kdy dochází k 

nepatrnému zvedání a poklesu vnitřní podélné klenby a k mimovolním pohybům 

palců (Brozmanová 1990). 

 

Při stoji je tělesná hmotnost přenášena z hlezenních kloubů na talus a odtud dále na calcaneus a 

přednoží. Měkké tkáně chodidla působí jako viskózně elastický nárazník a přenášejí 

bodové kontaktní části kostí na větší styčné plochy. Případné otřesy a pohyby podložky 

jsou registrovány specifickými senzorickými aparáty, jež tvoří tlakové receptory v kůži, 

proprioceptory v kloubních strukturách a tahové receptory ve šlachách a svalech. Signalizace 

receptorů je přenášena do vyšších etáží, odkud jsou automaticky řízeny malé korekční pohyby 

(Dungl 1989). 
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Při klidném stoji se promítá COG (centrum of gravity- průmět těžiště) lehce dopředu před os 

naviculare, kde osciluje ve frekvenci okolo 1,5 Hz v běžném rozsahu 1 - 2  cm. Velký počet 

kostí nohy dovoluje přizpůsobení se povrchu terénu (Pansky 1996). Byl dokonce vytvořen 

model průběhu COP a COG během klidného stoje a přirovnává jej k systému převráceného 

oscilujícího kyvadla (Winter 1995). Tato měření byla prováděna při běžném stoji a stoji na 

jedné noze.  
 

Z výsledků měření, která byla provedena (Vandervoort and Moroz 1984; Karas 1991; Pansky 

1996), je zřejmá asymetrická zátěž levé a pravé končetiny. To je vysvětlováno obdobným 

projevem lidské laterality jako u horních končetin. Jedna končetina je zpravidla dominantní v 

jemné koordinaci, druhá vykonává spíše rutijní pohyby. U dolních končetin všeobecně je 

doporučováno časté unilaterální zatěžování (Vandervoort and Moroz 1984). U dolních končetin 

byly totiž naměřeny až 20%  rozdíly v silových výkonech levé a pravé končetiny a významné 

laterální rozdíly ve stabilitě dolní končetiny i nohy. 

 

V LH je za výchozí polohu pohybu považován skluz na jedné noze, popřípadě skluz na obou 

nohách (Pavliš 2000). To je samo o sobě dynamický stav, v kterém jsou na nohu kladeny 

vyšší nároky na udržování stability, nežli je tomu u pevného podloží. Navíc každý hráč 

preferuje jednu stranu, na které hraje s kotoučem na holi. Jedna strana je tak vždy výrazně 

více zapojena do silových či stabilizačních pohybů (Vobr 2002). Statickou funkcí nohy je 

tedy v kontextu LH myšleno udržování stability ve skluzu. Jde sice o dynamický stav, ale 

v tom smyslu, že noha udržuje relativně stabilní polohu brusle a celkově dolní končetiny tak, 

aby mohlo docházet ke specifickým lokomočním pohybům. 

 

2.2.6 Dynamická funkce nohy 

 

Dynamická funkce nohy zahrnuje především brzdné, tlumící a propulsní prvky rázového 

typu v důsledku došlapu, dopadu nebo odrazu.  

 

Lidská noha je subjekt zatěžovaný značnými silami během denních aktivit, samotná noha pak 

zapříčiňuje dodatečné síly úderem paty o podloží (Salathé 1990; Nigg, Segesser et al. 1992; 

Wakeling and Liphardt 2006). Tato dopadová síla zapříčiňuje zatížení dolní končetiny v 

intervalech přibližně 20ms, celková síla zatížení při došlapu (u chůze) dosahuje 2-3 násobku 

hmotnosti lidského těla (Bobbert, Yeadon et al. 1992; Wakeling, Liphardt et al. 2003; Boyer 
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and Nigg 2007) a generuje šokové vlny, které jsou přemisťovány po těle (Dickinson, Cook et 

al. 1985; Smeathers 1989; Wakeling, Liphardt et al. 2003). Síla dopadu a šoková vlna jsou 

považovány jako jeden z primárních původců degenerativních kloubních nemocí a zranění 

muckuloskeletárního systému (Bransby-Zachary, Bukač et al. 1999; Gill and O'Connor 2003). 

Má se za to, že zmírněním dopadové síly na podložku dojde k ochránění muskuloskeletárního 

systému (Bransby-Zachary, Bukač et al. 1999). Zmírnění dopadové síly v běžné obuvi lze 

provádět vhodnými pružnými vložkami a vycpávkami. Nicméně v případě brusle by tak 

docházelo k menšímu přenosu energie z nohy do samotné brusle, což je důležitý aspekt pro 

odraz. Pružné komponenty by tak snižovaly celkový mechanický výkon při bruslařském 

pohybu. 

 

Během dopadové fáze je pata hlavním zdrojem energetické absorbce, protože geometrie 

kontaktní plochy končetiny se nemění a během této doby (1--20ms po dopadu paty) není 

detekována žádná svalová aktivita (Jefferson, Collins et al. 1990; Wakeling, Liphardt et al. 

2003). Například vhodně konstruovaná patní vycpávka absorbuje energii při došlapu, málo je 

však známo o množství mechanické energie generované odrazem z paty. 

 

S každým krokem, který uděláme, padáme na patu silou často několikrát přesahující naši 

celkovou hmotnost. Odpovědí podložky na náraz paty je reakční síla, která v dolní končetině 

iniciuje vlnu stresu, která je přenášena přes klouby kotníku, kolene, kyčle a páteře až do lebky. 

Rázová vlna způsobuje při běžné chůzi zrychlení nad 3G, které se zvyšující rychlostí 

lokomoce zvyšuje (Salathé 1990).  

 
K utlumení těchto nárazů používá tělo několik přirozených struktur a mechanismů: tukový 

kalkaneální polštář, chrupavky, kosti, klouby, synoviální tekutinu, měkké tkáně a svaly 

(především svaly dolních  končetin). Činnost svalů je velmi významným funkčním tlumičem 

nárazů. Tento mechanismus aktivně tlumí 50-90% rázu, vzniklého dopadem nohy na podložku 

dříve než stresová vlna dosáhne ke koleni a více než 98% než dosáhne do úrovně lebky (Noe, 

Voto et al. 1993). 

 

Kosti a klouby jsou pro svou relativně nízkou pružnost nazývané neelastickými tlumiči, svaly 

ligamenta a šlachy naopak tlumiči elastickými. Tyto tlumiče nárazy nejen tlumí, ale fungují 

také jako systém, který dobře odráží a přeměňuje mechanickou energii. To znamená, že část 

energie vzniklé nárazem (potenciální energie pružnosti) je možné znovu využít v průběhu 
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lokomočního cyklu (přeměněnou na kinetickou energii). Tím je snížena svalová práce, kterou by 

musely svaly vykonat aktivně (De Wit, De Clercq et al. 2000). 

 

Prvotním tlumičem nárazů vznikajících při chůzi je noha. Kdyby byla noha extrémně rigidní, 

GRF (ground reaction forces) by dosahovaly několikanásobně vyšších impulsů sil, než při běžném 

fyziologickém stavu. Proto je noha chráněna flexibilními šlachami a ligamenty. Když se při 

došlápnutí noha deformuje, ligamenta a šlachy vytvářejí napětí, a to tlumí velkou část nárazu. 

Došlap tak způsobuje oploštění klenby nožní. Část absorbované energie je potom 

transformováno jako potenciální energie pružnosti při zkrácení flexibilních tkání, čímž se 

šetří práce aktivních svalů nohy a dolní končetiny. Klenba tedy funguje jako pružina činící 

chůzi nebo jiné pohyby více ekonomické (Salathé 1990).  

 

V LH k tlumení nárazů dochází především při brzdění a startech s využitím techniky „power 

skating“.  K tlumení rázu dochází také po dokončení odrazu. Naopak při došlápnutí při 

bruslařském kroku je snahou bruslaře vytvořit co nejmenší ráz. Cílem je totiž přenést co 

největší energii do skluzové fáze. V této „fázi nasazení“ brusle na led tedy k výraznějším 

impaktům nedojde.  

 

Nevýhodou však jsou podmínky bruslařské boty, které nedovolují šlachám a vazům nohy 

využít maximálního možného rozsahu pohybu. Omezení rozsahu pohybu je i omezením 

možnosti tlumení nárazů a snížení odolnosti proti impaktní zátěži (Perry 1992; Pearsall D.J. 

1999 ; Pearsall and 1999 ).  

 
2.2.7 Dynamická funkce nohy při pohybech na ledové ploše 

 

Za základní  polohu při bruslení je považován skluz, a nikoliv stoj na ledové ploše (Pavliš 

1996), v kombinaci se zvýšenými nároky na rovnováhu v důsledku úzkého nože brusle musí 

již v této základní poloze noha aktivně udržovat stabilitu. A to nejen pomocí ligamentózní 

struktury, ale i pomocí svalových kontrakcí. Skluz je navíc prováděn při flexi v kolenou i 

kyčli, čímž jsou do pohybu zapojeny i svaly z vyšších etáží, nežli jen ty v souvislosti nohy.  

 
Při přenosu brusle nad ledovou plochou je noha zatížena bruslí, která nemá zanedbatelnou 

hmotnost. Hmotnost „profesionálních“ bruslí se pohybuje od cca 805g (Easton E17) do cca 

900g (Bauer 90). Hmosnost brusle se liší v závislosti na velikosti brusle a případné volby 
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nože brusle. Při přenosu brusle nad ledovou plochou jsou aktivní zejména extenzory nohy, 

které drží botu ve fázi „ nasazení brusle“. Při nasazení a počátku skluzu se opět uplatňuje 

především aktivní udržování stability. Brusle je v ideálním případě „nasazena“ na ledovou 

plochu vnitřní hranou nože brusle a zatížena hmotností bruslaře, kdy počáteční rychlost hráče 

vůči ledové ploše může dosahovat až hodnot nad 40km/h (Dewan 2004).  

 

Na odraze se noha rovněž podílí, ale především jako kontaktní článek pro přenos sil z vyšších 

svalových etáží. Její pohyb do flexe i extenze je totiž v bruslařské botě velmi omezen (viz. 

kapitola 2.9.4). K patrně nejvyšším velikostem reakčních sil působících na nohu dochází při 

brzdění. Při brzdění je opět důležitá stabilita nohy, ale i aktivní schopnost svalů udržet brusle 

v patřičné poloze, což je sklon a natočení brusle kolmo nebo šikmo vůči původnímu směru 

pohybu. Tyto jemné korekční pohyby jsou realizovány především vlastními svaly nohy se 

současnou inverzí a everzí nohy (Lomond 2007; Stidwill, Turcotte et al. 2009). 

 

2.3 GRF – (ground reaction forces) reakční síly podložky 
 
 
Noha je interakčním článkem zajištujícím propulsní síly během bipedální lokomoce. Celá 

intermuskulární koordinace a výslednice svalových sil je orientována vůči noze, která 

může při kontaktu s podložím měnit pozici těžiště těla. Přenos energie ze svalových 

kontrakcí se v konečném důsledku projevuje na interakci nohy s podložkou, čímž jsou 

ovlivňovány propulsní síly. Pro  zjišťování interakce nohy s podložkou je využíváno 

měření reakčních sil podložky na „silových deskách“ (měření GRF). Tím je dále 

odvozena interakce mezi nohou a obuví (Basmajian and Stecko 1963; Meldrum, Hilton et 

al. 2004). 

 
Z biomechanického hlediska je noha chápána jako páka, která zprostředkovává kontakt s 

podložkou. Kontakt z podložkou je navíc zprostředkován přes specifickou obuv. Kromě 

propulzní funkce noha tlumí dopad a její propriocepce je jedním z hlavních regulátorů 

stability těla. V oblasti nohy se promítají dílčí či celkové výslednice interakčních sil. Pro 

biomechanický popis působících sil je často využíváno popisů GRF, COP, COM, COG (viz 

níže).  

 

Popisem základního principu interakcí mezi nohou a podložkou se zabývají speciální studie 

(Roy 1988; McClay, Robinson et al. 1994). Tyto studie se zabývají stránkou přenosu energie 
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mezi plantou a podložkou, kde jsou pro popis měřeny GRF. GRF je příkladem zákona akce a 

reakce, kdy tělo prostřednictvím nohy působí na podložku. Ta působí opačně reakční silou a 

je účelově a specificky nazývána reakční silou podložky - GRF. Vektor GRF je prostorový, 

tedy skládá se ze 3 silových složek ve 3D. Konkrétně jedné složky vertikální a dvou 

horizontálních. Vertikální složka je způsobována gravitací. Horizontální složky závisí na 

kontaktu nohy s okolím. Odpor překonávaný nohou se projevuje v třecích silách a umožňuje 

lokomoci.  

 

Největší vertikální komponenta GRF je vztahována k akceleraci hmotného středu těla ve 

vertikálním směru. Během chůze tato síla odpovídá 120% tělesné hmotnosti. Působící síla 

musí být větší než síla gravitační (Perry 1992). Pozitivní akcelerace nastává v okamžiku 

započetí odrazové fáze. Při negativní akceleraci je působící síla těla menší než síla gravitační 

(Perry 1992).  

 

Horizontální složky GRF lze označit jako smykové a torzní síly. Jsou při chůzi značně menší 

než složka vertikální (Dungl 1989). GRF jsou způsobeny propulsními silami a jsou vyjádřeny 

kladnou hodnotou. S negativní hodnotou se setkáváme v brzdné fázi pohybu (Perttunen 2002; 

Perttunen, Anttila et al. 2004). Musíme ale uvažovat, že i negativní hodnota GRF znamená 

stejné reakční síly na tkáně nohy, proto není  v některých studiích určováno, zda je GRF 

kladné nebo záporné hodnoty. 

 

Při bruslení je dosahováno obecně vyšších rychlostí, než je tomu např. u běhu. Přičemž se ve 

hře LH setkáváme i s častým brzděním, které probíhá podstatně rychleji, nežli dosažení 

rychlosti pohybu. Proto jsou při brzdění mnohem vyšší GRF, nežli u odrazů. Brzdné GRF byli 

rovněž vybrány jako součást experimentu v této práci.   

 

Měření GRF probíhá buď s využitím „silové desky“ nebo pomocí různých druhů jednotlivých 

senzorů či sítě senzorů. Samotná detekce je realizována pomocí zjištění 3 složek síly a jejich 

působiště. GRF neměříme přímo, ale odvozujeme z mechanické impedance nebo jiných 

vlastností materiálu z kterého je podloží. Právě tvar a materiál podloží je pro měření GRF 

stěžejní (Ray, Weisberger et al. 1992; D'Amico, Ciarrocca et al. 2009; Moriyasu and 

Nishiwaki 2009).  
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Měření GRF je kombinováno s měřením dalších biomechanických parametrů (Kohrt, Ehsani 

et al. 1997). GRF samostatně nepostihuje dostatečnou informaci o reakcích měřeného objektu 

a tak je měření GRF bráno spíše jako jeden z možných analyzátorů silového působení člověka 

a okolí (Liedtke, Fokkenrood et al. 2007).   

 

2.3.1 COP – Centrum of pressure 

 

Tento bod promítá působení vektoru vertikální reakční síly na podložku. Může být definován 

jako centrum působení vnějších sil působících na plantární povrch (Chesnin, Selby-Silverstein 

et al. 2000). Poloha COP je zpravidla počítána z váženého průměru všech tlaků z oblastí, 

které jsou v kontaktu s podložkou. V případě použití stabilometrické podložky lze COP určit 

rozborem sil na jejich okrajích. Chockalingam (2004) doporučuje redukovat chyby 

v lokalizaci COP výpočtem z GRF (1). Poté umístění COP můžeme vypočíst jako:  

 

COPap  = Mml / Fz                  a                         COP ml = - Map/Fz               (1) 
 

Legenda: 
korekce výpočtu COP u stabilometrické podložky. Kdy COPAP je COP detekováno a vypočítáno v anterio-
posteriální rovině,  Fz je vertikální složka síly (GRF), Mml je medio-laterální moment síly, COPml je COP 
detekováno a vypočítáno v medio-laterálním směru,   Map je anterio-posteriální moment síly. (Chockalingam, 
Dangerfield et al. 2004). 

 

COP je plně nezávislé na COG (Winter 1995; Chesnin, Selby-Silverstein et al. 2000; 

Carpenter, Frank et al. 2001; Hillstorm 2007). U COP je důležité rozlišit zda se jedná o 

bipedální kontakt s podložkou či unilaterální zatížení. Pokud budeme využívat pouze jednu 

detekční plochu, pak je dostupné pouze celkové COP, značeno COPnet. Pokud bude měřená 

osoba v kontaktu s podložkou pouze jednou dolní končetinou, pak bude COPnet i COP shodné 

a bude ležet pod opornou nohou. Při měření COP pomocí vložek jsou vždy dostupná pouze 

jednotlivá COP, v kontextu celkové fáze pohybu je poté možné určit fáze, kdy je COP shodné 

s COPnet. V případě kontaktu obou dolních končetin se COPnet nachází na přímé spojnici COP 

pravé a levé nohy a posunuje se po ní v závislosti na poměrném rozložení sil mezi oběma 

dolními končetinami. Každá změna polohy a rozložení tlakových sil (byť na jedné plosce 

nohy) ovlivní polohu COPnet.   

 

Poloha COP je kromě samotného působení sil ovlivněna i výsledkem neuromuskulární 

kontroly těla. Lokalizaci pod ploskou tedy přímo ovlivňuje aktivita svalů nohy a oblasti 
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hlezenních kloubů. Např. aktivita flexorů se projeví v přesunu COP vpřed a aktivita extenzorů 

přesunem COP vzad. Stejným mechanismem funguje změna lokalizace COP při aktivitě 

svalů způsobujících everzi, inverzi a další pohyby (Winter 1995). 

 

2.3.2 COM – Centrum of mass, COG – Centrum of gravity 

 

COM definuje Winter (Winter 1995) jako bod ekvivalentní celkové tělesné hmotě 

v globálním referenčním systému (GRS). Je to vážený průměr všech segmentů těla v 3D 

prostoru. Jeho vertikální projekce na podložku je poté nazývána COG- Centre of gravity, jde 

tedy o vertikální průmět COM (respektive těžiště těla) na podložku. Vařeka (2002) uvádí, že 

COG by bylo shodné s COP pouze v případě dokonale tuhého tělesa, což lidské tělo tvořené 

řadou segmentů z živého biomateriálu rozhodně není (Vařeka 2002). 

 

COP je podle Wintera (1995) plně nezávislý na COG. Lokalizace COP pod jednotlivými 

chodidly je zrcadlovým obrazem nervové kontroly svalstva v oblasti kotníku. Při vzrůstající 

aktivitě plantárních flexorů dochází k přesunu COP dopředu (Winter 1995). Pokud vzrůstá 

aktivita svalů působících pro inverzi nohy, pak je COP přesouváno laterálně (Basmajian and 

Stecko 1963; Bendová 2002). Naopak  Vařeka (2002) uvádí, že Winterovo tvrzení (Winter 

1995) o nezávislosti COP na COG je zavádějící, protože vztah amplitudy a frekvence COP a 

COG byl opakovaně prokázán a uvedená závislost vyplývá i z vlastního Winterova testu 

(Vařeka 2002). Z uvedených studií spíše vyplývá, že vztah COP a COG může korelovat 

v amplitudách cyklických pohybů, nikoliv však přímo záviset. Cyklické pohyby vždy 

vykazují pravidelně se opakující amplitudy různých průběhů sil, to vše však končí při užití 

acyklického pohybu. Vařekovo tvrzení (Vařeka 2002) se tedy nedá zobecnit na obecné a 

přímé vztahy COP a COG. Toho si je třeba uvědomit především v kontextu bruslařské boty, 

kdy je COP detekováno v jiné výšce, nežli COG. Navíc je při měření v bruslařských botách 

zatím reálné měřit jen jednotlivá COP, přičemž je měněn i sklon brusle vůči ledové ploše a 

tím je  měněna i vztažná rovina právě pro hodnocení COPnet.  

 

Na obr. 14  jsou znázorněny některé biomechanické parametry nohy a bérce v souvislosti 

působení svalových sil ve 2D, jejich působením se mění poloha COM a následně COG a 

COP. Pro jednoduchost je uveden příklad změny úhlu v jednom kloubu (hlezenním kloubu). 

Svalové kontrakce antagonistických svalových skupin mění úhel, pod kterým je gravitační 
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síla přenášena na oblast nohy o délce „L“. Již změna polohy COM zapříčiňuje změnu COG. 

V důsledku změny COG a svalového napětí v oblasti bérce a nohy dojde k re-distribuci COP  

 

Obr. č. 14: Schéma změny polohy COM při změně úhlu v hlezenním kloubu 

 

v rámci délky nohy L (platí pro 2D). Stejně probíhá interakce kontaktních sil vůči změně 

polohy celkových či dílčích segmentů. Obr. 15 ukazuje schéma působení sil mezi nohou a 

podložím (ve 2D). Působení sil mezi nohou a podložkou je aktivně ovlivňováno svalovými 

kontrakcemi. Z uvedené biomechanické schématiky (obr. 14-15) je zřejmé, že aktivita 

pohybového aparátu v oblasti hlezenního kloubu přímo ovlivňuje COP, a to v reakci na 

změnu COG, ale ne v přímé závislosti. COP se totiž mění především v důsledku 

neuromuskulárního řízení stability nohy nebo celého těla.   

 

Obr. č. 15: Schéma působení sil mezi nohou a podložím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

způsob přenosu sil z holeně na nohu.  C1= COM při 
minimálním úhlu v kloubu ; C2 = COM v mezifázi; C3= 
COM při maximálním úhlu v hleznu. napojení 
gastrocnemia na femur; L = páková délka nohy ; Fc, Fta 
= svalové síly  gastrocnemius a tibialis anterior, 
samostatně ; P = gravitační síla celého těla a její vektor; 
0max, 0min = maximum a minimum úhlu pro polohu  
bérce s hlezna při stoji. x a y = prostorové osy.  
 

Původ Obr. Wang (2004) 

 

 

Legenda: 
F1 a F2  jsou reakční síly podložky na patu a 
distální články metatarzů; Fc, Ft = svalové 
síly Achiloy šlachy a tibialis anterior; šipky 
ukazují vybrané vektory silového působení.  
 

 

 

Původ Obr.: Wang (2004) 
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2.4. Rozložení tlaku na plosce nohy 

 

K problematice měření reakčních sil patří i rozlišování jejich působiště a jejich rozložení na 

kontaktní ploše plosky nohy. V dynamickém kontextu jsou jednotlivá působiště vztahována 

k okamžitému účinku sil na přesnou plochu. U zobrazovacích zařízeních typu silových desek 

a ploch je nutné předpokládat, že kostní struktura určuje primární kontaktní místa na noze. 

Přičemž je působící síla vždy rozložena na kontaktní plochu určenou kostní strukturou a 

navazujícími měkkými tkáněmi. Se stejným předpokladem je přistupováno i k umístění 

senzorů přímo do obuvi (Gross and Bunch 1989).  

 

Rozložení tlaku na plosce nohy popisuje poměrné působení zátěžových sil a může být 

vztahováno k funkčním vlastnostem nohy. Zejména z detekce tlaku pomocí tenkých vložek 

lze určit poměrné zatížení jednotlivých částí plosky nohy (Owings, Woerner et al. 2008). Od 

GRF se určování rozložení tlaku liší v tom, že je brána v úvahu především vertikální složka 

síly a plocha na kterou tato síla působí. V případě využití detekčních vložek při bruslení jde o 

rozložení síly mezi ploskou nohy a botou, přičemž se působící síla nedá označit jako 

vertikální, ale čistě zátěžová nebo tlaková vůči plosce nohy. Odraz totiž probíhá při medio-

laterálním i předozadním sklonu brusle. Pouze u skluzu by se dala působící síla označit jako 

vertikální.   

 
Ve studii zaměřené na využitelnost konkrétního měřícího zařízení (Footscan ®) vznikl model 

poměrného zatěžování tlakem jednotlivých hlaviček metatarzů, který je daný fylogeneticky 

(Praet 2007). K tomuto modelu by jsme mohli přirovnávat jednotlivá rozložení tlakových 

poměrů v bruslařské obuvi. Opět je ale důležité rozlišovat rozdíl mezi měřením plantárních 

tlaků a přesným určením GRF.    

 
2.5 Možnosti detekce akčně reakčních sil na noze 

 

Dle Newtonova zákona akce a reakce je možné přesně detekovat interakční síly mezi 

podložkou a nohou, popřípadě podložkou a podrážkou obuvi. To však zdaleka nejsou všechny 

uplatňované interakční síly. Velmi důležitou interakcí je i přenos sil v systému noha-bota. 

V následujících kapitolách (2.5.1-2.5.10) jsou uvedeny základní způsoby detekce interakčních 

sil a charakteristiky jednotlivých metod měření. Při měření se vychází buď z teoretického 

modelu nohy nebo z podologického nálezu či reálného 2D či 3D tvaru nohy. Měřenými 
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parametry jsou zejména velikosti a vektory zátěžových sil, rozložení tlaku na plosce nohy, 

COP, COG, GRF a jiné popisné projevy sil či prostorové polohy jednotlivých částí nohy 

během stoje nebo specifické lokomoce. Jednotlivé metody jsou uváděny rámcově nebo na 

příkladu konkrétního měřícího zařízení.   

 

2.5.1. Plantograf (Podograf, Pedobarograf) 

 

Jedná se o technicky jednoduchou konstrukci došlapového místa, která je upravena tak, aby 

došlo k otisku nohy. Velmi běžnou variantou podografu je krabička s využitím membrány a 

savého polštářku, kde je možné otisknout tlakovou stopu jedné nohy během jednoho 

krokového cyklu. Savý materiál je umístěn v obdélníkové krabičce, a je přes něj natažena 

plastická nepropustná membrána. Na polštářku je nanesen inkoust (bez olejových složek), 

který je rovnoměrně rozetřen po ploše polštářku. Mezi Polštářek a plastickou membránu je 

vložen list papíru. Vyšetřovaný se postaví nebo projde „pro něj přirozeným způsobem“ tak, 

aby jednou nohou došlápnul na plochu plantografu. Polštářek napuštěný inkoustem tak 

vytvoří otisk během jednoho krokového cyklu u jedné nohy na list papíru (Chodera 1960 ). 

Tuto verzi plantografu patentoval Choděra (1960) pod názvem PEDOBAROGRAF (Chodera 

1960 ). Pedobarograf sekundárně zaznamenává dotykovou plochu nohy a částečně i 

dynamickou funkci nohy. Je možné odhadnout zapojení přednoží a zánoží  během krokového 

cyklu (addukci nebo abdukci). Dobře je znatelné klenutí nohy a funkce prstů (obr.16). Díky 

diferencovaně vystínovaném otisku lze odhadnout i relativní rozložení tlaků mezi nohou a 

podložkou.  

 

Obr. č. 16: Hodnocení otisku nohy pomocí podografu 

 

 

 
 
 
 
 
 
Legenda:  
Podograf ze složených záznamů videoprojekce 
došlapového místa.  Na obrázku jsou varianty 
možného hodnocení tvaru nohy dle otisku. 

Zdroj Obr. Novotná (2001) 
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Zařízení je využíváno v klinické podologické praxi. Je nenáročné na převoz, manipulaci, 

rozměry (20x40x2cm), má malou hmotnost, čímž je zařízení vhodné pro preventivní terénní 

použití mimo laboratoř (Novotná 2001). Jediným problémem terénního použití je zajištění 

rovného podkladu pro umístění pedobarografu a také potřeba soustředění (byť nepatrného) 

probanda při došlapu na plochu pedobarografu. Vzhledem k nekvantitativnímu výstupu není 

uváděna odchylka měření pomocí pedobarografu. Tento způsob detekce však nevyhovuje 

požadavkům našeho výzkumu, zejména kvůli absenci přesnosti měření. Hodnocení otisku 

nohy dle pedobarografu je založeno na přibližném odhadu (Urry and Wearing 2001).  

 

Trochu modernější variantou plantografu je záznam došlapového místa pomocí kamery 

umístěné pod průhlednou deskou (obr.17). Lze tak vidět a zaznamenat otisk nohy na podložku 

i „timing“ zatížených styčných ploch. Výsledkem je jednak sumárně vyobrazený plantograf 

(obr.16) a rovněž videozáznam a timing otisku plosky nohy. I u této rovněž metody platí, že 

můžeme pomocí míry otlačení interakční síly odhadovat, ale nikoliv měřit. 

 

Obr. č. 17: Mortonova konstrukce zrcadlového podobarografu 

 
Legenda:  

Z historického hlediska je zkoumání rozložení tlakových sil na plosce nohy velmi starou záležitostí. Na obr. je vidět 
konstrukci podobarografu dle Mortona.  

Zdroj Obr. Stephan  (2007) 

 

Podografy mají dlouhou tradici ve výzkumu nohou, velmi známou variantou je konstrukce 

zrcadlového podografu (v originále nazvaném podobarografu) od Mortona (Morton 1937), 

který výzkumu rozložení tlakových sil na plosce nohy věnoval velkou část svého výzkumu. Je 

po něm pojmenován i Mortonův syndrom. 
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2.5.2 Senzorové plochy 

 

Senzorové plochy jsou došlapová místa, v kterých jsou rozmístěny kalibrované tlakové 

senzory. Takto fungující senzory jsou schopny detekovat tlak (impuls síly nad plochou 

senzoru) na dané ploše. Největší výhodou takových senzorů je možnost záznamu časového 

průběhu v přímé projekci s pohybem.  

 

Laboratoř BEZ (biomechanika extrémní zátěže FTVS) disponuje senzorickými plochami 

„Footscan“ na kterých dále popíšeme  jejich funkci. Footscan je detekční plocha umístěná 

pevně v rovině podložky. Senzory v této desce zaznamenávají distribuci a velikost interačních 

sil na plosce nohy během statického či dynamického zatížení. Senzory jsou umístěny čtyři na 

ploše 1cm2, celková plocha má velikost 40 x50cm a snímací frekvence je max.  500Hz. 

Snímací frekvence jsou variabilní, tudíž lze přístroj synchronizovat s jiným vybavením 

(silovou deskou, EMG, videokamerou).   

 

Systém footscan zahrnuje měřící plochu spojenou s vyhodnocovací jednotkou (počítač se 

čtecí kartou) a software. Měřící plocha je pokrytá polymerovou vrstvou a ochranným 

gumovým kobercem. Plochy footscan jsou různé velikosti, lze tedy vytvořit vlastní tvar 

Footscan systému, který je nejvhodnější pro požadované účely. Software vyhodnocuje ze 

získaných dat mnoho různých výstupů ne všechny však mohou být brány jako dostatečně 

přesné (D'Amico 1998). Za přesné považuje D'Amico (D'Amico 1998) rozložení tlakových sil 

na plosce nohy, za méně přesné potom velikosti momentů reakčních sil („plantární tlaky“).  

 

Možnosti Footscanu jsou do jisté míry závislé na složení jednotlivých komponent. Snímanými 

daty jsou plantární tlaky, ať již statické, či dynamické.  Lze měřit i everzi a inverzi paty 

během chůze. Footscan rovněž měří zátěžové síly ve třech směrech. Jeho senzory jsou však 

malé, a výsledek takto změřených sil je nepřesný (Urry 1999), respektive neodpovídá 

doporučeným postupům např. z práce Urryho (1999).  Na nedostatečnou validitu některých 

výsledků podávaných softwarem Footscan upozorňuje D'Amico, který zároveň doporučuje 

zařízení Footscan kombinovat s jinými jako třeba se silovou deskou (D'Amico, Ciarrocca et 

al. 2009).  

 

Jistou nedokonalostí lze nazvat i nutnost přesně daného softwarového vybavení. Software, 

který zaznamenává interakční síly vychází z předpokladu, že bude na detekční plochu 
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došlapovat chodidlo ohraničené typickým tvarem nohy. Např. otisk ruky je v softwaru 

Footscan přetransformován do tvaru chodidla. V případě kostních výrůstků, které by software 

nemusel rozpoznat jako součást chodidla by tak mohlo dojít k chybné interpretaci softwarem.  

 

Senzorové plochy nejsou jen ve variantě podloží, ale i přímo ve formě vložek.  Laboratoř 

BEZ je vybavena variantou „Footscan Insole®“ , což je měřící vložka, kterou je možno vložit 

přímo do obuvi a měřit tak distribuci tlakových sil během dynamického pohybu. Pomocí 

Footscan Insole® ale není možné měřit velikosti snímaných sil vůbec. Velikost snímaných sil 

nelze u tohoto zařízení ani odhadnout, ani spočítat, odvodit či jinak kalibrovat. Tento 

nedostatek je způsoben druhem senzorů.  Distribuce plantárních tlaků v časové návaznosti na 

fázi prováděného pohybu je však dostatečně přesná (Low, Dixon et al. 2010). Senzory 

vyhodnocují distribuci zátěžových sil (plantárních tlaků) na plosce nohy v intervalech 20ms 

s přesností měření do 5% (Low, Dixon et al. 2010) hodnocené vůči systému Kistler®. 

V případě znalosti aktuální celkové hodnoty zátěžových sil v daném čase je možno 

z procentuálního rozložení plantárních tlaků dopočítat hodnotu zatížení jednotlivých oblastní 

plosky nohy. Software rovněž vyhodnocuje jednotlivá COP (obr.18). Výhoda Footscan 

Insole®  je rovněž ve velikosti a možnosti přenosu zařízení. Měřicí vložka je 3mm tlustá a 

snímací karta je snadno upevnitelná k tělu. Měřící zařízení limituje délka snímání. Během 

jednoho měření je zařízení schopné zaznamenat maximálně 8s dynamického zatížení. Poté je 

nutné data z měřící karty uložit do PC s připraveným softwarem. 

 
Obr. č. 18. Záznam ze senzorové vložky Footscan Insole® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Legenda: Záznam ze senzorové vložky Footscan 

Insole
®

. Zobrazeny jsou sumy zatěžovaných 
dotykových ploch a jejich COP. Modrá barva 
označuje nejnižší síly okolo 500N. červená barva 
zase nejvyšší síly okolo 1600N. Přesné vyjádření 
sil pod jednotlivými plochami jde vidět na dílčích 
grafech. Hodnoty těchto sil však nejsou relevantní.  
 
 
 
 
 
 

Zdroj Obr. vyhodnocení pomocí software 
Footscan Praet (2007) 

.  
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2.5.3 Tenzometry 

 

Tato zařízení měří změnu odporu materiálu při jeho deformaci, základem tenzometru je tedy 

odporový snímač. Materiálem pro detekci je buď polovodič nebo zalitý kovový drátek. 

Tenzometr velmi dobře měří tah. V případě záměrného měření tlaku je zapotřebí připevnit 

destičku s drátkem nebo polovodičem na membránu, která se důsledkem tlaku ohýbá. Při 

použití  tenzometru je nutné zajistit v okolí upevnění dostatečnou elektovodivou izolaci. 

Zařízení se umisťuje zpravidla do obuvi. Existují i studie, kde byl tenzometr umístěn přímo na 

nohu (Soames, Blake et al. 1982; Bransby-Zachary, Stother et al. 1990), tato varianta však 

byla vyhodnocena jako nevhodná. Pro zajištění potřebné přesnosti měření musí být 

tenzometry zhotoveny na míru vůči měřené obuvi.  

 

Výhodou tenzometrů je však přesný záznam velikostí interakčních sil a kalibrovatelnost. 

Nevýhodou je potřeba zhotovení a samostatné kalibrování jedné sady tenzometrů na jeden kus 

obuvi. Aplikaci tenzometru je věnována i kapitola 7.1.3, kdy byly tenzometry použity pro 

konstrukci měřící brusle.  

 

Tenzometry jsou vhodné pro měření interakčních sil působících na botu, zejména na boty 

jejichž součástí jsou pevné (nepružné) komponenty  zprostředkovávající přenos interakčních 

sil (Lafontaine 1998; Tyler J. Stidwill 2010). 

 
 Obr. č. 19: Způsoby užití tenzometrů pro měření interakčních sil  
 

 

 
 
Legenda: Vlevo umístění tenzometru přímo na plosku nohy (Bransby-
Zachary, Stother et al. 1990). Vpravo nahoře užití na nosné konstukci 
nože brusle (Tyler J. Stidwill 2010). 
 
 

Zdroj obrázku: (Bransby-Zachary, Stother et al. 1990; Tyler J. Stidwill 
2010) 

Umístěné tenzometry 
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2.5.4  Magnetorezistorové senzory 

 

Principem je měření změn permeability feromagnetických těles v reakci na změny jejich 

magnetického napětí. Změna permeability feromagnetického jádra cívky vyvolá změnu 

magnetického odporu pro magnetický tok v jádře. Výsledkem je změna impedance cívky 

(Williams, Porter et al. 1992).  

 

Obr. č. 20: Dvousměrný senzor 
 

 

 

 

Původní zařízení bylo zkonstruováno pro měření střižných sil plosky nohou (Tappin and et al. 

1980). Následně bylo použito k vyšetření střižných sil v kombinaci s prostým tlakem (Pollard, 

Le Quesne et al. 1983). Podobné, ale podstatně menší senzory byly vyvinuty Laigem (1992), 

šlo však o jednosměrné senzory, které předčil dvousměrný střižný senzor použitý Lordem 

(Lord 1992; Lord, Hosein et al. 1992) obr.20.  

 

Tvar magneto-rezistivního senzoru byl uzpůsoben tak, aby bylo možné zjišťovat hodnoty 

pravoúhlých střižných tlaků a normálních kompresivních tlaků simultálně. Modifikace 

proběhla v sestavení tří disků, které byly spojeny dohromady s oddělujícími vrstvami plátů 

z přírodní gumy. Tak vznikl přijatelný kompromis mezi odrazem a pružností prostředí. 

Rychlostí obnovy pozice a stupněm obnovy pozice senzoru. Prostřední disk obsahoval 

centrálně umístěný magnet, a oba krajní disky magnetorezistory. Relativní pohyb disků byl 

zmenšen vyvýšeninami a rýhami, a to tak, že venkovní dva disky klouzaly ortogonálně 

s vnitřním diskem. Komponenty sil jsou zde detekovány tenzometrem připojeným ke snímači 

(Urry 1999). Magnetorezistorové senzory tak mohou být jen dílčí detekční jednotkou a nebo 

přímým senzorem.  

 

Legenda: Dvousměrný spojený senzor je 
kombinovaná varianta senzoru, který je 
schopen detekovat jak tlak kolmý 
k umístění senzoru, tak na něj kolmé 
„střižné“ síly. Princip spočívá v kombinaci 
3 senzorových disků v jeden. 
 

Zdroj Obr. (Urry 1999) 
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2.5.5 Silové desky 

 

„Power platforms“  jsou silové desky (pláty) měřící GRF, kterými působí subjekt na podložku 

v průběhu lokomoce. Snímací deska je nejčastěji podložena na 4 podpěrách se silovými 

snímači v každém rohu. Je možno měřit vertikální a střižné síly, a také zaznamenávat COP 

(Williams, Porter et al. 1992). Měřené jsou síly ve třech rovinách, vertikální, podélné a příčné 

(Stott 2009). 

 

Běžně jsou názvy silových plošin nazývány dle jejich výrobců např. Kistler, AMT, Bertec, 

RGM (Vařeka 2002; Hurkmans, Bussmann et al. 2006). Všechny tyto desky snímají reakční 

sílu R a její 3 složky MRx, MRy, MRz (N) k tomu jsou měřeny i jejich momenty (Nm). Výpočet 

COP je poté vyjádřen jako dvourozměrná veličina se souřadnicemi udávajícími jeho polohu 

na plošině. Stanovit je tedy možné jen COPnet . Pro stanovení COP pro každou končetinu 

zvlášť je třeba dvou plošin (Urry and Wearing 2001; Vařeka and Vařeková 2003).  

 

V případě Kistlerovy desky je snímač tvořen třemi piezoelektrickými krystaly, které jsou 

citlivé na jednotlivé složky síly (Karlsson and Frykberg 2000; MacWilliams, Cowley et al. 

2003). Piezoelektrický snímač funguje na principu křenenného krystalu, který při zatížení 

generuje elektrický náboj, ten je možné vyhodnocovat. Je tak umožněno snímat působiště, 

velikost, směr působící síly na kontaktní desku ve vysokých frekvencích (Gross and Bunch 

1988). 

 

Piezoelektrické senzory jsou citlivější, a mají větší silový rozsah než tenzometry (Gross and 

Bunch 1988). Není zde nutná rekalibrace a díky vysokému frekvenčnímu přenosu je zařízení 

možné použít pro hodnocení rychlých dynamických změn (Nevill, Pepper et al. 1995). 

Nevýhodou je nezbytná doplňující elektronika, která umožňuje měření sil (Stott 2009) a 

nemožnost ukázat distribuci síly na kontaktních plochách. Silová deska vybavená 

piezoelektrickými senzory je považována za nejpřesnější způsob měření dynamických sil 

s celkovou chybou menší než 1% (Nevill, Pepper et al. 1995).  
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2.5.6  3Dkinematická  analýza  

 

Tato měřící technika je založena na prostorovém výpočtu segmentů těla z rozmístěných 

kamer. Pomocí alespoň tří prostorově rozmístěných kamer lze provést přesnou 3D analýzu 

pohybu. A to jak celých segmentů těla, tak jejich částí. Je využíváno zejména označení 

epikondylů pomocí bodů a z nich odvozené reakce ve vnitřní struktuře organismu během 

lokomoce (Lamontagne 2001).  

 

Pro zjišťování reakčních sil je tato metoda dosti omezená. Lze sice pomocí 3D projekce určit 

okamžité zrychlení snímaných těles, což při známé hmotnosti umožňuje výpočet reakčních 

sil. Výpočet je však čistým modelovým výpočtem a neodráží trojsměrné působení síly, jen 

reakci měřených bodů. Navíc je takovýto výpočet sám o sobě velmi obtížný a neumožňuje 

rychlé vyhodnocení (Stokes 1994).  

 

3D kinematická analýza je však pro měření interakčních sil velmi vhodnou doplňkovou 

metodou pro zjišťování účinku interakčních sil na těleso. Pro některé metody měření 

interakčních sil však často postačuje 2D kinematická analýza, která je podstatně rychleji 

vyhodnocena.   

2.5.7 Pletysmografie 

Je metoda sledující tvarové a objemové změny nohy jak v celku, tak  jejich vnitřních částí. 

Původní pletysmografie využívala k měření celkový objemy vody, což bylo pochopitelně 

nepraktikovatelné pro měření nohy naboso i v obuvi. Vyvinut byl ovšem typ pletysmografu, 

který pracuje na principu Dopplerova jevu. Takové zařízení je schopno měřit i vnitřní 

objemové změny měkkých tkání, zejména tepen a arterií. Možnost měření je dostupná pro 

statické zatížení. Ovšem systém pro měření dynamické zatím chybí. 

Princip měření spočíná v měření pulsových vln vznikajících v arteriálním systému. Měřící 

přístroj snímá pohyb arteriální stěny. Skládá se ze snímací membrány, sondy, povrchového 

stabilizátoru, nosiče sondy a držáku pro upevnění k povrchu těla, dále kapalinové a 

vzduchové části pro přenosy tlaků, diferenciálního tlakového snímače, měřící karty a počítače 

se softwarem pro analýzu dat. Metoda vychází ze zkušenosti s palpací pulsové vlny. Snímá 

objemové změny arterie vyvolané pulsovou vlnou prostřednictvím přilnavé, velmi tenké 

membrány, která je vnitřním tlakem vydutá. Objemové změny se působením v kapalině za 
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membránou přeměňují zpět na změny tlakové a přenášejí se ke vstupu tlakového snímače. 

Ten slouží jako mechanicko-elektrický převodník rozdílu tlaků. Na jednom vstupu je připojen 

regulovatelný zdroj tlaku s přesným nanometrem. Systém dvou nezávislých větví umožňuje 

nastavení libovolného statického tlaku (Korpas, Hálek et al. 2003). 

2.5.8 Zobrazovací metody (RTG, EMR) 

Pro upřesnění vnitřní struktury je v některých studiích (Jacob and Patil 1999; Weishaupt 

2002) použita metoda EMR (electro magnetic resonance) snímků, často jsou využívány i RTG 

snímky. Pomocí RTG snímků lze vytvořit i 3D model. Geometrie nohy je stanovena na 

základě mediolaterálních a anterioposteriorních snímků. Je vytvořen i softwarový model 

analýzy plantárních tlaků na základě RTG, a to technikou konečných prvků- NISA software 

(Numerically Integrated Elements for System Anylysis) simulující fáze kroku (Jacob and Patil 

1999).  

Obě metody jsou vázány pouze k měření při statickém zatížení a neodráží neuromusculární 

vliv na funkční stav nohy. Nelze tedy počítat s jejich využitím pro detekci při dynamickém 

zatížení (viz.obr. 21). Na druhou stranu jde o neinvazivní metody schopné zaznamenat vnitřní 

kostní (v případě EMR i některé měkké struktury) strukturu nohy a její změnu při statickém 

zatížení.  

Obr. č. 21: Příklad měření při statickém zatížení za použití EMR 

Legenda:  
 
Na obrázku je vidět omezenost detekce 
dynamického stavu nohy při EMR. I samotné 
statické zatížení je mírně problematické navodit, 
kvůli  prostorovým možnostem technologie. 
 

Zdroj obr. Weishaupt, Jacob (2002). 
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Při běžném RTG jsou standardně prováděny snímky ze 4 úhlů, které plně zobrazí kostní 

strukturu. Prováděna je anterio-posteriorní projekce a tři boční projekce viz.obr. 22. Ne vždy 

jsou však všechny čtyři projekce nutností.  

Obr. č. 22: Varianty projekce RGT  

 

Legenda: 
Část obr. A ukazuje anterioposteriorní projekci, která je vedena v 15°vůči vertikální ose. B je označena plná boční 
projekce z mediální strany. C ukazuje šikmou projekci z laterálního úhlu. D ukazuje šikmou projekci z mediálního 
úhlu.  

Zdroj obr. Komendová (2009) 

 

2.5.9. Senzory založené na optických vláknech 

Optická vlákna jsou  další variantou detekce, která může zjišťovat distribuci plantárních tlaků. 

Aktivním měřicím prvkem je přímo optické vlákno. Reakcí na mechanické zatížení optického 

vlákna jsou vytvořeny „mikroohyby“ uvnitř sítě optických vláken. Tím je snížena schopnost 

vláken vést světlo. Pokud je vlákno lámáno pod dostatečným úhlem (nižší než kritický úhel), 

pronikne světlo do obalu vlákna, kde je pohlceno. Výsledkem je ztráta intenzity přenášeného 

světelného paprsku (mikrobending loss) (Tekippe 1982). Se zvyšujícím se tlakem a ohybem 

vláken je ztráta vedeného světla větší (Cobb, Claremont et al. 1995).  

Optické senzory nejsou ovlivňovány elektromagnetickým polem interference a mohou být 

vyráběny relativně kompaktní s diodovým zdrojem a detektorem. Optické senzory jsou také 
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často voleny pro svou citlivost a velký dynamický rozsah. Navíc mohou být vloženy do 

většiny struktur s minimální modifikací (Šviantková 2005). 

Základní uspořádání senzoru fungujícího na síti optických vláken je dvouvrstevný model. 

Kdy jsou dvě paralelní vrstvy vláken odděleny elastometrickými vycpávkami a jsou kolmé na 

další vrstvu jednotlivě oddělených vláken. Vrstvy jsou uloženy na sobě a tvoří citlivý snímací 

plát. Tvoří tak 2D strukturu umožňující detekci distribuce tlaku (Tekippe 1982). 

Střižný senzor je konstruován ze dvou vrstev „bendloss“ sítě senzorů. Základní struktura je 

mnohovrstvý senzor, který má na svém povrchu a spodní straně síť vloženou do stélky obuvi. 

Působením střižných sil dochází k posunu vrstev proti původnímu postavení. Přičemž velikost 

posunu bude ovlivněna velikostí působících sil (Šviantková 2005). 

2.5.10 Souhrn charakteristik měřicích metod 
 
Všechny dostupné měřící techniky jsou omezeny buďto na detekci dynamických sil bez 

detekce tvarové změny nohy nebo na detekci tvarové změny bez možnosti (přiměřeně přesné 

možnosti) detekovat dynamické zatížení. Každá technika je navíc zatížena vlastní chybou 

měření a omezeností výstupů. V kombinaci však lze jednotlivé metody doplňovat o data jiné 

metody a vyvozovat tak lépe reálné důsledky  interakčních sil na nohu (Sonnková 2001). 

 
Vesměs můžeme všechny tyto metody označit za metody zobrazující důsledek dynamické či 

statické zátěže na nohu. Matějů (2004) ukazuje příklad kombinace tří zobrazovacích metod 

(obr.23), přičemž každá metoda poskytuje jinou doplňující informaci o stavu zkoumané nohy 

(Matějů 2004).  

 
Na příkladu z obr.23 vidíme pomocí souhrnného záznamu footscanu rozložení tlakových sil 

na plosce nohy a průběh COP. Ten můžeme doplnit RTG snímkem, pomocí kterého jsou 

přesně stanoveny úhly mezi osou kalkaneu a hlavičkami metatarzů. Pro porovnání je v obr. 23 

také plantograf, který podává pouze nejzákladnější informaci o dotykových ploškách plosky 

nohy. Na plantografu jsou vidět i kontaktní plochy všech prstů nohy, zatímco na zobrazení ze 

systému Footscan nejsou velmi malé kontaktní síly detekovány.  
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Obr. č. 23: Příklad kombinace zobrazovacích metod  
 
 

   

FOOTSCAN®- souhrn 
dynamického rozložení 
tlakových sil a COP- lze 
rozfázovat do momentů 
po 20ms.  

RTG- pouze statické 
zobrazení. Podrobný náhled 
na vnitřní stavbu nohy 

PLANTOGRAFIE- 
dynamický otisk pomocí 
barviva. Určí dynamické 
rozložení během 
pohybového cyklu, nelze 
rozfázovat 

 

Legenda: 
Vlevo výstup z Footscan insole- sumární zobrazení rozložení tlakových sil  v jednom krokovém cyklu, 
uprostřed RTG nohy a znázornění úhlových proporcí, vpravo digitální zobrazení z podobarografu.  

Zdroj obr.Matějů (2004) 

 

Z hlediska výběru měřicích metod pro zjištění interakce mezi nohou a bruslařskou botou je 

zde poměrně vysoký výběr, umožňující potřebnou kombinaci výsledných výstupů. Pro 

přehlednost je uvedena Tabulka 2, v které jsou shrnuty charakteristiky jednotlivých měřicích 

metod a jejich hlavní využití. V tabulce 2 není uvedena pletismografie, která je svých 

charakterem velmi odlišná a její využití je zatím spíše v teoretické rovině.  

 

Za nejdůležitější vlastnost měřícího zařízení považujeme pro naše experimentální účely 

přesnost měření a možnost terénního užití. Přesnosti měření uvedené v tab. 2 platí obecně a 

nepostihují konkrétní užití dané technologie. V laboratorní praxi je totiž nutné pro účely 

některých experimentů uzpůsobovat metody měření, čímž je měněna i chyba měření a 

množství relevantních výstupů.  

 
 
 



 59 

Tabulka č. 2: Souhrn měřících technik a jejich užití  
 

 
 Chyba měření Relevantní výstupní data 

Plantograf Vysoká Otisk dotykových plošek 

Senzorové plochy -celé Pod 5 % Průběh COP, distribuce tlakových složek 
síly, velikosti reakčních sil- R 

Senzorové plochy -vložky Pod 5 % Průběh COP, distribuce tlakových složek 
síly  

Tenzometry Pod 5% Velikosti reakčních sil-R 

Magnetoresistorové senzory Pod 2% Velikosti reakčních sil-R  

Silové desky Pod 1 % COP, COPnet, velikosti interakčních sil 

3D kinematická analýza Dle zvoleného 
výpočtu 

Kinematický záznam  

RTG snímky a magnetická 
rezonance 

Pod 1% Polohy kostní struktury- jen statické stavy 

Senzory založené na 
optických vláknech 

Pod 1% Rozložení tlakových složek sil a jejich 
velikosti, COP a jeho průběh,  

 
Legenda: 

V prvním sloupci jsou uvedeny obecné názvy měřící techniky, nikoliv přesně určená měřicí zařízení. Prostřední 
sloupec uvádí chybu měření, která je pro danou technologii uvedena u některého z výrobců pří optimálním způsobu 
použití technologie. Nejde tedy o exaktní údaj, jen orientační. Poslední sloupec uvádí výstupní data, která 
z hlediska biomechaniky považujeme za relevantní k dané technice (nikoliv data, která uvádějí výrobci jako 
konečný výstup). Většina měřících technik uvádí ještě doplňková data, která dokreslují snímaná měření, ta rovněž 
nejsou v tabulce uváděna. Výčet metod není úplný, ale jen orientační. COP – centrum of pressure, COPnet-centrum 
of pressure pro obě končetiny, R-reakční síla.  

 

Pro výběr techniky je však důležitá i dostupnost a aplikovatelnost jednotlivých technik. Velmi 

širokou aplikaci nabízejí např. tenzometry. Naopak pro měření interakčních sil mezi nohou a 

bruslařskou botou se jeví jako neaplikovatelné silové desky, které by se musely instalovat pod 

samostatně ohraničenou ledovou plochu. Nemožnost této aplikace je i z důvodu vlastností 

ledové plochy. Led se v kontaktu s bruslí tříští a proto jsou interakce pod ním již zkreslené 

(Houdijk, Wijker et al. 2001). Jako nevyhovující se jeví i pedobarograf kvůli pouhému 

odhadu zatížení, nikoliv detekci (Sonnková 2001). Velmi vhodná, ale zatím technicky 

nedostupná je aplikace pletismografie v brusli.  
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2.6. Teoretická východiska vzniku diskomfortu 
 

Nejzákladnější definice diskomfortu uvádí, že diskomfort je stavem fyzického, psychického 

nebo sociálního nepokoje (Liegner 2003). Mechanismus vyvolání tohoto nepokoje má 

v základním rozdělení vnitřní nebo vnější příčinu. V biomechanice je zpravidla řešen 

diskomfort vnějšího mechanického původu, který má podstatný vliv na aktuální psychický 

stav jedince a jeho vnímání vlastního pohybu či statického stavu. Dle způsobu a průběhu 

zátěže může být diskomfort vnímám jak během zatěžování či působení stresu, tak určitou 

dobu po skončení zátěže či stresové situace.  

 

Podle vědeckého slovníku je komfort brán jako stav fyziologické, psychické a fyzické 

harmonie mezi člověkem a prostředím. Zjednodušeně lze popsat komfort jako absenci 

diskomfortu. Mnoho výzkumných studií ukazuje, že primární příčinou diskomfortu – 

nepohodlí, jsou fyziologické a biomechanické faktory (Gilbertová and Matoušek 2002; 

Griffin 2004; Johansson and Nilsson 2006). Faktory psychologické a sociální nejsou 

předmětem této práce a není jim věnován detailní rozbor (což je výrazně nad rámec 

výzkumného oboru). Diskomfort je tedy oborově (biomechanika + kinantropologie) chápán 

v kontextu mechanické zátěže a zatěžování s ohledem na možnost diskomfortu v důsledku 

hypokineze.  

 

Diskomfort je vnímán vědomě i nevědomě, z čehož se dají oddělit i způsoby jeho měření-

zjišťování. Rozlišujeme zjišťování subjektivního vnímání diskomfortu a objektivní 

zjišťování fyziologických nebo biomechanických markerů diskomfortu. Zatímco 

subjektivní vnímání diskomfortu je vyjadřováno intenzitou vlastního nepohodlí, objektivní 

zjišťování diskomfortu odhaluje jeho možné příčiny ještě dříve, než dojde k vlastnímu 

subjektivními vjemu, tedy ještě v momentě, kdy intenzita zátěže není vyhodnocena CNS jako 

rušivý element.   

 

Objektivní měření může zahrnovat elektromyografii, antropometrická měřeni, detekci 

rozložení tlaku, zjištění zatíženi páteře, kinematickou analýzu, fyziologické ukazatele nebo 

výkon sledovaného probanda.  

 

Příčinou dikomfortu může být vnější tlak na určité místo a následně fyziologický projev 

organismu vzniklý např. otokem v postiženém místě. Nemusí to být mechanický proces, 
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protože diskomfort může být vyvolaný i chladem, teplem, či jiným způsobem proprioceptivní 

stimulace. Projevy diskomfortu navíc nemusí nastat v místě působení jeho příčiny.  

 

Diskomfort vzniká při opakované nízkoprahové zátěži nebo při nadprahové zátěži 

jednorázového či opakovaného charakteru a to jak podvědomě, tak i vědomou reakcí (jasný 

pocit diskomfortu) nebo vyhýbání se diskomfortní poloze těla. V LH dochází ke kombinaci 

nadprahových až extrémních zátěží se současnou cyklickou zátěží a vysokou úrovní adaptace 

jedince na různé typy zátěže. Subjektivní vnímání diskomfortu tedy může být v rámci 

adaptačních procesů pozměněno. Určité nepohodlí může být pociťováno ne jako diskomfort, 

ale jako součást pohybu.  

 

2.7. Frekvenční (cyklická) a impaktní zátěž v LH 

 

Lední hokej je kontaktní sport, kde se na lidský organismus kombinuje značná frekvenční 

(cyklická) i impaktní zátěž. Tím nastává časté propojení důsledků jednoho druhu zátěže 

s aktuálním působením zátěže jiné, tyto situace můžeme popsat jako impaktní kumulovanou 

zátěž, která má na organismus vyšší dopad nežli jednotlivě posuzované způsoby zátěže. 

Zároveň je však třeba zohlednit vysokou adaptační úroveň k zátěži, která zvyšuje celkovou 

odolnost organismu. 

 

Problémem ale zůstává fakt, že třeba adaptace CNS vůči proprioceptivně vnímané 

mechanické zátěži je vyšší, nežli dovolují vlastní adaptační mechanismy tkání. Typickým 

příkladem může být únavová zlomenina. K únavové zlomenině kosti může dojít, jestliže 

frekvence zatěžování mechanickým zatížením překročí adaptační rychlost, přitom vnímání 

zátěže není z hlediska CNS vnímáno jako kritické.  

Samotná kost není chápána jako jednolitá tkáň s přesně určenými mechanickými vlastnostmi, 

ale jako orgán (či komplexní biomateriál), který z mechanického hlediska vykazuje různé 

mechanické vlastnosti podle své struktury, lokality, směru zatížení, zátěžové historii atd. Je 

pro ni typická strukturální nehomogenita a anizotropie.  

V tomto kontextu je třeba uvažovat o určité „únavě materiálu“, což je snižování meze 

pevnosti způsobené cyklickým opakováním působení vnější zátěže. Prakticky se nestává, že 

by u LH docházelo k častým únavovým zlomeninám, k těm dochází zpravidla kvůli prostému 
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překročení aktuální meze pevnosti při nárazech či pádech (vysoká impaktní zátěž) 

vyplývajících z kontaktního pojetí této hry. Zmíněná „únava materiálu“ však způsobuje i 

zvýšenou citlivost namáhaných míst k nižší mechanické zátěži. Tím se stává, že u unaveného 

organismu je za běžných podmínek komfortně snášená zátěž vnímána jako zvýšená. Obdobně 

reaguje i tkáňová struktura nohy, která se snaží kompenzovat vzniklý diskomfort.  

Mez únavy je hodnota mechanického napětí, která pokud není překročena, je možné bio-

materiál zatěžovat neomezeným počtem cyklů. Nicméně pouhé nepřekročení meze únavy 

neznamená, že biomateriál je na zátěž plně rezistentní. Biomateriál reaguje adaptačním 

mechanismem, který však nemusí být z dlouhodobého hlediska pro organismus výhodný (př. 

kostní výrůstky). Nastane situace, kdy adaptační mechanismus CNS přestane vnímat určitou 

úroveň afferentních signálů jako diskomfort, zatímco mez únavy kostní tkáně je snižován.  

Frekvenční zátěž v LH je charakteristická často se opakujícími zátěžovými stimuli, což je 

četnost tréninků, množství provedených odrazů brzd či změn směru jízdy během jednoho 

tréninku/zápasu. Přičíst musíme i četnost pohybů mimo ledovou plochu, které zatěžují stejné 

pohybové struktury jako zátěž na ledové ploše (viz. kap. 2.8).  

 

Impaktní zátěž je charakteristická množstvím nárazů v osobních soubojích či nárazech při 

brzdění a pádech. Navíc musíme brát v úvahu i další impakty mimo samotný trénink a hru 

LH, zejména v tréninku je často využíváno odrazových cvičení, které v biomechanice  

chápeme jako impaktní zátěž. 

 

2.8 Náročnost LH a vliv diskomfortu 

 

Hráči ledního hokeje jsou vystaveni vysoké psychické i fyzické zátěži nejenom na 

profesionální úrovni, ale také již během dospívání. Fyziologický stav organismu potom 

ovlivňuje celkovou odezvu na zatížení a také adaptační rychlost tkání. Tréninkové objemy 

hráčů ledního hokeje se pohybují na extrémní úrovni zatěžování organismu, přičemž často 

dochází k zátěži při neúplném zotavení.  

 

V soutěžním období je u (dospělého) hráče české nejvyšší soutěže zápasové vytížení 52 

zápasů v rozmezí 6 měsíců. Denní zátěžový objem se pohybuje mezi 1-2 tréninkovými 

jednotkami denně, z toho minimálně jedna na ledové ploše. V případě nejúspěšnějších týmů je 
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třeba ještě připočítat play-off, kde je možné odehrát až 21 dalších utkání. Mimo závodní 

období je zde také období přípravy, kdy je fyziologické zatížení ještě vyššího objemu. Výše 

uvedený příklad závodního období odpovídá tréninkovému režimu, kdy vrcholí především 

intenzita zatížení.    

 

V přípravném období, tedy období nejvyššího tréninkového objemu není výjimkou čtyř 

fázový trénink, dvě hodinové fáze na ledě a dvě hodinové fáze mimo led. Zařazeny jsou i 

přípravné zápasy, v kterých jde hráčům o místo v sestavě. Během přípravy i samotné soutěže 

tak dochází k častému kumulování únavy při neustálém vzniku mikrotraumat. Hráči se často 

pohybují na hranici přetrénování. Fyziologická odezva má vliv na vznik zranění, i na zvýšení 

diskomfortu, a to především v důsledku neúplné regenerace. V celkovém kontextu je potom i 

noha zatěžována při více a více extrémnějších podmínkách. 

 

Dominantními schopnostmi využívané dnešními hráči LH během zápasu je rychlá a 

explozivní síla, rychlost a rychlostně silová vytrvalost (Pavliš 2002; Bukač 2004). Rychlostní 

a silovou vytrvalostí se rozumí schopnost odolávat únavě a poklesu výkonu v rychlostních a 

silových projevech. Za významný pokles rychlosti či síly je dle Poliquina (2001) považováno 

snížení celkového rychlostního či silového výkonu více jak o 8% z maximální hodnoty 

(Poliquin 2001).  Přičemž rychlostně silová vytrvalost  je vždy doprovázena vysokou 

produkcí laktátu (4mmol a více) (Mc Ardle, Katch et al. 2001). A právě zvýšená acidóza 

v organismu vyvolaná hladinou laktátu dokáže podstatně měnit i fyziologické vlastnosti 

měkkých tkání. To může výrazně ovlivnit i vznik diskomfortu a celkovou odolnost 

organismu.  

 

Samotná fyziologická zátěž vytváří diskomfort, který má příčiny v energetickém vyčerpání, 

produkci laktátu a spolu s dalšími únavovými vlivy ovlivňuje pohybový aparát. Dalšími zdroji 

diskomfortu je používaná výstroj, která jednak zvyšuje hráčovu hmotnost a (mírně) omezuje 

hráče v pohybech. Zatímco helma, vesty a další používané chrániče jsou tvarovány tak, aby 

neomezili biomechanické vlastností kloubů, u brusle je tomu trochu jinak. U bruslařské boty 

dominuje její funkční potřeba (pohyb po ledě) nad ergometrickými vlastnosti bruslařské boty. 

Botě se tak musí přizpůsobovat noha, což má za následek znatelnou míru diskomfortu. Tento 

diskomfort je nejen u začátečníků, ale i u výkonnostních hráčů zpočátku vnímán jako bolest, 

na kterou si CNS po určitém opakovaném používání brusle zvyká, adaptuje se. Při navyšující 
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se zátěži nebo kumulujícímu se diskomfortu jiného druhu se však bolest nohou opět 

projevuje.  

 

„Nociceptivní aference tedy nemizí, ale nemusí být přímo vnímána jako bolest. Ale i přesto, že 

není rozpoznaná jako bolest, ovlivňuje lokomoci i posturální funkci a souvisí s pohybovými 

omezeními která jsou spojena s kompenzačními mechanismy (daného omezení) i ve 

vzdálených strukturách pohybového aparátu“ (Véle 2006). Véle (2006) takto upozorňuje na 

skutečnost, kdy funkční adaptace na opakovanou bolest přestává CNS vnímat přímo jako 

bolest, ale začne bolest vnímat jako součást probíhající adaptace na specifický pohyb. Příčina 

bolesti, tedy mechanický tlak na citlivá místa nemizí, jen je tento mechanický tlak vnímán 

jinak, přičemž nociceptivní aference zůstane. Tato nociceptivní aference pak ovlivňuje 

následnou eferenci a ovlivňuje další motorické funkce CNS.  

 

Právě k takovému efektu dochází při používání bruslí. Tak jako občasný bruslař zezačátku 

nemůže v obuvi dlouho vydržet, za nějaký čas bude v brusli poměrně komfortně bruslit. Když 

poté zařadí bruslařskou pauzu, a opět po čase obuje brusle, bude opět cítit výraznou bolest. 

Podobnou bolest cítí na začátku tréninkových cyklů na ledě i hráč ledního hokeje na 

výkonnostní úrovni. Kromě toho pociťuje i menší bolest třeba při náročném utkání nebo 

tréninku, kdy je třeba, aby se vydal ze svých aktuálních sil.  

 

Pouze omezením příčiny, tedy snížením tlaku na cyklicky přetěžovaných místech nohy lze 

odstranit zmiňovaný diskomfort (nociceptivní aferenci). To je komplikováno v případech, kdy 

se na noze vyskytuje kostní výrůstek, který sám o sobě tvoří vyhraněnou kontaktní plochu, 

která absorbuje větší míru mechanického tlaku.  V konečném důsledku pak dochází k efektu 

„začarovaného kruhu“, kdy mechanický tlak vyvolá vznik kostního výrůstku, který má 

následně vyšší tendenci zprostředkovávat přenos mechanických sil mezi nohou a bruslařskou 

botou.  

 

Do této situace zároveň vstupují ostatní vjemy diskomfortu vzniklé z extrémní fyzické zátěže 

a nedostatečná doba regenerace tkáňových struktur (nedostatečná adaptační rychlost), které 

projevy diskomfortu a vznikající deformace ještě stupňují.  
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2.9. Lední hokej a technický vývoj 
 
Lední hokej patří mezi sporty, kde hraje výraznou úlohu výstroj a výzbroj hráče. Proto je také 

přirozené, že se v hokejovém prostředí tyto sportovní doplňky vyvíjí s novými technickými a 

medicínskými poznatky, přičemž vznikají jejich aplikace pro LH. Technický vývoj v hokeji 

postihuje především materiály pro výrobu výstroje a výzbroje a jejich ergometrické 

parametry. Vývoj většiny výstroje je orientován na zlepšení její protektivní funkce (helma, 

suspenzory, špička brusle) při snižování hmotnosti výstroje a zlepšování ergometrie 

jednotlivých částí. Stejně se mění i hokejové hole v důsledku vývoje nových materiálů pro 

jejich konstrukci. U hokejových holí se jedná především o zlepšování vlastností pro rychlejší 

a přesnější střelu. Oproti ostatním doplňkům je poměrně dosti specifický vývoj bruslařských 

bot. Zatímco u většiny doplňků dochází k jejich vývoji ku prospěchu pohybového aparátu 

hokejistů, u bruslařských bot tomu vždycky tak být nemusí. Technický vývoj totiž umožňuje 

dva směry, kterými lze bruslařskou botu inovovat. Prvním směrem je zlepšování přenosu 

interakčních sil mezi nohou a botou a druhým směrem „zpohodlnění brusle“- ergonomizace.    

 

Oba směry vývoje mají společný cíl, kterým je snižování hmotnosti bruslí. Ale u konstrukce 

bruslí je nutné provádět kompromis mezi ergometrií a tvrdostí brusle. Čím je totiž brusle 

z tvrdšího materiálu, tím lepší je přenos interakčních sil mezi nohou a bruslařskou botou. 

Tvrdší brusle jednoduše umožňuje rychlejší odraz a rychlejší reakci na změny směru jízdy. Na 

druhou stranu však vyšší tvrdost vystavuje nohu i vyššímu diskomfortu.  

 

Jedním z řešení ergonomizace brusle je možnost otisku tvaru nohy do podrážky boty brusle. 

Tvarování probíhá jedním ze způsobů termoplastické vlastnosti vnitřní podrážky brusle, 

buďto tvarování během samotné zátěže, nebo tvarování za pomocí tepelné trouby. 

Profesionální hráči dávají přednost tkz. „tvarování pomocí nahřívací trouby“.  

 

Tvarování při zátěži (hře/tréninku): 

Tento způsob tvarování brusle funguje na principu zvýšené teploty nohy během fyzického 

výkonu hráče. Výstelka brusle pod ploskou nohy se při zatížení vlivem působících sil a 

tělesného tepla mírně zahřeje a tím navodí plasticitu materiálu pod ploskou. Podloží v botě se 

tak natvaruje podle tvaru chodidla. Takto natvarovaná brusle se po vychladnutí částečně vrátí 

do svého původního tvaru.  
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Tepelné tvarování pomocí trouby: 

Proces nahřívání brusle v horkém vzduchu zabezpečí dokonalé natvarování a přizpůsobení 

přesně podle nohy hráče. Takto natvarované brusle zůstanou po vychladnutí tvarově stabilní. 

Průběh tepelného tvarování probíhá tak, že nahřátá a obutá brusle je zatížena hmotností hráče 

ve vertikálním směru. Během zatížení je prováděn mírný tlak nohama ve vertikálním směru. 

Po vychladnutí je brusle již trvale tvarována a je velmi pevná (tvrdá), tedy stále zajišťuje 

dobrý přesnost interakčních sil.  

2.9.1 Stručná vývojová historie bruslařských bot 

Historický vývoj bruslí shrnuje Formenti, který udává první nálezy bruslí a jejich částečný 

technický vývoj do přibližné dnešní podoby(Formenti and Minetti 2007). Tento vývoj nemá 

pro tuto disertační práci mnoho přínosu, protože nereflektuje novodobý vývoj bruslí od 70 let 

dodnes. 

 

Nejstarší známé brusle byly vyrobeny z živočišných kostí ve Skandinávských zemích tedy na 

území dnešního Finska, Švédska a Norska. Žádný jasný důkaz podporující tuto hypotézu s 

ohledem na místo, kde a proč kostní bruslení začalo, není. Archeologické nálezy ukazují, že 

tyto brusle se datují přibližně do druhého tisíciletí př. nl. (Formenti and Minetti 2007). Během 

16. a 17. století se bruslení vyvinulo do sportovní soutěže. Brusle se  sestávaly z dřevěné boty 

s železným  běžcem přivázaným pod botu. Takto složená brusle byla používána až do 

poloviny 19. století, kdy byl ocelový nůž  různým způsobem pevně přiděláván k botě  a jeho 

prodlužování se  stalo základem inovace bruslí pro moderní rychlobruslení. Základem brusle 

se stalo 'dlouhé ostří' neboli  norská brusle' (De Koning, Thomas et al. 1995).  

 

V novodobé historii docházelo k diferenciaci tvaru a materiálu bruslí vzhledem k jejich 

konkrétnímu využití. Základními typy bruslí jsou brusle pro rychlobruslení, krasobruslení a 

lední hokej. Brusle pro rychlobruslení dnes mají velmi dlouhý a úzký nůž s uvolněnou patou 

pro lepší odraz (typ clapskates). Krasobruslařské brusle mají rovný nůž s poměrně velkou 

šířkou. Hokejové brusle mají prohnutý nůž, aby byli umožněny rychlé změny směru jízdy. 

Zároveň jsou brusle více vyztuženy, protože plní  i protektivní funkce. Novodobá historie 

bruslařských bot není v dostupné literatuře shrnuta, nicméně je silně ovlivňována 

konkurenčním prostředím mezi výrobci bruslařských bot. Měněny jsou používané materiály a 
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v některých případech i sklon boty vůči podloží, základní konstrukční schematika však 

zůstává stejná.  

 
2.9.2 Konstrukční schematika bruslařské boty pro LH 
 
Pro hráče LH jsou konstruovány brusle, které jsou uzpůsobeny potřebám hry LH. Na rozdíl 

od rychlobruslařských mají „pevný kotník i patu“ (ztužený kotník a pevně spojenou patní část 

boty s nožem) a širší čepel nože. Od krasobruslařských bot se zase liší především tvarem nože 

(u LH více prohnutý) a také nutností protektivní funkce, které rychlobruslařské ani 

krasobruslařské boty nemají.  

 

 Bota má tato specifika: 

- Co nejpevnější materiál pro přenos interakčních sil 

- Zpevněný kotník i pata 

- Nůž uzpůsobený k rychlým změnám směru  

- Vyztužené části s protektivní funkcí 

 

Dvě části brusle, tedy samotná bota a bruslařský nůž (nosník nože s čepelí nože) jsou i v reálu 

oddělené části. Přičemž běžný způsob uchycení je nýtováním brusle k botě tak, aby tvořily 

pevně spojený stejnorodý systém.  

 
Brusle v podstatě slouží jako zprostředkovatel efektivního pohybu na ledové ploše. Zajišťuje 

přenos mechanické energie z nohy na podložku (ledovou plochu). Pro co nejefektivnější 

přenos energie je nejvhodnější tvrdý materiál s co nejmenší pružností. Podle toho jsou rovněž 

konstruovány profesionální brusle. Je volen materiál co nejtvrdší a nejlehčí možný. Přičemž je 

zde i nárok na ochranné funkce. Např. špička brusle je vydutá a z měkčího plastového 

materiálu, aby tlumila náraz při zasažení kotoučem (obr.24).  

 

Obr. č. 24: Protektivní funkce špičky bruslařské boty   

                                                       
Legenda: Zpevněný je zejména přední kryt prstů nohou, jakožto i celá bruslařská bota.  

Zdroj obr. McGill university; Laboratory of Ice-hockey Performance. 
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Tvar brusle je odlišný u různých výrobců. Zde je zajímavé podloží pod vložkou. To je 

tvarováno s mírnými náznaky příčných a podélných kleneb nohy, přičemž se předpokládá, že 

hráč jsi tvar své nohy do podloží vytvoří v průběhu zatěžování. Hráči tak činí následujícím 

způsobem: V bruslích se hráč projede na ledové ploše, poté vloží brusle do speciální pece, kde 

proběhne nahřátí. Poté hráč brusle ihned zatíží vertikálně nebo bruslením vpřed a užitým 

bruslením na ledové ploše a následně nechá brusle „vytvrdnout“. Takto připravené brusle jsou 

relativně komfortní a umožňují dobrou brusle. 

 

Nedokonalá shoda tvaru nohy a brusle je u některých výrobců navíc řešena i vzduchovou 

pumpičkou, která přitlačí boční prostory mezi botou a nohou, a tím je docíleno celkově 

těsnějšího kontaktu nohy a boty brusle i s částečným tlumivým efektem. Bruslařský nůž (obr. 

25) pro lední hokej je zpravidla 3mm široký s nepatrně nižší vnitřní hranou (do 0,5mm). Toto 

snížení zajišťuje lepší ovladatelnost a stabilitu.  Výjimku tvoří brusle a nože brankáře, které 

mají naprosto odlišné parametry. Nůž brusle se dá dále rozdělit na nosník brusle a samotnou 

čepel nože (obr.25), přičemž u nosníku rozlišujeme přední a zadní nosný komín. Přední 

komín má u některých typů bruslí nižší výšku, než zadní komín. 

 

Obr. č. 25: Profil bruslařského nože  

 

Vnitřní hrana- nižší

Vnější hrana- vyšší

 

  

Legenda:  

Pro vedení pohybu a lepší skluz je vytvořen žlábek mezi hranami čepele nože. Vnitřní hrana je zpravidla nižší- 
ukázáno vpravo. Nůž brusle je k botě připevněn nosníkem s dvěma spojenými nosnými komíny. Přední nosný 
komín (A) a zadní nosný komín (B). C je spojený nosný komín, D je čepel nože z profilu.  

 

Mezi hranami čepele nože brusle je mělký žlab, který má poloměr cca 5mm, hloubku žlabu 

zpravidla určuje sám hráč. Obecně platí, že hráči s větší hmotností upřednostňují menší žlab 

pro zajištění lepší obratnosti. Větší žlab by způsoboval přílišné zaboření do ledové plochy.  

3mm

 

B 
A 

C 

D 
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2.9.3 Velikosti a výběr bruslařských bot pro LH 
 
Zatímco o velikostech a doporučení týkajících se výběru běžné obuvi existuje mnoho 

nezávislých studií (Cheskin, Sherkin et al. 1987; Rossi 2001; Baďurová 2007), svět 

bruslařských bot je v tomto ohledu pohlcen v duchu jejich výrobců. Nejenže neexistuje 

jednotný model, dle kterého lze brusle vybírat, ale navíc panuje záměrné vlastní označování 

velikostí pro odlišení značky bruslařské obuvi.  

 

Na rozdíl od běžných výrobců obuvi se však výrobci bruslařských bot musejí značně 

přizpůsobovat specifickým požadavkům hráčů LH. Dnešním standardem výběru velikosti 

bruslí  je nejen označení délky bot, ale také jejich šířky. To je u běžných bot poměrně 

nezvyklé.  

 

Tabulka 3 uvádí číslování šířek bruslařské obuvi u jednotlivých (nejrozšířenějších) značek. 

Ikdyž jsou jednotlivá označení šířek někdy označena stejným písmenem, jde o rozdílnou šířku 

obuvi. Navíc se jednotlivé rozměry liší i mezi jednotlivými typy bruslí v závislosti na 

konstrukční variantě.  
 
 

Tabulka č. 3: Rozlišení šířky obuvi u nejpoužívanějších značek   
 

Značka  Rozlišení šířky poznámka 

CCM  
 

D,E, E = široký rozměr 

Easton -  
 

R, W W= široký rozměr 

Easton  
 

D, E, EE, E= širší rozměr   EE = široký rozměr 

Bauer  
 

D, E, EE E= běžná šířka, EE= široké 

Graff  
 

N,R,W R= běžná šířka W= široké 

KOHO 
 

D, E E= široký rozměr 

 
Legenda:  

U jednotlivých značek se někdy liší a rozměry a označení šířky v závislosti na konstrukčním typu brusle. Velmi 
standardní je v tomto číslování Bauer, který uvádí 3 druhy šířky stabilně. Jako zdroj dat byl využit produktový 
manuál jednotlivých značek rok 2009-2010.  
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Z uvedené tabulky 3 by se mohlo zdát, že výrobci bruslařských bot mají přesné varianty 

vyhovující většině  hráčů LH. Opak je ale pravdou, u „profesionálních“ bruslí je počítáno 

především s tvarovou individualizací vnitřního prostředí brusle pomocí tepelného formování. 

Rozměr brusle je tedy chápán spíše jako rozměr plochy, která bude tvarována na nohu.  

 

Co se týká poměrných tabulek pro délku bruslařských bot, i zde existuje určitá (ne vždy 

přesná) analogie číslování běžné obuvi. Nicméně uváděné délky nikdy neuvažují o měření 

délky vnitřního podélného oblouku pro určení ideální velikosti boty. Vždy je však 

srovnávacím měřítkem tkz. mondopoint, což je univerzální jednotka číslování bot – označuje 

velikost nohy (délku) v cm.  

 

2.9.4 Omezení rozsahu pohybů v bruslařské botě 
 
 
Běžně nošená obuv má zpravidla zajistit komfortní chůzi či jiný typ lokomoce. Z hlediska 

komfortu obuvi u různých patologických stavů nohy existuje řada studií (Perttunen, Anttila et 

al. 2004; De Cock, Willems et al. 2006). Takto orientované studie se však příliš nezabývají 

efektivitou přenosu mechanické energie v komplexu noha-obuv-podložka. Tento pohled na 

funkci obuvi je využívám při tvorbě vhodného tvaru sportovních bot (brusle, lyžařské boty, 

tretry, vrhačské nebo vzpěračské boty, cyklistické nebo maratonské boty).  

 

Většina sportovní obuvi neomezuje rozsah funkčních pohybů nohy, pouze se snaží vytvářet 

podmínky efektivního využití celkových svalových sil při zajištění potřebné stability u přesně 

daného pohybu. Bota tak tvoří specifický mezičlánek mezi nohou a podložkou, přizpůsobený 

konkrétní prováděné činnosti. Noha se tak přizpůsobuje tvaru a vlastnostem obuvi používané 

při „intenzivní“ zátěži.  

 

U ledního hokeje a lyžování zde přichází navíc další faktor působící na přizpůsobivost nohy. 

Kromě speciálního tvaru obuvi a zvláštnostem kontaktních ploch mezi obuví a podložkou 

boty omezují brusle pohyb v hlezenním kloubu (Lamontagne 2001; Lafontaine 2007). Toto 

omezení je záměrné, podmínky pro udržení stability a potřebného odrazu neumožňují jinou 

variantu. Obr. 26-A názorně ukazuje způsob omezení pohybu v hlezenním kloubu při odraze 

s obutou bruslí. Omezení rozsahu pohybů v bruslařské botě dosud nebylo systematicky 

měřeno, mění se však s typem zvolené brusle. Obr. 26 ukazuje názorný model omezení 

rozsahu pohybů.  
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Obr. č. 26: Rozsah pohybů nohy v brusli 

 
Legenda:  

V brusli je možnost plantární flexe a extenze omezená A- vnitřní část vyznačeného úhlu ukazuje možný 
rozsah v hlezenním kloubu při obutí hokejové brusle.  B- ukazuje polohu, které je běžně dosahováno při 
odrazu u běhu.  

Zdroj obr.  www.3Dmodlenig.com 
 

Obr. 29-B naopak ukazuje polohu nohy při běhu v odrazové fázi. V latero-mediálním směru 

je rozsah pohybu v hlezenním kloubu u brusle eliminovám na minimum. I přes to je zde však 

dostatek prostoru k „možné“ vnitřní rotaci tibie. V anterioposteriorním směru jsou pohyby 

omezeny částečně směrem anteriorním, pokud je noha zavázána nad kotníkem. 

V posteriorním směru (dorziflexi) je v hlezenním kloubu rozsah omezen v plné míře. Mírně 

omezen je i rozsah v chopartově kloubu. Přesné úhlové vymezení rozsahu závisí na typu 

brusle a výšce šněrování.  

Obr. č. 27:  Opora hlezna o botu brusle 

 
Legenda: Momenty v hlezenním kloub , při odrazu. V mediolaterálním směru je rovněž pohyb hlezenního kloubu omezen, 
dochází k aktivní opoře hlezna o botu brusle.     Zdroj obrázku (Tyler J. Stidwill 2010) 

26)A 26)B 
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V medio-laterálním směru je hlezenní kloub rovněž funkčně omezen, což je ale pro stabilitu 

bruslaře výhodné. Negativní vliv je ale sledován při aktivní opoře a přenosu sil z nohy na botu 

přes hlezno viz. obr. 27. Co se týká inverze a everze nohy, tak je z obr. 27 rovněž patrné 

omezení. I tak však k mírným výchylkám do everze a inverze dochází (viz obr. 4). 

 
2.10 Pohyb na ledové ploše při LH 

 
 
Již z principu, že LH je kontaktní sportovní hra, existuje mnoho variant cyklických i 

acyklických pohybů, které musí hráči využívat. Je zde však jeden specifický faktor, který 

musí každý hráč bezpečně zvládat, a to je pohyb za využití skluzu.  

 

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

začátečníků je zřetelně vidět, že neskýtá posturální jistotu, ačkoliv stereotyp chůze už je zcela 

rozvinut. Stereotyp chůze na pevném povrchu je od počátku vzpřimování dítěte posilován 

každodenním „tréninkem“, kdy se planta odráží od pevného a stabilního místa opory. 

V běžném životě se člověk skluzu vyhýbá. Vezmeme-li v úvahu hráče ledního hokeje po 

několikaletém tréninku s již zafixovaným stereotypem bruslení a s vysokou mírou úrovní 

stabilizace techniky, můžeme sledovat, že průběh pohybu je natolik zautomatizován, že je 

vykonáván jakoby mimoděk bez zvýšené volní kontroly. Celková automatizace pohybu ve 

skluzu udržuje podobnou stabilitu, jako je tomu v průběhu chůze. Hráč získává posturální 

jistotu ve skluzu na bruslích. Hráč ledního hokeje současně vykonává velké množství činností 

od práce s holí přes sledování soupeře a „čtení hry“ až po doprovodný komentář ke hře. Síly 

působící na hráče ledního hokeje se dostávají do rovnováhy a posturální jistota se zvyšuje až 

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

2000). Zajímavý je i fakt, že hráči LH vnímají polohu ve skluzu stabilněji, nežli samotný stoj 

na bruslích.  

 

V praxi existuje více modelů, dle kterých lze dělit pohyby na při ledním hokeji. Česká 

hokejová škola často samostatně odděluje bruslení a herní činnosti jednotlivce, které dělí na 

útočné a obranné (Kostka 1963; Bukač 1972; Pavliš 2002). Z hlediska biomechaniky pohybu 

je však vhodnější využívat dělení, které není odvozeno od „herních úkolů“ dané činnosti. 

Takovéto rozdělí preferuje Pearsal  pro výzkum v biomechanice obr. 28 (Pearsall, Turcotte et 

al. 2000).  
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Obr. č. 28: Dělení pohybů na ledě při LH 

 

 

 
Legenda:  

Dělení dovedností hráče LH dle Pearsalla (2000). Dělení dovedností není vyčerpávající, ale dostačuje 
pro obecný popis základních dovedností. 

 Překlad z (Pearsall, Turcotte et al. 2000) 
 

Výčet pohybů na ledové ploše pochopitelně není úplný a nejčastěji dochází ke kombinaci 

jednotlivých pohybů. I tak považujeme toto třídění za dostačující. Pro experiment jsou 

významné dva základní pohyby, a to bruslení vpřed (nejčastější pohyb) a brzdění, což je 

pohyb u kterého předpokládáme nejvyšší hodnoty impaktní zátěže.  

 

2.10.1 Technika jízdy vpřed a interakční požadavky na brusli  
 
Jízda vpřed je základní lokomocí hráče v ledním hokeji, která vychází ze základního 

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

Přičemž odraz probíhá nejen přes plosku, jak je tomu u běhu, ale i přes celou mediální část 

nohy. Základními fázemi „bruslařského kroku“ jsou poté: základní postoj, nasazení, odraz, 

přenesení a skluz. 

 

Pohyby  na ledě při LH 
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Základním postojem hráčem nerozumíme statickou polohu těla, ale polohu jeho těla při 

bruslařské lokomoci (nejčastěji ve fázi skluzu). Úhly ohnutí v kolenním kloubu odpovídají 

velikosti úhlů mezi 90-120°. Sklon trupu se pohybuje od 10° do 35° v horizontální rovině 

(Pavliš 2000). 

 
Obr. č. 29: Nasazení a překlopení brusle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Část a ukazuje nasazení brusle, část b překlopení z vnější na vnitřní hranu. Zobrazena je pravá brusle.  

Zdroj obr. Pavliš (2000) 
 

Nasazení brusle (obr. 29) na led je prováděno přes vnější hranu nože brusle. Nůž brusle je 

veden po ledě ve dvou mírných na sebe navazujících obloucích při současném překlopení 

z vnější na vnitřní hranu nože. Nůž brusle je nasazován na led pod předním nosným komínem, 

konečná fáze odrazu pak probíhá přibližně ve stejném místě.  

 

Při přenesení (obr. 30) dochází ke krátkému dvouoporovému postavení nohou na ledě. Po 

odrazu extendovanou odrazovou končetinou k postupnému přenesení váhy na druhou 

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

budoucí skluzovou nohu. 

Obr. č. 30: Přenesení u jízdy vpřed 

 

 
Legenda: Kinogram ukazuje přenesení z levé odrazové nohy na pravou skluzovou.  

Zdroj obr. Minář (2006). 
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Skluz (obr. 31, pravá noha) je jednooporová fáze, ve které se projevuje síla z odrazu 

odrazové končetiny. Skluz při současném překlopení brusle nože na vnitřní hranu navazuje na 

samotný odraz (obr. 31, levá končetina). Před odrazem je provedeno překlopení brusle, kdy 

dochází ke krátkému dvouoporovému postavení nohou na ledě. Po odrazu extendovanou 

odrazovou končetinou dochází k postupnému přenesení váhy na druhou skluzovou nohu 

(přenesení). Současně s tímto pohybem se odrazová noha přesouvá do postavení za budoucí 

skluzovou nohu. Odraz je rozhodujícím prvkem pro rychlost bruslení. Odraz se provádí přes 

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

končetiny a značné pokrčení budoucí skluzové nohy a současná „trojextenze“ v hlezenním, 

kolením a kyčelním kloubu (obr. 37). 

 

Obr. č. 31: Skluz na pravé dolní končetině a odraz z levé dolní končetiny 

 
Legenda: ukázka skluzu na pravé noze. Zdroj obr. Minář (2006) 

 

Z uvedených fází bruslení vpřed jsou patrné interakční požadavky na bruslařskou botu. 

Bruslařská bota musí být velmi pevná nejen na podrážce, ale i na stranách, zejména kolem 

kotníků. Při konstrukci boty je třeba mít na vědomí, že interakční síly při odraze probíhají ve 

velké míře právě přes mediální stranu a hranu boty. V předozadním směru však musí 

umožňovat alespoň mírnou plantární extenzi. Pro rychlou ovladatelnost je třeba zajistit, aby 

byla noha v co nejtěsnějším kontaktu s botou, což je při požadavku na vysokou „tvrdost“ boty 

pro nohu diskomfortní situace.  

 
 
2.10.2 Zapojení svalových skupin při bruslení 
 
Zapojení svalových skupin při bruslení vpřed je zpravidla detekováno EMG měřeními 

(Hinrichs  st. 1994; Chang, Turcotte et al. 2002; Minář 2006). Minář (2006) navíc vytvořil 

srovnávací model EMG aktivity při bruslení a jiných vybraných pohybech mimo ledovou 

plochu (Minář 2006). Při dalších pohybech využívaných v LH sice nebyly provedeny EMG 

měření, ale je základním předpokladem, že bruslení vpřed je základní motorickou dovedností, 
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bez které by nebylo možné se hry účastnit. Na těchto pohybech se účastní i svaly, které mají 

přímý vliv na tvar a stabilitu plosky nohy (zejména m. tibialis anterior a m. triceps surae). 

 
Faktem však zůstává i to, že technický průběh bruslení vpřed je zásadně měněn v závislosti na 

rychlosti pohybu (Marino 1977). Nehledě na variabilitu pohybů v rámci hry LH. Existuje více 

bruslařských technik k akceleraci a tím je průběh pohybu, jakožto i zapojení svalových skupin 

vždy uváděno jako orientační v rámci určitého modelového pohybu. Již Marino (1977) 

zdůrazňoval technickou variabilitu v důsledku rychlosti pohybu. Technika bruslení tedy 

nefunguje jako přesný vzor pro provedení pohybu, ale jako základní schéma, které je nutné 

uzpůsobovat v závislosti na rychlosti a délce skluzu. V rámci LH je pak tento pohybový 

vzor chápán spíše jako výchozí pozice pro další acyklické pohyby, čímž je dána jeho 

důležitost (Behm, Wahl et al. 2005). Dalšími výchozími pozicemi je nejčastěji jízda vzad, 

stoj nebo bruslení po hranách (např. užité bruslení).  

 
Biomechanika pohybů vychází z anatomické struktury pohybového aparátu a snaží se nalézt 

co nejefektivnější způsob lokomoce. Anatomická struktura byla evolucí přizpůsobována cca 

10mil let základním pohybům pračlověka (Cordain, Gotshall et al. 1997; O'Keefe, Vogel et al. 

2010) . Lokomoce na ledové ploše se těmto pohybům příliš nepodobá, viz. Obr. 30-31. 

kinogram bruslařského kroku. K adaptaci na tento pohyb tedy dochází v průběhu ontogeneze. 

Není zde žádný dlouhodobý fylogenetický faktor.   

 

Co se týká samotného pohybu, jsou zde dominantně využívané partie stehenních přitahovačů, 

kvadricepsu a gluteálních svalů -dle EMG (Minář 2006). V oblasti hlezenního kloubu potom 

dochází k relativnímu oslabení  m. triceps surae a zvýšené aktivitě m. tibialis anterior . Což 

je pro pohybový aparát nezvyklá kombinace, protože právě m.tibialis anterior má tendenci k 

ochabování (Véle 1995).  

 

V následujícím textu a obrázcích 32-35 je uveden výběr konkrétních svalů a vrchol 

jejich zapojení během bruslení vpřed pomocí čísla pozice z kinogramů. Obr. 32-35 na 

sebe navazují kinogramy s doprovodným komentářem v textu a číselným označením 

pozic během bruslení vpřed.   
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Obr. č. 32: Hlavní svaly zapojené při bruslařském kroku - přední strana 

 

Legenda:  
Zapojení svalových skupin je převzato od více zdrojů (Minář 2006, Chank 2002). V obrázku jsou uvedeny „pozice“ 
ve kterých graduje zapojení znázorněného svalu. Číslo pozice odpovídá pozici z následného Obr. 34-35.  

Původ obrázku: www.powerskater.com 
 

M. tibialis anterior (popisována vždy levá noha z obr. 34)  před dokončením odrazu dovoluje 

dosáhnout plantární flexe snižováním svojí aktivity (pozice 6 na obr. 34).  Je tak možno 

dokončit odraz odrazovou končetinou, pohyb do plantární flexe nohy pokračuje ještě po 

opuštění podložky. První vrchol aktivity je kolem pozice 11, kdy tibialis anterior provádí 

držení nohy v dorsální flexi pro nákrok levé dolní končetiny. Druhý vrchol aktivity (pozice 

19-20) je při překlopení brusle na vnitřní hranu při odrazu. Od této pozice do pozice 22 

následuje pokles jeho aktivity.  

 

M. adductor longus má vrcholící aktivitu kolem pozice 11, aktivní je však déle (není v přímé 

ukázce), především při přitažení švihové končetiny. Z přední projekce (obr. 35) je vidět, že k 

addukci dochází  po odrazu levou dolní končetinou dozadu a do strany, tedy z extenze a 

abdukce v kyčli. Tímto se sval střídá ve své aktivaci s m. gluteus medius podílejícím se na 

abdukci kyčle před odrazem. 
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Obr. č. 33: Hlavní svaly zapojené při bruslařském kroku - zadní strana 

 
Legenda:  

zapojení je převzato z více zdrojů (Minář 2005, Chank 2002). V obrázku jsou uvedeny „pozice“ ve kterých graduje 
zapojení znázorněného svalu. Číslo pozice odpovídá pozici z následného obr. 34-36. 

 Původ obrázku: www.powerskater.com 
 

Obr. č. 34: Kinogram bruslařského kroku 

 

 
 

 

      

Legenda:  
bruslení vpřed s hokejkou (Minář 2006). Očíslované pozice jsou odkázány na čísla v textu. Měřena a popisována je 
levá noha.  

Zdroj obrázku Minář (2006)  

M. biceps femoris vykazuje vrchol aktivity mezi pozicemi 13-14 v momentě, kdy zastavuje 

pohyb femuru směrem vpřed do flexe v kyčelním kloubu a směřuje jej na pohyb do extenze. 

Udržuje svoji aktivitu s plynule se měnící polohou těžiště těla po celou dobu, kdy probíhá 

extenze v kyčelním kloubu.  

Obr. č. 35: Kinogram vrcholící aktivity m.biceps femoris 

 
Legenda: bruslení vpřed s hokejkou (Minář 2006). Očíslované pozice jsou odkázány na čísla v textu. Měřena a popisována je 
levá noha.                                     Zdroj obrázku Minář (2006)  
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M. gastrocnemius medialis. zajišťuje odraz z odrazové dolní končetiny, vrcholící aktivita je 

v pozicích 6 a 22 (obr. 34). Délková změna svalu provádějící plantární flexi je však kvůli 

omezenosti pohybů rovněž omezena.  

 

M. rectus femoris svoji aktivitou (pozice 19-22 na obr. 34) extenduje koleno a participuje tak 

na extenčním vzorci. Jeho úloha je důležitá zejména proto, že je ze všech čtyř hlav 

kvadricepsu jediným dvoukloubovým svalem. Aktivita zbylých hlav kvadricepsu má stejný 

vrchol jako  m.rectus femoris.  

 

M. gluteus medius zajišťuje stabilitu pánve ve frontální rovině mezi pozicemi 19 až 22 (obr. 

34), postupně však jeho aktivita narůstá už po pozici 14 na obr.35. Pravá noha je tak 

udržována nad ledem po dokončení odrazu pravou dolní končetinou, aby nespadla předčasně 

na podložku. Zároveň participuje na abdukci kyčle. Pokles aktivace je spojen s přenesení váhy 

těla na pravou dolní končetinu (obr. 36). 

 

Obr. č. 36: Kinogram - čelní pohled na závěrečnou fázi odrazu 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
čelní pohled na závěrečnou fázi odrazu, již i u tohoto pohledu je patrná změna náklonu bruslařské boty 
spojenou s mírnou vnitřní inverzí a everzí nohy zvýrazněná červeným kruhem. 

 Zdroj obr. Minář (2006).  
 

M. gluteus maximus  vykazuje nárůst aktivity od pozice 14 a vrcholí dokončením aktivní 

extenze v kyčelním kloubu pozice 20, 21, na obr. 34. Dále tato extenze pokračuje v pozici 22 

již bez výraznější účasti tohoto svalu.  

 

Celkový průběh odrazu u bruslařského kroku je zakončen abdukcí (pozice 20), poté 

dokončení extenze (pozice 21) v kyčelním kloubu prostřednictvím m. gluteus maximus. Levá 

dolní končetina v závěrečné fázi odrazu se již pohybuje pouze vzad – viz čelní pohled (obr. 

36). 
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2.10.3  Fenomén trojextenze 
 

Hokejový odraz je specifický náklonem nohy na vnitřní stanu a také současnou extenzí ve 

všech třech hlavních kloubech nohy (hlezenním, kolenním i kyčelním). Podle načasování 

současné trojextenze je hodnocena i technika bruslařského kroku, jakou hráč LH disponuje 

(Benický 2004). Pokud hráč nedokončuje trojextenzi, je jeho efektivita bruslení nižší, nežli 

s dokončenou trojextenzí.  Specifický je i fakt, že při odraze (dokončení trojextenze) je 

skluzová noha již ve flexi v kolenou a hleznu (obr. 37).  

 

Obr. č. 37: Trojextenze při bruslařském kroku 
 

 

 

Samotný fenomén trojextenze je i fylogeneticky podmíněn (Vančata 1981; Vacková 2004), 

jeho výsky t je však spíše u kvadrupedie. Pohyb na ledové ploše však vychází ze základního 

postavení, které samo o sobě zahrnuje alespoň mírný předklon.  

 

2.11  Noha v kontextu zatížení a specifické lokomoce 

 

Nejčastěji řešeným tématem v souvislosti nohy, zatížení a specifické sportovní lokomoce je 

chování nohy při běhu a odrazu. Zajímavou studii provedl Robinson, který srovnával měření 

lokalizace plantárních tlaků při běhu v běžecké obuvi a naboso. Jedním z výstupů bylo 

konstatování, že měření GRF má větší výpovědní hodnotu pro vyhodnocení vlivu reálných sil 

na nohu, než měření plantárních tlaků v obuvi (Robinson, Lake et al. 2005). Měření GRF je 

však v podmínkách bruslení dostupné pouze při sestrojení vlastní specifické techniky.  

 

 
 
Legenda:  
Trup je při bruslařském kroku již v základní poloze v předklonu, 
který je nutný k zefektivnění skluzu. I přesto dochází při odrazu 
k trojextenzi, která je znázorněna červenou čarou.  
 
Modrou čarou je znázorněna poloha skluzové nohy v momentě 
dokončení trojextenze, která je již sama o sobě v kolenním a 
hlezenním kloubu flektována.  
 

Zdroj obrázku (Minář 2006) 
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Weishaupt (2002) se zabýval geometrickým tvarem metatarzů a přirovnával je k jejich 

způsobu zatěžování (použita magnetická rezonance).  Sledoval zde průběh změn 

intermetatarzálních prostorů během statického zatížení na rovné podložce obr.38 (Weishaupt 

2002). Vzhledem k omezené pohyblivosti nohy v brusli by i zde mohly být obdobné 

podmínky.  

Obr. č. 38: Tvar a poloha metatarzů při zatížení  
 

 

 

V jiné studii (Stephan, Praet et al. 2007), zaměřené na využitelnost konkrétního měřícího 

zařízení (Footscan) vznikl model v míře zatěžování jednotlivých hlaviček metatarzů, který je 

daný fylogeneticky. K tomu by jsme mohli přirovnávat jednotlivé rozložení tlakových poměrů 

v bruslařské obuvi- obr. 39. Největší zatížení udává Stephan (2007) pod MI , přičemž i u MI 

uvádí největší odolnost vůči zatížení, ta je však vždy závislá na míře adaptace.  

Obr. č. 39: Fylogeneticky optimální rozložení sil pod metatarzy 

  
 
Legenda: 

Znázornění rozložení tlakových sil v průběhu jednoho krokového cyklu pomocí technologie Footscan. Vedle 
poměrné vyjádření tlakových sil na metatarzech a možné průměrné přetížení mající za následek frakturu metatarzu. 
MI - oblast pod hlavičkou prvního metatarzu, MII - oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, MIII - 
oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, MIV - oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV - oblast pod 
hlavičkou pátého metatarzu. 

 
Rozložení tlakových sil na metatarzech: 
MI:MII:MIII:MIV:MV = 4 : 1 : 1 : 1 : 1 
 
Relativní metatarzální průřez: 
MI:MII:MIII:MIV:MV  = 2 : 1 : 1 : 1 : 1 
 
Průměrné přetížení zapříčiňující frakturu (v kg) : 
MI:MII:MIII:MIV:MV  = 91+ : 66 : 59 : 56 : 62 
 

 
 Zdroj obr. Stephan, Praet (2007) 

Legenda:  
Horní část: poloha a tvar metatarzů bez 
zatížení 
 
 
 
Dolní část poloha metatarzů při 
statickém zatížení 
 

 
Zdroj obr. Weishaupt (2002) 
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V dalších studiích  je řešeno chování nohy při došlap na stabilní a nestabilní typ podložky 

(Chen 1994; Onell 2000). Tyto studie však vycházejí z předpokladu použití standardní obuvi, 

kdy je umožněn plný rozsah pohybu nohy. V těchto studiích se COP a reakce nohy lišily 

v závislosti na typu povrchu. Při obutí bruslařské boty je však situace jiná. Výrazné omezení 

pohybů je patrně příčinou tvarových změn v reakci nohy na zátěž. To poukazuje na 

skutečnost, že interakce mezi nohou a okolím vytváří vždy specifickou reakci vázanou na 

okolní podmínky nohy. Proto je podmínky hokejové boty s bruslí obtížné simulovat jinak. 

 

Například Coyls (2001) vyhodnocoval rozložení tlakových sil na plosce nohy v kopacích 

botách na fotbal. Přičemž nezjistil žádné významné odchylky od distribuce tlaků od běžných 

běžeckých bot(Coyles, Lake et al. 2001).  

 

Nigg (1992) srovnával vliv povrchu při hře tenisu na výskyt zranění nohy. Nejrizikovější se 

ukázal tvrdý umělý povrch (Nigg, Segesser et al. 1992). Z toho lze usuzovat, že i vzrůstající 

pevnost bruslí může mít negativní vliv na diskomfort nohy v brusli.  

 

Literatura se zabývá problematikou chůze a stoje (Urry 1999; Wang, Crompton et al. 2004). 

Pro experiment je toto vhodné srovnávací východisko. Je totiž k dispozici několik náhledů a 

popisů, jak se má chovat adekvátně přizpůsobená noha během tohoto druhu lokomoce 

(nejčastěji chůze). Rozdílnost zatěžování jednotlivých částí nohy u hokejisty během chůze se 

dá snadno vztahovat k modelu zatěžování dle Stephna (Stephan, Praet et al. 2007) 

s přihlédnutí k dalším popisným studiím.  

 

Kolář  (2006) porovnával distribuci tlakových sil u probandů s deformací hallux valgus bez a 

s funkčním tapem. Porovnáváno bylo rozložení tlakových sil pomocí technologie Footscan®. 

Pro detekci změn byla tato technologie vyhovující a prokázala dostatečný důkazní materiál 

pro vyhodnocení účinku tapu (Kolář 2006).   

 

Poměrně specifickou problematikou je „noha diabetiků“, ke které se váže celá kategorie takto 

zaměřených studií. Z této kategorie je zajímavá studie Songa (1997), který porovnával 

velikosti a rozložení tlakových sil na plosce mezi pacienty s kombinací diabetes melitus (DM) 

a Valgoziou maleolu, kteří mají nohy zpravidla oteklé oproti vzorku probandů bez patologie 

nohy. U probandů s DM byly detekovány vyšší hodnoty plantárních tlaků než u kontrolní 

skupiny a to při současné větší dotykové ploše u skupiny s DM. Song a Hillstorm (1997) tak 
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poukazují na fakt, že otok spojený s tvarovou deformací způsobuje takové rozložení silových 

momentů, které vytváří vyšší okamžité  působení sil na dílčí lokality (Song, Hillstrom et al. 

1997; Hillstrom, Brower et al. 2006). Jednotlivé lokality tak jsou postupně a nikoliv současně 

zatíženy. Tím je dosaženo většího lokálního zatížení (přetížení) jednotlivých lokalit na 

celkově větší ploše (Smith, Commean et al. 2000). Naproti tomu noha bez patologie vykazuje 

nižší celkové sumy silových momentů. Je zde pochopitelné, že noha diabetiků zároveň 

vykazuje delší kontaktní čas s podložkou, to ale studie příliš nezdůrazňuje.  

 

Studie zahrnující impaktní síly po dopadu na ledové ploše jsou řešeny v pracích zajímající se 

o krasobruslení. Kho (1996) uvádí poměrně jednoduché pravidlo vyplývající z charakteristiky 

pohybu. A to, že všechny dopady a brzdné pohyby jsou doprovázeny  větší impaktní 

silou, než tou, která působí při odraze (Kho 1996).  

 

2.12 Měření zátěžových sil v kontextu LH 

 

Měření zátěžových sil působících na nohu je dlouhodobě měřeno u běžných pohybů jako 

chůze, běh, skoky a další. K těmto pohybům je provedeno mnoho měření jak naboso, tak 

s využitím obuvi (Meldrum, Hilton et al. 2004; Klenerman 2006). Podstatně méně jsou 

rozvinuta témata měření zátěžových sil u obuvi netypických tvarů a funkcí. Několik studií se 

zabývá měřením těchto sil ve sjezdovém lyžování (Virmavirta, Komi et al. 1993; Lafontaine 

1998; Lamontagne 2001), běžeckém lyžování (Stoggle 2010), krasobruslení (Kho 1996), 

rychlobruslení (Yuki M 1996) a bruslení v ledním hokeji (Pearsall, Turcotte et al. 2000; 

Dewan 2004; Tyler J. Stidwill 2010). Většina z těchto studií je koncipována jednorázově bez 

longitudiální návaznosti.  

 

Rozložení sil působících na nohu v brusli vyhodnocoval Turcotte (Turcotte, Pearsall et al. 

2001) a Dewan (Dewan, Pearsall et al. 2004), v rámci hodnocení korelace bruslení vpřed na 

ledě vůči bruslení vpřed na bruslařském páse. Pro měření působících sil a rozložení momentů 

sil byly použity ploché tlakové senzory o rozměrech 2cm2. Senzorů bylo celkem 16 a nebyly 

rozloženy pravidelně po celé ploše nohy, ale na místech předpokládaných center interakčních 

sil. I přesto však bylo výsledkem studie poměrné určení působících sil a jejich konkrétní 

velikosti (obr. 40).  
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Obr. č. 40: Predikované tlakové body využité ve studii plantárních tlaků při LH  

 
Legenda: Tmavé body označují umístění senzorů pro měření lokálních tlaků v označeném místě.  

Původ obrázku Dewan, Paersal (2004) 
 

Nejvíce zatěžovanou částí  byla dle Dewanovi studie  (2004) oblast pod prvním metatarzem 

(MI ) a to 281 kPa, pata byla zatížena 126.9  až 153.8 kPa a senzor pod laterálním obloukem 

104.1 kPa. Na vnitřní straně nohy bylo naměřeno 243.4 kPa a na vnitřní straně prvního 

metatarzu 142.7 kPa. Na laterální straně byly naměřeny nejnižší hodnoty, ty ale stále nejsou 

zanedbatelné (laterální maleoleus 124.1kPa), zadní část paty- dorsalis pedis 161.3 kPa a 

navikulární plocha 86.9 kPa.Nejnižší hodnoty tlaku byly naměřeny na zadní straně os 

calcaneous a achilově šlaše 11.7 kPa. Tento poměr sil detekovaný na ploše nohy bude možno 

využít při hodnocení detekce interakčních sil pomocí vložky Footscan Insole®.  

 

Stidwill  rovněž zveřejnil studii, v které měří celkové velikosti přenosových sil mezi botou a 

podložím (ledem, bruslařským pásem). Pro detekci využil tenzometrů umístěných na plastové 

konstrukci nože. Stidwill uvádí, že spolehlivě detekoval jak vertikální složku síly, tak sílu 

v medio-laterálním směru s akceptovatelnou přesností detekovaných sil(Stidwill, Turcotte et 

al. 2009).  

 

Ikdyž Stidwill  uvádí vysokou reliabilitu a korelaci měřícího zařízení vůči silové desce Kistler 

r = 0,94-0,99 (Stidwill, Turcotte et al. 2009), nepovažujeme všechny jeho uvedené výsledky 

za dostatečně přesné. Vzhledem k absolutní chybě měření ± 68N u tlakové složky síly a ± 

39,5 N u mediolaterální složky síly. Podle konstrukčního schématu Obr.41 můžeme souhlasit 

pouze s přesnou detekcí medio-laterálních sil, tak je zajištěna čtyřmi protilehle umístěnými 

tenzometry. Pro vertikální sílu použil Stidwill (Stidwill, Turcotte et al. 2009) pouze jediný 

tenzometr, který je umístěn uprostřed spojovacího nosníku mezi komíny brusle - Obr. 41. 

Takto zapojený tenzometr je schopen přesně detekovat tlak pouze v případě, že kolmá síla má 
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působiště v jeho rovině. Problémem je, že při bruslení se mění i působiště síly po délce nože. 

Proto je třeba i pro detekci tlakové složky síly využít více tenzometrů.  

 

Obr. č. 41: Schéma měření zátěžových sil na nosníku brusle dle Stidwilla (2009) 

 
Legenda:  

Schéma měření zátěžových sil na nosníku brusle dle Stidwilla (2009): 
ten využil 4 tenzometrů na detekci medio-laterální síly a pouze 1 tenzometr na detekci tlakové síly. 
Použitím pouze jednoho tenzometru pro určení tlakové síly znemožnil přesnou detekci působiště sil. 
Osa A- ukazuje vertikální osu pro tenzometr na zadním komínu nože, tím je umožněno měření ohybu 
Osa B- ukazuje vertikální osu na středním tenzometru na spojovacím můstku, tenzometru detekuje tlak, 
Osa C- ukazuje vertikální osu pro tenzometr na předním komínu nože, tím je umožněno měření ohybu 
Osa D- ukazuje horizontální osu, vůči které je měřen tlak 

Zdroj obr. Stidwill (2009) 
 
 
Stidwill (Stidwill, Turcotte et al. 2009) doporučuje toho zařízení využívat v kombinaci 

s kinematickou analýzou pro korekci techniky pohybu. S tohoto hlediska je zařízení 

použitelné, protože u skluzu je bruslařovým cílem vyhnout se ztrátám rychlosti v důsledku 

latero-mediálním pohybu. Největší přínos je v tom, že trenér nebo hráč dostávají okamžitou 

informaci o výchylkách interakčních sila v např. vzhledem k rychlosti prováděného pohybu.  
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Kinematika bruslení je již v mnoha dostupných materiálech dostatečně rozebrána (Pavliš 

1996; Pearsall, Turcotte et al. 2000; Minář 2006). Chováním nohy v brusli se zabývají 

zejména výrobci bruslařských bot. Zde je kladem důraz na především na snižování hmotnosti 

brusle při zachování jejich protektivních funkcí.  

 

Nejrozsáhlejší publikované studie chování nohy v bruslích jsou prováděny na pracovišti 

IHRG (Ice-hockey research group) z McGill university in Montreal, které však provádí 

většinu výzkumů pod financováním největšího výrobce bruslařských bot Bauer-Nike.  
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3. Cíle 

Cílem práce je navrhnout a vytvořit funkční měřící zařízení detekující zátěžové složky síly 

v systému noha-brusle-podloží, ověřit jeho funkční vlastnosti a praktický přínos v měření 

zátěžových jevů v systému noha-brusle-podloží.  

Prvním dílčím cílem je sestrojení experimentálního měřicího zařízení, které je schopno 

detekovat tlakovou a ohybovou složku síly působící na brusli během bruslení se současným 

zjištěním působiště síly na noži brusle, přičemž tato konstrukce musí být schopna kalibrace a 

validace.  

Druhým dílčím cílem je provedení pilotní studie za použití experimentálního měřícího 

zařízení současně se standardně používanou měřicí technologií- Footscan Insole® a případová 

analýza zátěžových jevů zjištěných pomocí těchto dvou detekčních metodik vztažená 

k morfologickým charakteristikám zatěžované nohy.  

4.  Vědecká otázka 
 
Lze na základě analýzy tvarových charakteristik nohy, dynamiky zatěžování nosníku 

bruslařské boty a plosky nohy v pilotní studii navrhnout řešení, která budou východisky pro 

další experimenty? 

 
Tato vědecká otázka vychází z faktu, že dosud nelze přesně predikovat, do jaké míry je 

zatěžování nohy ovlivněno samotným používáním bruslařských bot, a do jaké míry 

specifickými parametry nohy u jednotlivců. Práce si však neklade za cíl odhalit přímé vztahy 

mezi deformacemi nohou a používáním bruslařských bot, ale nalézt kombinaci metod, které 

tyto vztahy nohou určit po provedení kvantitativního výzkumu. Je zde proto doplňující 

vědecká otázka:  

 

jaké zátěžové složky síly působící v systému noha-brusle-podloží je významné sledovat pro 

určování vztahu mezi morfologií nohy a dynamikou zatěžování nohy? 

 
5. Hypotéza 
 

H1, morfologická stavba nohy predikuje průběh zátěžových sil působících na plosku nohy a 

brusli. 
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Morfologická stavba nohy reprezentovaná falangeálním a metatarzofalangeální poměrem 

palce vůči druhému a třetímu prstu predikuje rozložení a dynamický průběh zátěžových sil na 

plosce nohy. Za zátěžové síly jsou považovány plantární tlaky na plosce nohy, zátěžová 

složka interakční síly na nosníku nože, ohybová složka interakční síly na nosníku nože a 

působiště síly na noži brusle.   

 

6. Řešení práce 
 

1. Určit metodiku výzkumu, 
 
2. shrnout požadavky kladené na nově konstruované měřící zařízení, 
 
3. definovat pojmy a oblasti měření, 
  
4. sestrojit prototyp experimentálního zařízení, 

 
5. kalibrovat a validovat experimentální zařízení, 

 
6. provést měření (pilotní studii) pomocí experimentálního měřicího zařízení se 

současnou synchronizací s další měřicí technikou,  
 

7. statistické zpracování a vyhodnocení hypotézy. 
 
 

7. Použité metody 

 

Práce se zabývá velmi specifickou a úzce zaměřenou tématikou měření interakčních sil během 

bruslení v LH. Cílem je v prvé řadě konstruovat experimentální měřící zařízení, které je 

možné validovat a využívat pro výzkumná měření. Pro zjištění reálné využitelnosti 

experimentálního zařízení bude provedena pilotní studie, ve které je cílem najít příčinné 

souvislosti mezi sledovanými hodnotami měřených dynamických sil a tvarem nohy probandů.  

Volbou metod kalibrace u nově konstruovaných zařízeních se detailně zabývá Stergiou 

(2004), dle jeho doporučení a přístupu k hodnocení dat popisujících lidský pohyb byla volena 

většina použitých metod.   

 

V práci je nutné striktně oddělit dva různé metodologické přístupy, a to metody pro 

konstrukci a validaci experimentálního měřícího zařízení (kapitola 7.1) a metody pro 

provedení pilotní studie s experimentálním měřícím zařízením (kapitola 7.2). Pilotní 
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studie bude zahrnovat data z nově konstruovaného experimentálního zařízení a data ze 

standardně používané měřicí technologie - Footscan Insole®.  

Provedení pilotní studie  má za cíl ukázat možnosti výzkumné aplikace 

experimentálního měřícího zařízení na reprezentativním výběru hrá čů LH. 

Prokazována bude interpretovatelnost měřených dat a zda lze tato nově zjišťovaná data 

vhodně statisticky zpracovávat a vyhodnocovat s již standardně zjišťovanými daty.  

7.1 Konstrukce a validace experimentálního měřícího zařízení 

Konstrukce měřícího zařízení vychází z teoretických základů popsaných v předchozích 

kapitolách a především z potřeby doplnit měření zátěžových sil na plosce nohy v LH o data 

běžně měřená při jiných pohybech např. běhu či chůzi. Možností řešení je více, a proto jsou  

v kapitole 7.1.1 shrnuty požadavky pro konstrukci experimentálního detekčního zařízení -          

„měřící brusle“. Kapitola shrnuje požadavky na měřící brusli a uvádí výchozí studie 

obdobného řešení. Konstrukční část pro měřící brusli je řešena empiricky při zohlednění studií 

obdobného řešení.  

Konstrukce měřící brusle vyžaduje kalibraci a validaci. U kalibrace bude provedeno určování 

kalibračních konstant (Fconst) kalibrovaných bodů na noži brusle pomocí průměru z „n“  

měření. Hodnoty měřené na kalibrovaných bodech budou vyneseny do grafu.  Diskrétními 

body v grafu pak budou proloženy exponenciální funkce, u kterých bude určena chyba 

proložení R2. Tyto funkce budou použity jako kalibrační funkce- Cf pro výpočet zátěžových 

sil. 

Validita experimentálního měřícího zařízení - „měřící brusle“ bude určena v procesu validace 

určením chyby měření. Určení chyby měření bude provedeno komparací výsledků měření 

z měřící brusle (Fbrusle ) a z výstupu standardizovaného dynamometru Kistler ®- 9281 (Fkistler) 

určením průměrné absolutní a průměrné relativní odchylky měření  ∆  (2) a δ   (3). U křivek 

z obou měřících zařízení bude určen i korelační koeficient rbk (4) (Pearsonův korelační 

koeficient). Dynamometr Kistler®- 9281  je považován za „zlatý standard“ pro měření GRF, 

proto bude u dat z dynamometru Kistler® uvažována nulová chyba měření.  

n

FF kistlerbrusle∑ −
=∆

2)(
         (2) 
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Legenda: 

∆  = relativní průměrná odchylka měření, δ  = průměrná absolutní odchylka měření,  Fbrusle= síla 
měřena měřící bruslí Fkistler =  síla měřená dynamometrem Kistler. rbk = korelační koeficient hodnot 
z měřící brusle a dynamometru Kistler. Kovbk= kovariace dat měřené měřící bruslí a dynamometrem 
Kistler. Sb= směrodatná odchylka dal měřených měřící bruslí, Sk= směrodatná odchylka dal měřených 
dynamometrem Kistler.  

Za dostatečně významný korelační koeficient bude u validace považována hodnota rbk >0,9  

(Stergiou 2004). Dynamometr Kistler ®- 9281 byl použit vzhledem k vysoké přesnosti jak u 

kalibrace, tak u validace. Tento typ zařízení má přesnost řádově 103 vyšší, než je požadavek 

pro konstruovanou měřící brusli (Creswell 1998).  

 
7.1.1 Požadavky na experimentální detekční zařízení – „měřící brusli“ 
 

Kritické review zahrnovalo řádově 40 studií zabývající interakci nohy s podložkou během 

specifické sportovní činnosti, přičemž bylo dohledáno 6 studií (Yuki M 1996; Pearsall and 

1999 ; Chesnin, Selby-Silverstein et al. 2000; Lamontagne 2001; Curt Dewan 2004; Stidwill, 

Turcotte et al. 2009) zabývající se přímo interakcí systému noha-brusle-podloží. Pro měření 

interakčních sil u  běhů a skoků je standardní měřit GRF společně s rozložením „plantárních 

tlaků“ na plosce nohy (Roy 1988; Chen 1994; McKinon, Hartford et al. 2004; Owings, 

Woerner et al. 2008). Přičemž některé studie vyhodnocují jako významnější měření GRF a 

jiné studie měření plantárních tlaků. Pilotní studie tedy musí obsahovat oba způsoby detekce.  

 

Patrně nejkomplexnější měření zátěžových sil v kontextu brusle bylo provedeno na McGill 

University v Montrealu (Stidwill, Turcotte et al. 2009), kde byli  na brusli instalovány tři 

dvojice tenzometrů pro měření velikostí interakčních sil. V této studii byli detekovány dvě 

složky síly a to tlaková složka síly Ft (ve studii pojmenována i jako vertikální) a ohybová 

složka síly Fo (ve studii pojmenovaná i jako medio-laterální síla). Měřící zařízení můžeme 

považovat za velmi přesné pro detekci ohybové složky síly, což je velmi významná informace 

využitelná pro ohodnocení techniky bruslení. Nevýhodou této studie ale bylo, že pro tlakovou 
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složku síly bylo použito pouze jednoho tenzometru. Přesnost detekce zátěžové síly tedy nelze 

považovat za dostatečnou, navíc chybí informace, jaká síla byla přenášena na zadním a na 

předním komínu. Působiště síly na noži brusle v této studii není řešeno vůbec.  

 

Měření zátěžových sil provedené Yukim (Yuki, Norihisa et al. 1996) bylo prováděno na 

„rychlobruslařské brusli“, která má velmi úzký (1mm) a dlouhý (40cm) nůž. V této studii byla 

měřena pouze tlaková složka síly, kterou byla vyhodnocována síla odrazu rychlobruslařů. 

Přesná detekce zátěžové síly byla provedena dvěma páry tenzometrů. Právě použití dvou párů 

tenzometrů i pro tlakovou složku síly je vhodné řešení nejen z hlediska přesnosti detekce 

velikosti síly, ale i kvůli možnosti detekovat rozložení síly na přední a zadní části brusle.  

 
Měření plantárních tlaků v lyžařské obuvi provedl např. Lamontagne (Lafontaine 1998), kdy 

je toto měření poměrně běžné. Výsledky těchto studií však mají zatím jen popisný charakter 

(popisují lokomoci a dynamické jevy bez generalizace závěrů). Naopak není žádná studie, 

která by považovala za přínosné zjišťování výsledného vektoru působící síly. Všechny 

studie se zabývají vybranými složkami zátěžových sil, jejichž detekce má přímý vliv na 

pohybový aparát či nohu.  

 

Během experimentu je třeba měřit alespoň dvěmi detekčními metodami. Jedna metoda musí 

postihnout rozložení plantárních tlaků na plosce nohy a druhá metoda velikosti interakčních 

sil. Metodou pro zjišťování interakčních sil je třeba změřit „tlakovou“ a „ohybovou“ (medio-

laterální) složku síly působící na botu brusle při současném zjištění působiště síly na noži 

brusle. Protože jde o dynamické zatížení, je třeba pořídit záznam pohybu a znát základní 

tvarovou strukturu nohy (RTG).  

 
Z dostupných měřících zařízení vyhovovala požadavkům experimentu měřící vložka Footscan 

Insole® a vysokofrekvenční kamera. Tato měřící technika samotná však nepokrývala 

dostatečné množství dat nutných k vyhodnocení cílů experimentu. Měřící vložka Footscan 

není schopna detekovat velikosti působících sil (Low, Dixon et al. 2010), ale pouze jejich 

poměrné rozložení a průběh COP. Pro detekci interakční síly je tedy zapotřebí konstruovat 

specifické měřící zařízení.  

 

Data, která je zapotřebí doplnit jsou podobná datům zjišťovaným ve studii Stidwilla 

(Stidwill, Turcotte et al. 2009) a Yukiho (Yuki, Norihisa et al. 1996). Konkrétně řečeno 
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je potřeba sestrojit detekční zařízení, které je kombinací způsobu detekce užitých 

v těchto dvou studiích. Ze studie Stidwilla (Stidwill, Turcotte et al. 2009) bude využito 

schématu užití tenzometrů pro detekci ohybové složky síly a zároveň bude využito 

stejného popisu měřených sil. Ze studie Yukiho (Yuki, Norihisa et al. 1996) bude využito 

schématu zapojení tenzometrů pro detekci tlakové složky síly. Takto kombinovaný 

detekční systém bude navíc schopen i výpočtu působiště síly na noži brusle.   

 
7.1.2 Definice pojmů a oblastí měření 
 

Významnou částí práce je konstrukce experimentálního zařízení detekujícího reakční složky 

síly. V kartézském souřadném systému je působící síla definována jako vektor F , který má 

v prostoru působiště a tři na sebe kolmé složky- Fx, Fy a Fz (viz Obr.42). Místo působiště je 

definováno třemi prostorovými složkami x,y,z, které určují vzdálenost od vztažného bodu 0 

ve směru jednotlivých prostorových os. Velikost vektoru F lze dopočítat dle vektorového 

součtu jednotlivých složek sil (5) .  

FFF zyx
F

222 ++=                (5) 

Legenda: F  = výsledný vektor síly, Fx = vektor síly v prostorovém směru x, Fy = vektor síly v prostorovém 
směru y, Fz = vektor síly v prostorovém směru z, 

 
Obr. č. 42: Složky vektoru síly v běžném souřadném systému  

 
Legenda:   

Výsledný vektro síly F je výsledkem součtu všech složek síly v prostoru. Plné čáry ukazují tři 
základní směry složek síly Fx,Fy a Fz. Jednotlivé složky síly jsou na sebe kolmé.Vektor reakční 
síly je znázorněm v 3D prostoru, který má zvolený vztažný bod 0 a  tři složky x,y,z zobrazené 
přerušovanými čarami. 
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Výsledný vektor síly F však nemá pro praktický popis zátěžových jevů vysoký přínos. Proto 

byl zvolen souřadný systém, který vhodně popisuje interakci noha-brusle-podloží. V tomto 

souřadném systému využíváme složku Fy a Fz, přičemž je Fx zanedbávána, protože se jedná o 

třecí sílu působící ve směru nože a ta nabývá vůči ostatním silovým složkám nepatrných 

hodnot (udávaný koeficient tření 0,003-0,007 (Bukač 2004)).   

 

Zvolený souřadný systém definuje nohu s bruslí jako homogenní pevný systém působící vůči 

podloží (dochází k redukci interakčních míst mezi nohou a bruslí). Systém noha-brusle je 

považován za dokonale tuhé těleso a ve výpočtech zanedbáváme jeho možné deformace. 

V tomto systému lze tvrdit, že zátěž brusle odpovídá zatížení nohy. Styčnou osou pro popis 

zatížení nohy je podrážka boty brusle. Samotná interakce brusle a podloží se děje na noži 

brusle. Na noži brusle je rovněž definován vztažný bod 0 pro popis působiště síly. Bod nula 

je definovaný jako průsečík souřadnice y, x, z na obr. 43.  Je to průsečík na noži brusle na ose 

x v místě kolmice vedené od konce špičky brusle ve směru osy y. Přičemž tloušťka nože je 

zanedbána. (obr. 43).  

Obr. č. 43:  Souřadný systém  pro popis složek sil z experimentálního detekčního 
zařízení 
 

 

 

 

 
Legenda: 

Ft = tlaková složka síly, Fo = ohybová složka síly, vztažný bod 0 je na noži brusle pod koncem špičky 
brusle. Bod 300 (300mm) je na noži brusle pod koncem paty (plná osa ši šipkou). Mezi body 0 a 300 
bylo detrekováno působště síly mezi bruslí a ledem. Posun působiště síly od bodu 0 směrem k patě 
brusle má tedy kladnou hodnotu. x,y,z jsou prostorové souřadnice bodu 0. Bod 40 (40mm) je prvním 
kalibrovaným bodem pro zjišťování působiště síly, bod 260 je poslední kalibrovaný bod pro měření 
působiště síly.   Prostorově je působiště síly vždy na rozhraní nože a podloží. 
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Osa z je pro vztažný bod 0 definována jako rozhraní nože a podloží (ledu). Úkolem 

souřadného systému rovněž není výpočet výsledného silového vektoru, ale právě zjištění dvou 

základních složek sil. Základní definované a posléze detekované složky síly jsou tlaková 

složka síly- Ft a ohybová složka síly-Fo (obr. 43 a 44).   

 

Jako tlaková složka síly- Ft (obr. 43 a 44) je definována síla působící kolmo na podrážku 

boty brusle. Brusle je v průběhu bruslení nakláněna z „hrany na hranu“ nože přičemž sklon 

celé brusle je dynamicky měněn. I to je jeden z důvodů, proč je třeba tuto sílu měřit na 

nosníku nože. Pojmenování tlaková složka síly vychází z faktu, že tato složka síly odpovídá 

síle způsobující plantární tlak.  

 

Jako ohybová složka síly-Fo je definována síla působící v medio-laterálních směrech 

vůči podrážce boty brusle, což odpovídá síle, která působí kolmo na Ft. (viz.obr. 43, 44). 

V tomto ohledu je třeba rozlišovat dva vektory této síly dle směru působení vůči rovině nože 

brusle. Pokud je výsledný směr této složky síly orientován od nože brusle laterálním směrem, 

je tato složka síly definována jako medio-laterální síla Fml (obr. 44). Pokud je směr této 

složky síly orientován od nože brusle mediálním směrem, je tato složka síly definována jako 

latero-mediální síla Flm (obr. 44). Rozlišení Fo je rozlišeno dle definice, která rozlišuje 

znaménko .  

 

Působiště síly na noži brusle „x“ bylo definováno jako bod na prostorové souřadnici x, který 

je v kontaktu s podložkou mezi body 0 a 300 (vztažný bod 0 má hodnotu 0 a poslední 

definovaný bod 300 má hodnotu 300mm směrem k patě brusle na obr. 43) Tloušťka nože 

byla vzhledem k jejímu rozměru (3mm) zanedbána. Bod 0 se nachází pod přední špičkou 

brusle. Prvním kalibrovaným bodem je bod 40mm, tento bod je první, v které se aplikovaná Ft 

projevuje tlakovou deformací, nikoliv tahem a je pod předním nosníkem brusle. Bod 300 se 

nachází pod koncem paty na botě brusle. Bod 260mm je  posledním bodem na noži brusle, 

kde se Ft projevuje tlakovou deformací nosníku brusle a nikoliv tahem.     
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Obr.č. 44: Schéma působení rozlišovaných složek Fo  v reálném příkladu  

 
 
Legenda: 

grafické schéma vektoru zátěžové složky síly Ft a směry působení ohybové složky síly Flm latero-
mediální a Fml medio-laterální na praktickém příkladu;.   

 
 
7.1.3 Konstrukce experimentálního detekčního zařízení –„měřící brusle“ 
 
Z kritické review vyšlo najevo, že dosud nebylo konstruování měřicí zařízení, které by 

umožňovalo měřit zátěžovou a ohybovou složku síly na botě brusle se současným zjištěním 

působiště síly. Tyto nedostatky byly vyřešeny použitím speciálního umístění tenzometrů na 

noži brusle,přičemž tyto tenzometry detekují dvě složky působící síly F .  

 
Vektor síly F  působí mezi nožem brusle a podložím (obr. 42), přičemž z tohoto výsledného 

vektoru tenzometry detekují dvě stěžejní složky síly, a to tlakovou složku síly Ft a ohybovou 

složku síly Fo na obr. 43.   

 

Pro detekci Ft a Fo byly využity odporové tenzometry s tepelnou kompenzací. Použití 

tenzometrů si pro první konstrukci vyžádalo i změnu materiálu pro upevnění bruslařského 

nože. Komíny brusle byly místo plastu nahrazeny kovovou slitinou, která umožňuje velmi 

snadnou aplikaci tenzometrů.  

 

V laboratoři BEZ došlo k sestavení měřícího zařízení, skládajícího se z hokejové brusle, 16 

tenzometrů (HBM 6/350DK11E), zesilovače signálu (dewetron DAQQ bridges B, zesílení 

1mV/V), AD převodníku (NI-USD 6251-18bit) a přenosné hardwarové stanice s akvizičním 

softwarem (Dewesoft- Dewetron). Tenzometry byli zapojeny do plných můstků (viz. obr.48-

50), z kterých byl signál veden přes AD převodník do hardwarové stanice. Analýza dat 

Fo 

Ft 
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probíhala okamžitě v akvizičním softwaru. Tenzometrické zařízení bylo poté spojeno 

s vyhodnocovací stanicí kabelovým spojením umožňujícím volný pohyb po 35m. (celkové 

schéma ukazuje obr. 45, dílčí použití níže). 

 
 
Obr. č. 45: Celkové schéma aparatury k prototypu měřící brusle  
 

 
 
Legenda:  

PF = zátěž předního nosníku-, PR= zátěž zadního nosníku-, BF =ohyb na předním nosníku, BR= ohyb na zadním 
nosníku; Do brusle nahoře vlevo vstupuje elektrické napětí, které „budí“ tenzometry v nezatíženém stavu → 
zatížení vyvolá změnu odporu tenzometrů při výstupním napětí, přes zesilovač a AD převodník jsou holá data 
uložena a zpracována v akvizičním softwaru. Software ukládá data o čase a detekované změně napětí (po přepočtu) 
o detekované síle.  

 
Prototyp měřící brusle byl složen z průmyslově vyráběné boty Bauer 90 a zjednodušeného 

nosníku držící nůž brusle. Nosník tvoří s bruslařským nožem homogenní strukturu, na které 

lze měřit tvarové změny vzniklé v důsledku zatěžování. Na nosník brusle byli nainstalovány 

tenzometry.    

 
Tenzometry byli umístěny tak, aby detekovaly obě hlavní složky interakční síly Ft a Fo. 

Protože nůž brusle je připevněn dvěma nosnými komíny k botě, tenzometry byly umístěny na 

obou z nich. Celkově bylo potřeba zapojit alespoň čtyř  tenzometrů pro měření čtyř nezávisle 

detekovaných tvarových změn nosníku brusle: tlaková zátěž předního nosníku PF (PF1-

PF4), tlaková zátěž zadního nosníku PR (PR1-PR4), ohyb na předním nosníku BF (BF1-

BF4), ohyb na zadním nosníku BR (BR1-BR4). Jednotlivé sety tenzometrů jsou zapojeny 
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do Wheatstoneových můstků dle potřeby detekce dané tvarové deformace. Umístění 

tenzometrů bylo totožné pro všechny tvarové změny nosníku brusle. Zátěž předního nosníku 

byla měřena čtyřmi tenzometry, kdy tenzometr PF1 a PF4 na obr. 46 a 47  byl umístěn na 

předním komínu brusle z vnitřní strany, tenzometr PF2 a PF3 obr. 47 na předním komínu 

brusle z vnější strany. Stejným způsobem byli umístěny tenzometry BF1-BF4 na obr. 46 a 47. 

Tenzometry BR1 a BR4 na obr. 46 byli umístěny na zadním komínu z vnitřní strany a BR2 

s BR3 byli umístěny na zadním nosníku z vnější strany. Stejným způsobem byli umístěny 

tenzometry PR1-PR4. 

 

Toto rozložení tenzometrů umožňuje velmi důležité zjištění, jaká síla je přenášena na 

předním, a jaká síla na zadním nosníku. Oba nosníky přenášejí interaktivní síly z nože na 

botu, a právě proto je důležité zjišťovat hodnoty na jednotlivých nosnících zvláště. Dvě 

vzdálená detekční místa pro jednu sílu umožňují zjištění působiště výsledné síly F  na noži 

brusle.  

Obr. č. 46: Umístění tenzometrů na konstrukci nosníku bruslařského nože z vnitřní                              
strany 

 

 
Legenda:  

Popis u jednotlivých tenzometrů označuje boční umístění tenzometru  a detekční komponentu, kterou tenzometr 
měří. PF1 PF4- tlak předního nosníku, BF1, BF4 ohyb předního nosníku, PR1 PR4 tlak zadního nosníku, BR1 BR4 
ohyb zadního nosníku. 

 

Pro určení zátěžové a ohybové složky síly působící na hokejové brusli byli umístěny 

tenzometry na místa největší předpokládané tvarové deformace brusle (Obr. 46).  Pro každý 

pár tenzometrů byla zvolena 2 místa na obou stranách nosníku konstrukce (obr. 46,47). 

Nosník byl spojen pevným svárem, který zajišťoval homogenitu měřené oblasti (obr. 47). 

Takže deformační změna jedné strany nosníku odpovídá deformační změně druhé strany.  
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Obr. č. 47:  Boční umístění tenzometrů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 46 a 47 ukazují přesnou lokaci tenzometrů na nosníku nože. Čtveřice tenzometrů je 

označena vždy dle lokace umístění. Tenzometry PF a PR byly umístěny  stejně jako 

tenzometry  BF a BR, rozdíl byl však v zapojení do Wheatstoneových můstků (obr. 48-50). 

Čtyři tenzometry pro detekci jedné složky síly byli určeny jako minimální množství pro 

přesné měření a možnost validace měřícího systému.   

 

Detekce PF i PR je realizována čtyřmi tenzometry zapojenými do Wheatstoneového můstku 

se sériovým zapojením doplněným konstantním odporem Rk pro nezatížený stav obr. 48. 

Zapojení konstantního odporu vyvažuje upravit standardní Wheatsonův můstek tak, aby se 

odpory dílčích částí rovnaly.   

 
 
Toto měřící zapojení plně kompenzuje deformaci tenzometrů krutem, deformaci ohybem však 

pouze částečně. Kompenzace ohybové složky je tedy prováděna až zpětně z naměřených 

hodnot ohybové deformace na sousední čtveřici tenzometrů „zapojených na ohyb“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda:  
 
Paralelní umístění tenzometrů na obou stranách umožňuje 
přesnou detekci. Tenzometry jsou vždy umístěny jako dvojice 
umístěná protilehle, kdy deformace jednoho tenzometru 
odpovídá opačné deformaci druhého.  
 
PF1 a PF 4- jsou tenzometry měřící tlakovou deformaci 
nosníku  na vnitřní straně. 
PF2 a PF 3- jsou tenzometry měřící tlakovou deformaci 
nosníku  na vnější straně. 
Dvě části nosníku jsou spojeny pevným svárem.  

 

PF1, PF4 PF2, PF3 
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Obr. č. 48: Schéma zapojení tenzometrů do Wheatstoneových můstků pro detekci Ft 
 

 
 
Legenda:  

Šipky ukazují směr vedení el. napětí pro aktivaci můstku a směr vedení el. napětí pro měření. R = odpor PF1-PF4 = 
set tenzometrů detekující tlakovou deformaci předního komínu, PR1-PR4= set tenzometrů detekující tlakovou 
deformaci zadního nosníku.  

 

Tenzometry pro detekci Ft jsou doplněny konstantními odpory Rk, a také proměnlivým 

odporem (trimmerem). Zapojení je provedeno, tak, že kromě jemného elektronického 

vyvážení umožňuje zapojení i vyvážení mechanické. Tento systém vyvážení usnadňoval 

samotný průběh validace měřicího systému. Obr. 49 ukazuje příklad tohoto zapojení a reálné 

hodnoty odporů pro PF, zapojení pro PR je schématicky stejné.  

 

Obr. č. 49: Zapojení tenzometrů a Wheatstoneových můstků do elektrického obvodu 
umožňujícího jemné elektrické i mechanické vyvážení  
 

 

     

Legenda: 
 
PF1-PF4= tenzometry 
 
Číselné hodnoty udávají odpor 
R v Ohmech (Ω).  
 
Proměnlivý odpor (trimmer) je 
označen diagonální šipkou a 
rozmezím volitelných hodnot 
v Ohmech (Ω). 
 
 

PF2 PF1 

PF3 PF4 

PR1 PR2 

PR4 PR3 

PF2 PF1 

PF4 PF3  
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Detekce BF a BR je realizována čtyřmi tenzometry zapojenými do klasického 

Wheatstoneového můstku (obr. 50). Pokud je výsledné napětí z předních tenzometrů BF 

v negativních hodnotách, je tato měřená deformace důsledkem působení latero-mediální síly 

Flm (obr. 44. Pokud je výsledné napětí kladné je měřená deformace v důsledku medio-

laterální síly Fml (obr. 44). 

 
Obr. č. 50: Zapojení tenzometrů do klasického Wheatstoneova můstku pro měření 
ohybové složky síly 

        
 
 
 
V tomto zapojení jsou kompenzovány vlivy tlakové deformace tenzometrů i deformace 

tenzometrů tahem, tlakem i krutem, po kalibraci je tedy měřena pouze ohybová síla(medio-

laterální nebo latero-mediální složka síly), a to nezávisle na předním i zadním konci brusle. 

 
Při tvorbě prototypu měřící brusle museli být provedeny konstrukční úpravy, které 

usnadňovali prvotní měření a jeho analýzu. Modifikace brusle nemají vliv na funkčnost 

brusle, ale při reálném užití mohou ovlivnit lokomoci probanda. 

Na brusli byli provedeny následující modifikace: 

 

1- Nosná konstrukce nože byla vyrobena z oceli 

2- Hmotnost brusle byla navýšena o 20% 

3- Sklon stran nosné konstrukce nebyl konusový, ale rovný (plochý) 

 

Nosník nože je zpravidla vyroben z plastu, aby byla hmotnost brusle co nejnižší. Navíc je tvar 

nosníku konusový, aby mohlo být využito opravdu co nejméně materiálu. Tento tvar je ale 

 
Legenda: Šipky ukazují směr aktivačního napětí a měřeného napětí.. R = odpor.  BF1-BF4 detekuje deformaci 
ohybem na předním komíně, BR1-BR4 detekuje deformaci ohybem zadního nosníku.  

 

BF4 

BF3 

BF1 

BF2 BR2 

BR1 BR4 

BR3 
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velmi výpočtově i detekčně náročný a bylo by nutné využít většího množství tenzometrů, 

které by nelineálně doplňovali své měřené hodnoty.  

 

Jsou 2 hlavní důvody proč byl zvolen nosník z oceli. Prvním byl předpoklad preciznější 

detekce procházejících sil. Druhým důvodem byla možnost vytvoření tvaru nosníku, 

umožňující dopočet působících sil. Pro další vývoj měřicí brusle však bude nutné vytvořit 

detekční systém aplikovatelný na typický tvar nosníku vyrobený z plastového materiálu. 

 

Protože bylo použito oceli, hmotnost brusle (Bauer 90) byla zvýšena z původních 750g na 

900g. Bauer 90 je však jedním z nejlehčích typů brusle a proto není výsledná hmotnost 

extrémně vyšší nežli běžná brusle. V experimentu navíc nebyla hodnocena lokomoce 

probanda, ale působení GRF, proto nebyla další redukce hmotnosti zapotřebí. Během 

experimentu byla hmotnost pravé a levé brusle stejná (pravá brusle byla dovážena závažím 

připevněným v dutém nosníku nože brusle). 

 
 

7.1.4 Kalibrace 
 
Kalibrace byla prováděna zatížením brusle ve směru Ft, Fml a Flm na silové desce (Kistler®). 

Brusle byla považována za homogenní tuhé těleso. Zatížení brusle probíhalo při reálných 

podmínkách, tedy tak, že proband měl brusli obutou a zatěžoval brusli silou ve směru Ft. Pro 

směry Flm a Fml byla brusle tlačena silou oproti hrotu umístěnému na silové desce ve směru 

Flm a Fml. Pro dodržení směru zátěžové síly byl využit dřevěný stabilizační stupínek, který 

umožňoval vedení brusle pouze v daném směru. Použité tenzometry (HBM 6/350DK11E) 

mají v požadovaném měřicím rozsahu lineární průběh odezvy, tím je zaručena stejná  odezva 

při stabilním zatížení i při jednorázovém impaktu. Proto je statická kalibrace dostatečná pro 

zjištění kalibračních funkcí v dynamickém režimu. Jako akviziční software pro data z „měřící 

brusle“ byl použit software Dewetron. 

 

7.1.4.1 Kalibrace Ft a působiště síly x 

 

Kalibrace Ft  probíhala tak, že každý kalibrovaný bod 1-16 na obr. 51 byl zatížen ve směru Ft. 

Zatížení brusle probíhalo při reálných podmínkách, tedy tak, že proband měl brusli obutou a 

zatěžoval brusli silou ve směru Ft. Brusle byla vložena do dřevěné konstrukce, která 

umožňovala pohyb pouze ve směru Ft. Síla byla měřena pomocí kalibrovaného dynamometru 
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(Kistler®)  přes hrot, umožňující přesnou lokalizaci působiště (kontaktní plochy).  V této 

poloze byly body 1-16 (na obr. 51) zatěžovány silou ve směru Ft pomocí zatížení brusle 

hmotností probanda (ve dvouoporovém postavení končetin). 

 

Každý zatěžovaný bod 1-16 na obr. 51 byl zatížen pětkrát silou ve směru Ft, přičemž byla 

zaznamenána síla signálu ze všech zapojených tenzometrů a zároveň síla v daném směru 

změřená dynamometrem Kistler®. Ze tří silových složek dynamometru Kistler® byla využita 

pouze jedna prostorová složka měřené síly, která odpovídala směru zatěžování. Změřená data 

ukazuje zkrácená tabulka 4 (celá tabulka v příloze 11).  

 

Kalibrovanými místy byly body na noži brusle počínající vztažným bodem 0 (kalibrovaný 

bod 1) po 20mm vzestupným číslováním, poslední kalibrovaný bod byl bod 300mm s číslem 

16 na Obr. 51. Úspěšně byla kalibrace provedena v bodech 40mm (bod 3 na obr. 51) až 

260mm (bod 14 na obr. 51).  

 

Body 1,2,15 a 16 na obr. 51 nebylo možné kalibrovat, v těchto místech již nebyla detekována 

dostatečně specifická deformace v místech umístění tenzometru a nebylo tedy možné 

vypočítat kalibrační funkci. Jednotlivým elektrickým signálům z tenzometrů PF a PR pak byli 

přiřazeny hodnoty příslušné složky síly „z“ změřené na silové desce Kistler ® použité jako 

dynamometr.  

Obr. č. 51: Lokalizace kalibrovaných bodů na noži brusle  

 
Legenda: Vztažný bod 0 a bod 300 jsou označeny červeně. Mezi body 40mm a 260mm (označeny modrou) byla 
úspěšně provedena kalibrace působiště 
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Průběh kalibračního měření měl charakter rychlého zatížení a odlehčení, přičemž jako 

hodnoty vstupující do kalibrace byly použity maximální naměřené hodnoty -„peaky“.  

Tabulka č. 4: Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F t a měřená složka síly „z“ 

 

 

 
Legenda:  

Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. x je sloupec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. 
Dewetron je označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na 
předním nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze 
silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Celá tabulka je v příloze 11.   

 

Z jednotlivých signálů z obvodů tenzometrů byli poté vypočítány jejich poměry a součty, kdy 

pro kalibraci Ft  byl proveden součet hodnot z obvodu tenzometrů PF na předním komínu s  

hodnotou signálu tenzometrů PR ze zadního komínu brusle. Součet těchto signálů byl dělen 

změřenou složkou síly „z“ měřené na dynamometru Kistler®. Tím byla určena kalibrační 

konstanta Fconst pro každý měřený bod (6).  

z

PRPF +=Fconst
          (6) 

Legenda: Fconst= kalibrační konstanta, PF= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na předním 
komínu, PR= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na zadním komínu. 
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Kalibrační konstanty Fconst jednotlivých kalibrovaných bodů 3-14 na obr. 51 pak byli 

základem kalibra ční funkce Cft závislé na působišti síly na noži brusle x (mm). Cft je tak 

závislá na působišti síly x (mm) (7).     

 

( )PRPFxCfF tt
+×= )(             (7) 

Legenda:  
Cft = kalibrační funkce pro určení Ft, PF = tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na 
předním komínu, PR= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na zadním komínu. Ft = 
tlaková složky síly. (x) = závislost na působišti síly na noži brusle. 

 

Tabulka 5 udává průměrné hodnoty kalibrovaných pozic a průměrné hodnoty Fconst, z kterých 

byla určena funkce kalibračního faktoru Cft.  Působiště síly „x“ bylo zjištěno z poměru 

signálů hodnot PF a PR během kalibrace Ft (8). Takto zjištěné působiště síly bylo využito i 

jako působiště Fml a Flm. 

PR

PF
x =    při kalibraci ve směru Ft     (8) 

Legenda:  
x = působiště síly na noži brusle, PF = tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na předním 
komínu, PR= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na zadním komínu. Ft = tlaková složky 
síly. 

 

Tabulka č. 5: Průměrné hodnoty Fconst pro určení Cft   
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Legenda: 

Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je 
označení dat pro výstup z „měřící brusle“ PF= ohyb předního nosníku, PR = ohyb zadního nosníku, 
PF+PR je součet absolutních hodnot tenzometrů pro Ft. PF/PR je poměr signálů z tenzometrů pro určení 
působiště síly x. Fconst označuje vypočtenou konstantu ((PF+ PR)/z).  Průměr PF + PR  označuje 
průměrnou hodnotu měřeného součtu.  Průměr PR/PR označuje průměrnou hodnotu poměru měřených 
signálů. Poměr x/300 označuje poměr vzdálenosti od vztažného bodu 0 k absolutní délce nože brusle 
(300mm). Průměr Fconst označuje průměrnou hodnotu vypočtené konstanty. x je sloupec, kde je délka 
kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána v mm.Celá tabulka je v příloze 12.   

 

Kalibovanými pozicemi 3-14 byla následně proložena funkce Cft, závislá na působišti síly na 

noži brusle. Proloženou funkcí byl zvolen polynom druhého stupně. Stupeň polynomu byl dán 

odchylkou proložení R2. Funkci Cft udává graf. 1 vycházející z tabulky 5.  

Graf. č.1: Cft  jako funkce působiště síly na noži brusle x (mm) pro určení Cft 

Cft jako p ůsobišt ě funkce (x) p ůsobišt ě síly

y = -4E-09x2 + 5E-07x + 0,0002
R2 = 0,9928
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Legenda: Cft = kalibrační funkce pro Ft. Osa x = působiště síly (mm). Osa y udává sumu signálu (PF+PR). R2 = 
chyba proložení kalibrační funkce.  
 

R2 = 0,9928 
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Funkce Cft  (9) je polynom druhého stupně s chybou proložení R2 = 0,99, což považujeme za 

velmi přesný odhad funkční závislosti.  

( ) ( ) 0002,0105104 729 +⋅+⋅−= −− xxCf
t

                           (9) 

Legenda: 
Cft = kalibrační funkce pro určení Ft, x= působiště síly na noži brusle 

 

Z kalibračních hodnot určených pro Ft bylo zároveň zjišťováno působiště síly na noži brusle x 

(mm). Kalibrovaným bodům na noži brusle byli přiděleny hodnoty poměru signálů PF/PR 

z tabulky 5. Těmito hodnotami pak byla proložena funkce určující hodnotu x znázorněná na 

grafu 2.  

Graf. č. 2: Působiště síly x jako funkce poměru PF/PR 

x - jako funkce pom ěru PF/PR

y = 30,101x2 - 177,72x + 233,6

R2 = 0,9939

0

50

100

150

200

250

300

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

 pom ěr PF/PR (V/V)

 p
ů

so
bi

št
ě

 x
 (m

m
)

 
Legenda: Na ose y je  působiště síly x (mm). Osa x udává poměr signálů (PF/PR) z tenzometrů zapojených pro 
detekci tlakové deformace nosníku R2 = chyba proložení kalibrační funkce.  
 

Samotné působiště síly x je závislé na poměru výstupních signálů PF/PR. Tato závislost je 

znázorněna v grafu 2 (10), funkce pro výpočet působiště síly je polynom druhého stupně.   

 

6,23372,177101,30
2

+−






=
PR

PF

PR

PF
x    (10) 

Legenda: x= působiště síly na noži brusle, PF= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na předním 
komínu, PR= tenzometry zapojené na detekci tlakové deformace na zadním komínu. 
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7.1.4.2 Kalibrace Flm 

 

Kalibrace Flm probíhala tak, že každý kalibrovaný bod 1-16 na obr. 51 byl zatížen ve směru 

Flm. Brusle byla položena na bok do dřevěné konstrukce, která umožňovala pohyb pouze ve 

směru Flm. V této poloze byly body 1-16 na obr. 51 zatěžovány silou ve směru Flm pomocí 

vyvinutí tlaku na brusli vůči hrotu, který byl připevněn na silové desce (Kistler®) a 

umožňoval tak přesnou lokalizaci působiště síly .  

 

Tenzometry byli kalibrovány na 16 místech nože brusle, kdy byla provedena 3 měření 

každého kalibrovaného bodu viz. tabulka 6. Elektrickým signálům pak byli přiřazeny 

hodnoty síly měřené na silové desce  z měřené složky síly „z“.  

 

Každý zatěžovaný bod 1-16 na obr. 51 byl zatížen třikrát silou ve směru Flm, přičemž byla 

zaznamenána síla signálu ze všech zapojených tenzometrů a zároveň síla ve směru „z“ 

změřená dynamometrem Kistler®. Z technologie Kistler byla využita pouze složka měřené 

síly „z“  , která odpovídala směru zatěžování. Výstupní el.signál tenzometrů ukazuje zkrácená 

tabulka 6 (celá tabulka je v příloze 13).  

 

Tabulka č. 6: Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F lm a měřená složka síly „z“ 
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Legenda:  

Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. x je sloupec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. 
Dewetron je označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na 
předním nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze 
silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Celá tabulka je v příloze 13.   

 

Z jednotlivých signálů z tenzometrů byli poté vypočítány jejich součty, kdy pro kalibraci Flm 

byl proveden součet absolutních hodnot z tenzometrů BF na předním komínu s absolutní 

hodnotou signálu tenzometrů BR. Součet těchto signálů byl dělen změřenou složkou síly „z“ 

měřené na silové desce Kistler®. Tím byla určena kalibrační konstanta Fconst pro každý měřený 

bod (11).  

z

BRBF +
=Fconst           (11) 

Legenda: 
Fconst = kalibrační konstanta pro určení Flm, BF = tenzometry zapojené na detekci ohybové deformace na 
předním komínu, BR= tenzometry zapojené na detekci ohybové deformace na zadním komínu. z = z 
složky síly z dynamometru. 

 

Kalibrační konstanty Fconst jednotlivých kalibrovaných bodů 3-14 pak byli základem 

kalibra ční funkce Cflm závislé na působišti síly na noži brusle x (mm). Cflm je tak závislá na 

působišti síly x (mm) (12).     

( )BRBFxCfF lmlm
+×= )(             (12) 

 
Legenda: 

Flm = lateromediální složka síly, Cflm= kalibrační funkce pro určení Flm, BF = tenzometry zapojené na 
detekci ohybové deformace na předním komínu, BR= tenzometry zapojené na detekci ohybové 
deformace na zadním komínu. x = závislost na působišti síly na noži brusle.  

 

Tabulka 7 udává průměrné hodnoty kalibrovaných pozic a průměrné hodnoty Fconst, z kterých 

byla určena funkce kalibračního faktoru Cflm.  
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Tabulka č. 7: Průměrné hodnoty Fconst pro určení Cflm 

 

 

 

 

 
Legenda:  

Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je 
označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, 
Fconst označuje vypočtenou konstantu ((│BF│+│BR│)/z).  Průměr │BF│+│BF│ označuje 
průměrnou hodnotu měřeného součtu. Průměr Fconst označuje průměrnou hodnotu vypočtené 
konstanty. x je sloupec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána v mm.Celá 
tabulka je v příloze 14.   

 

Kalibrovanými pozicemi 3-14 byla následně proložena funkce Cflm, závislá na působišti síly 

na noži brusle. Funkci Cflm udává graf. 3 vycházející z tabulky 7.  
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Graf č. 3: Cflm jako funkce působiště síly na noži brusle x (mm) pro určení Cflm 

 
Legenda: Cflm = kalibrační funkce pro Flm. Osa x = působiště síly  (mm). Osa y udává sumu signálu (BF+BR). R2 
= chyba proložení kalibrační funkce 
 

Cflm je funkce závislá na působišti síly x, přičemž pro všechny síly platí, že působiště síly je 

dáno poměrem PF a PR (viz kalibrace Ft). Ft dosahuje řádově vyšších hodnot, a proto je jeho 

hodnota považována za přesnější. Zvolený souřadný systém bere v úvahu jen jedno působiště 

síly.  

( ) ( ) 0043,01021010-02 52-73-10 +⋅+−⋅= − xxxCF lm      (13) 
Legenda: 

Cflm = kalibrační funkce pro určení Flm, x= působiště síly na noži brusle 
 

Výsledná Cflm je polynom třetího stupně (13) s chybou proložení R2 = 0,5145 

 

7.1.4.3 Kalibrace Fml 

 

Kalibrace Fml probíhala tak, že každý kalibrovaný bod 1-16 na obr. 51 byl zatížen ve směru 

Fml. Brusle byla položena na bok do dřevěné konstrukce, která umožňovala pohyb pouze ve 

směru Fml. V této poloze byly body 1-16 (obr. 51) zatěžovány silou ve směru Fml pomocí 

vyvinutí tlaku na brusli vůči hrotu, který byl připevněn na silové desce (Kistler®).  
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Každý zatěžovaný bod 1-16 (obr. 51) byl zatížen třikrát silou ve směru Fml, přičemž byla 

zaznamenána síla signálu ze všech zapojených tenzometrů a zároveň síla ve směru „z“ 

změřená technologií Kistler®. Z technologie Kistler® byla využita pouze „z“  složka měřené 

síly, která odpovídala směru zatěžování. Tato data ukazuje zkrácená tabulka 8 (celá tabulka 

v příloze 15).  

 

Tabulka č. 8: Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F ml a měřená složka síly „z“ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Legenda:  

Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. x je sloupec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. 
Dewetron je označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na 
předním nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze 
silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Celá tabulka je v příloze 15.   

 
 
Z jednotlivých el. signálů (V) byli poté vypočítány poměry a součty, kdy pro kalibraci Fml byl 

proveden součet absolutních hodnot z tenzometrů BF na předním komínu s absolutní 

hodnotou signálu tenzometrů BR. Součet těchto signálů byl dělen změřenou „z“ složkou síly 
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měřené na silové desce Kistler®(14). Tím byla určena kalibrační konstanta Fconst  pro měřený 

bod.  

 z

BRBF +
=Fconst           (14) 

Legenda: 
Fconst = kalibrační konstanta pro určení Fml, BF = tenzometry zapojené na detekci ohybové deformace na 
předním komínu, BR= tenzometry zapojené na detekci ohybové deformace na zadním komínu. z = z 
složky síly z dynamometru. 

 

Kalibrační konstanty Fconst jednotlivých kalibrovaných bodů 3-14 pak byli základem 

kalibrační funkce Cfml závislé na působišti síly na noži brusle x (mm). Cfml je tak závislá na 

působišti síly x (mm) (15).     

 

 

( )BRBFxCfmlmlF +×= )(             (15) 
 
Legenda: 

Cft = kalibrační funkce pro určení Ft, x= působiště síly na noži brusle 
 
 

 

 

 

Tabulka č. 9: Průměrné hodnoty Fconst pro určení Cfml 
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Legenda:  
Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je 
označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, 
Fconst označuje vypočtenou konstantu ((│BF│+│BR│)/z).  Průměr │BF│+│BF│ označuje 
průměrnou hodnotu měřeného součtu. Průměr Fconst označuje průměrnou hodnotu vypočtené 
konstanty. x je sloupec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána v mm.Celá 
tabulka je v příloze 16.   

 

 

Kalibrovanými pozicemi 3-14 byla následně proložena funkce Cfml, závislá na působišti síly 

na noži brusle. Funkci Cfml udává graf. 4 vycházející z tabulky 9.  

 

Graf č. 4: Cfml jako funkce působiště síly na noži brusle x (mm) pro určení Cfml 

 
 
Legenda: Cfml = kalibrační funkce pro Fml. Osa x = působiště síly  (mm). Osa y udává sumu signálu (BF+BR). R2 
= chyba proložení kalibrační funkce 
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Cfml je funkce závislá na působišti síly x (16), přičemž pro všechny síly platí, že působiště síly 

je dáno poměrem PF a PR (viz. kalibrace Ft). Ft dosahuje řádově vyšších hodnot, a proto je 

jeho hodnota považována za přesnější. Zvolený souřadný systém bere v úvahu jen jedno 

působiště síly.  

( ) ( ) 0017,010510104 527311 +⋅+−⋅= −−− xxxCf
ml                 (16) 

Legenda: 
Cfml = kalibrační funkce pro určení Fml, x= působiště síly na noži brusle 

 

Výsledná Cfml je polynom třetího stupně (16) s chybou proložení R2 = 0,5537 

 

Významný bodem kalibrace bylo i určení pravidla, kdy je pro měření  Fo detekována Fml a 

kdy Flm. Toto rozlišení bylo provedeno ze signálu z tenzometru BF. Pokud byl signál 

z předního tenzometru BF kladný, byla použita Cfml pro určení Fml, pokud byl signál 

z předního tenzometru BF záporné hodnoty byla použita CFlm pro určení Flm (17). 

 
Fo = Fml ∨ Flm  ,  platí u BF:  Fo < 0 = Flm ,   když Fo > 0 = Fml   (17) 

 

Legenda: Fo = ohybová složka síly, Fml = mediolaterální složka síly, Flm= lateromediální složka síly, BF 
tenzometry na předním nosníku nože brusle zapojené na ohyb; 
 
 
 
7.1.5 Validace experimentálního detekčního zařízení – „měřící brusle“ 
 
Tenzometry byly dle teoretických předpokladů instalovány a zapojeny do čtyř detekčních 

setů. Již z pohledu množství variant bylo nutné ověřit, zda teoretický model zapojení 

odpovídá zamýšlenému účelu, tedy zda jsou doopravdy měřeny  deformace vlivem vybraných 

interakčních sil na bruslařské botě.  

 

Výsledek kalibrace ukázal, že samotné měřicí zařízení i sběr dat je funkční a je možné započít 

s validací hodnot měřených „měřící bruslí“. 

 
Validace probíhala  za využití dynamometru (Kistler ®  - 9281). Tenzometry na brusli byli 

zapojeny a jejich záznam probíhal v  softwaru Dewetron®, zároveň byl prováděn záznam z 

dynamometru (Kistler ®).  Při validaci Ft a působiště síly na noži našlápnul proband vždy na 

patní část nože brusle a poté provedl přesun těžiště těla vpřed, aby postupně zatížit celou část 

nože brusle až  na noži brusle dosáhl vztažného bodu 0. Toto „zhoupnutí“ bylo opakováno 
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třikrát po sobě o 10 měřeních a bylo opakováno s časovým odstupem 14 dnů. Validace 

spočívala v komparaci výstupních hodnot z 2 měřících zařízení. Jako dynamometr byla 

použita silová deska- Kistler ®- 9281. Ze systému Dewetron®  bylo pracováno s daty 

detekovanými „měřící bruslí“ a přepočtenými dle statické kalibrace. Absolutní odchylka 

měření ∆ byla počítána jako rozdíl naměřených hodnot Ft z měřící brusle a Fz z dynamometru 

ve stejném čase (18). Relativní odchylka δ  byla počítána jako procentuální rozdíl Ft 

naměřené měřící bruslí a Fz naměřené dynamometrem (19), přičemž Fz byla považována jako 

100%. Pro orientaci byla spočítána i korelace měřených hodnot (rbk), pro kvantitativní ověření 

stejnosti průběhu měřených křivek jak doporučuje Stergiou (Stergiou 2004). 

 

n

FF zt∑ −
=∆

2)(
         (18) 

100⋅

−

=
∑

n

F

FF

t

zt

δ         (19) 

 

Legenda:  

∆ = absolutní chyba měření, Ft = data tlakové složky síly z měřící brusle, Fz = data měřená 

dynamometrem Kistler®, n=počet měřených datových záznamů. δ = relativní odchylka. 

 

Jednotlivá měření validace byla shrnuta do celkové tabulky uvedené v příloze 17. Ukázkovou 

část z měření validace ukazuje graf 5. Ft byla validována na rozsahu měření 10 - 1000N, 

přičemž ukázkový graf zaznamenává pouze část této validace.  

 

Validace ukázala průměrnou absolutní odchylku měření ∆ = 18,6N a průměrnou relativní 

chybu měření δ = 8,6%.  Způsob zpracování dat odchylek měření ukazuje příloha 17. 

Korelační koeficient Ft a Fz byl rbk = 0,96, což ukazuje na velmi přesnou shodu průběhu obou 

křivek, která je patrná i z grafu 5. Závislost Fo ze systému Dewetron na Fz z dynamometru 

Kistler® ukazuje příloha 20. 
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Graf č. 5: Srovnání záznamu Ft se záznamem měřené síly na silové desce    
 

 
 
Legenda: 

Osa y- Ft = síla v (N), osa x – čas (s), Červeně jsou data Ft ze záznamu „měřicí brusle“, modrá křivka 
data Fz ze silové desky Kistler®, která byla využita jako dynamometr. Snímaný pohyb je přenesení 
hmotnosti vpřed (zhoupnutí).  

 
 
Data ze stejných měření byla použita i pro validaci působiště síly na noži brusle. Graf. 6 

ukazuje vybranou ukázkovou validační křivku.  Jednotlivá měření validace byla shrnuta do 

celkové tabulky uvedené v příloze 18.  Absolutní odchylka měření ∆  byla počítána jako 

rozdíl naměřených hodnot působiště síly „x“  z měřící brusle a působiště síly „xkistler“ na 

dynamometru ve stejném čase (20). Relativní odchylka δ  byla počítána jako procentuální 

rozdíl x naměřené měřící bruslí a „xkistler“ naměřené dynamometrem (21), přičemž xkistler bylo 

považováno jako 100%. Pro orientaci byla spočítána i korelace měřených hodnost (rbk), pro 

kvantitativní ověření stejnosti průběhu měřených křivek jak doporučuje Stergiou (Stergiou 

2004). 

 

n

xx kistler∑ −
=∆

2)(
        (20) 
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100⋅

−

=
∑

n

x

xx kistler

δ         (21) 

Legenda:  

∆ = absolutní chyba měření, Ft = data tlakové složky síly z měřící brusle, xkistler = data měřená 

dynamometrem Kistler®, n= počet měřených datových záznamů. δ = relativní odchylka. 

 

 

Graf č. 6: Srovnání záznamu působiště síly zjištěné z poměru PF/PR se záznamem ze 
silové desky.   

 
Legenda:   

Osa y- působiště síly, osa x – čas (s). Červeně jsou data ze záznamu „měřicí brusle“, modrá křivka data 
ze silové desky Kistler®, která byla využita jako dynamometr. Jde vidět, že při zatížení mimo 
kalibrovanou oblast nože brusle není signál z „měřící brusle“ vyhodnocen, zatímco záznam ze silové 
desky pokračuje, při znovu zatížení kalibrované oblasti je signál z „měřící brusle“opět velmi blízký 
hodnotách ze silové desky.  

 
Validace ukázala průměrnou absolutní odchylku měření ∆ = 1,3mm a průměrnou relativní 

chybu měření δ = 8,4%.  Způsob zpracování dat odchylek měření ukazuje příloha 18. 

Korelační koeficient x a „xkistler“ byl rbk = 0,95, což ukazuje na velmi přesnou shodu průběhu 

obou křivek, která je patrná i z grafu 6. Z grafu 6 je rovněž patrné, že pokud je působiště síly 
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mimo kalibrovanou oblast, měřící brusle signál nevyhodnotí. Po „návratu“ působiště síly do 

kalibrované oblasti je signál z měřicí brusle opět vyhodnocen. Během validace x bylo nutné 

pro srovnání přepočíst hodnoty měřené na dynamometru Kistler na stejnou osu viz. příloha 

18. Závislost Fo ze systému Dewetron na Fz z dynamometru Kistler® ukazuje příloha 21. 

 

Pro validaci Fo byl prováděn pohyb „přenášení hmotnosti“ z pravé vnitřní strany a levou 

vnější stranu. Což ve reálním bruslení odpovídá např. překládání brusle z hrany na hranu.  

 

Toto „přenesení“ bylo opakováno třikrát po sobě v deseti měřeních a bylo opakováno 

s časovým odstupem 14 dnů. Validace spočívala v komparaci výstupních hodnot z dvou 

měřících zařízení. Jako dynamometr byla použita silová deska- Kistler®. Ze systému 

Dewetron® o bylo pracováno s daty detekovanými „měřící bruslí“ a přepočtenými dle statické 

kalibrace. Absolutní odchylka měření ∆  byla počítána jako rozdíl naměřených hodnot Fo 

z měřící brusle a Fz z dynamometru ve stejném čase (22). Relativní odchylka δ  byla počítána 

jako procentuální rozdíl Fo naměřené měřící bruslí a Fz naměřené dynamometrem Kistler (23), 

přičemž Fz bylo považováno jako 100%. Pro orientaci byla spočítána i korelace měřených 

hodnost (rbk), pro kvantitativní ověření stejnosti průběhu měřených křivek jak doporučuje 

Stergiou (Stergiou 2004). 
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Legenda:  

∆ = absolutní chyba měření, Ft = data tlakové složky síly z měřící brusle, Fz = data měřená 

dynamometrem Kistler®, n=počet měřených datových záznamů. δ = relativní odchylka. 

 

Jednotlivá měření validace byla shrnuta do celkové tabulky uvedené v příloze 19. Ukázkovou 

část z měření validace ukazuje graf 7. Fo byla validována na rozsahu měření 2 - 500N, 

přičemž ukázkový graf zaznamenává pouze část této validace.  

 

Validace ukázala u Fo „měřicí brusle“ absolutní odchylku měření ∆ = 9,3N  z a relativní 

odchylku měření δ  = 10,6%, při korelačním koeficientu rbk = 0,98, což značí vysokou shodu 
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měřených křivek. Data pro získání odchylky měření  (přesnosti měření) ukazuje příloha 19. 

Závislost Fo ze systému Dewetron na Fz z dynamometru Kistler® ukazuje příloha 22. Graf 7 

ukazuje jedno z validačních měření. Chyba měření Fo je relativně vyšší u hodnot blížících se 

hodnotě 0.  

 

Graf č. 7: Srovnání záznamu Fo se záznamem měřené síly na silové desce 

 

 
Legenda:   

Osa y- Fo v (N), osa x – čas (s), Červeně jsou data ze záznamu „měřicí brusle“, modrá křivka data ze 
silové desky Kistler®, která byla využita jako dynamometr. Snímaný pohyb je přenesení hmotnosti 
z pravé strany vlevo a zpět.   

 

Na základě stanovení přesnosti měření jsou hodnoty z „měřící brusle“ považovány za validní 

v rámci stanovené chyby měření.  Hodnoty i průběh sil odpovídal stejnému současně 

snímanému záznamu s již standardizovaného dynamometru.  

 

Bylo prokázáno, že měřicí brusle detekuje silové působení Ft , Fo a působiště síly x působící 

na bruslařskou botu. Hodnoty měření měřící bruslí jsou tak validní v rámci chyby měření.  
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Přesnost měření pomocí měřící brusle je:  
 
Ft ± 8,6% na rozsahu měření 10-1000N 

x ± 8,4% na rozsahu měření 10-1000N v kalibrované části nože brusle 

Fo ± 10,6% na rozsahu měření 2-500N 

 

 
7.1.6 Registrace měřicího zařízení jako užitného vzoru 
 
 
Vývoj měřicího zařízení si vyžádal zhotovení unikátní konstrukce „měřící brusle“, která 

nebyla v popsané formě užita v žádné z dostupných studií či patentových vzorů. Protože sami 

výrobci bruslařských bot tají výsledky některých studií či nezveřejňují způsoby testování 

svých výrobků, bylo rozhodnuto o patentování prototypu „měřící brusle“ jako užitého vzoru 

použité měřící techniky. V příloze 20 je kopie zápisu užitného vzoru .  

 
Název užitého vzoru : 
 
Brusle měřící přenos sil z podloží na botu při bruslení 

 

Název užitného vzoru byl uzpůsoben dle formální předlohy úřadu průmyslového vlastnictví. 

Podstatnou částí užitného vzoru jsou nároky na ochranu, které vymezují faktickou originalitu 

technického řešení. V užitném vzoru je nárokováno umístění tenzometrů na nosníku brusle a 

zapojení tenzometrů do Wheatstoneových můstků. Znění nároků na ochranu má upravenou 

zobecněnou terminologii dle požadavků úřadu průmyslového vlastnictví. 

 

Znění nároků na ochranu:  

 

„Brusle pro detekování přenosových sil během bruslení, vyznačující se tím, že se její nosná 

konstrukce skládá jednak ze dvou spojených kovových nosníků ve tvaru U s  uchytnou částí 

pro upevnění na botu s rozměry odpovídajícími velikosti dotykové plochy s patní a špičkovou 

částí boty a dále s plochami pro upevnění k bočním částem čepele, a jednak čepele, přičemž 

na nosnících brusle jsou v prostoru pod upevněním boty k ramenům nosníků připevněny 

tenzometry, kde tyto tenzometry jsou zapojeny do klasického Wheatstoneova můstku pro 

měření ohybové složky síly a sériově zapojeného Wheatstoneova můstku s přídavnými odpory 

pro měření tlakové složky síly upevněnými rovněž na boční ploše nosné konstrukce, přičemž 

jsou tenzometry propojeny kabelem přes externí AD převodník do vyhodnocovací jednotky.“ 
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Další podstatnou součástí je průmyslová využitelnost, která určuje okruh použití.  

 

Znění průmyslové využitelnosti: 

 

„Nosná konstrukce, umístění a zapojení tenzometrů je využitelné pro detekci přenosových sil 

mezi bruslařskou botou a podložím. Je tak umožněna přesná korekce techniky bruslení, nebo 

výběr bruslařských bot pro sportovce. Naměřená data mohou sloužit k inovaci tvaru a 

vlastností nově konstruovaných bruslařských bot, nebo k ověření vlastností bot stávajících. 

Naměřené hodnoty lze také využít ke stanovení silového zatížení organismu bruslaře 

v biomechanice.“ 

 
 
 
7.2 Metody použité v pilotní studii 
 

Pilotní studie bude provedena jako experiment, v kterém bude měřeno „n“ probandů během 

předem zvolené lokomoce na ledové ploše. U probandů budou zjištěny tvarové 

charakteristiky nohou (X), které se v průběhu testu nemění a během pohybu na ledové ploše 

budou sledovány zátěžové charakteristiky systému noha-brusle-podloží (Y) během dvou 

definovaných pohybů. Sledování zátěžových charakteristik bude probíhat pomocí „měřící 

brusle“ a systému Footscan Insole® . Přesné určení detekovaných proměnných X, Y a definice 

sledovaných pohybů uvádí kapitola 7.2.2 a 7.2.3.  

Pilotní studie bude hodnotit určené časové stálé prediktory X1-Xn vůči predikantům Y1-Yn, 

které popisují dynamiku zatěžování systému noha-brusle-podloží během dvou vybraných 

pohybů. Z více měření jednoho probanda budou provedeny případové studie (n = 1), které 

určí hodnoty predikantů Y1-Yn. V případových studiích bude vyhodnocena míra variability 

sledovaných jevů (predikantů) v rámci sledovaného jednotlivce. Hodnocen bude variační 

koeficient vyjádřený v procentech (24) (Stergiou 2004).  

        (24) 
    
Legenda: vx je variační koeficient, Sx směrodatná odchylka, x= aritmetický průměr 
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Hodnoty Y1 a Yn z jednotlivých případových studií budou testovány vůči predikantům X1-Xn 

Kendallovým korelačním koeficientem τ. Kendallův koeficient (25) je specifický tím, že 

nečiní žádný předpoklad o povaze pravděpodobnostního rozdělení a může zpracovat 

jakýkoli po čet jednotlivých výsledků (Sheskin 2003).  

Hypotetickým předpokladem je, že morfologický tvar nohy je pro dynamický průběh 

interakčních sil významným prediktorem. Předpokladem pro splnění hypotézy H1 je 

prokázání vzájemné konkordance nebo diskordance prediktorů X1-X4 a predikantů Y1-Y12.  

Statistická významnost bude hodnocena na hladině významnosti p < 5%.  Za statisticky 

významný korelační koeficient pořadové korelace bude považována hodnota  τr  > 0,50 (25) 

jak doporučuje Sheskin (Sheskin 2003).  

 

p < 0,05 ^  τr > 0,50           (25)  

  

Legenda: p=hladina významnosti, τr = Kendallův koeficient pořadové korelace,  

 

     (26) 

Legenda:  

τ = Kendallův korelační koeficient, P představuje počet souhlasných dvojic ve sledovaných množinách. 
Souhlasné dvojice v množinách  prediktorů  a predikantů{X 1, Y1} a {X 2, Y2} jsou takové dvojice, pro 
které platí: σ (X2−X1)ů=σ(Y2−Y1).n = počet hodnoceni použitých k vypočtu. σ = permutace, 2P 
můžeme také vyjádřit jako rozdíl konkordancí P a diskordancí Q. Konkordance je kladná asociace 
kritérií X a Y, diskordance je záporná asociace X a Y.  

   

 

Po kritické review studií zabývajících se měřením interakčních sil při hře ledního (kapitola 2) 

hokeje bude proveden návrh experimentu, který vyhodnocuje reálný přínos dat popisujících 

interakci nohy-brusle-podloží. Zjišťovaná data distribuce plantárních tlaků budou získána ze  

standardizované měřicí technologie (Footscan insole®), tato data budou doplněna z 

experimentálně konstruovaného měřicího zařízení („měřící brusle“) k provedení pilotní 

studie formou experimentálního měření dvou sledovaných pohybů na ledové ploše.  Z měření 

těchto sledovaných pohybů budou sbírána data použitá do statistické analýzy několika 

případových studií (n = 1) s následnou pořadovou korelaccccí získaných X a Y (použit bude 

Kendallův korelační koeficient).   
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Následná pořadová korelacececece získaných dat, bude hodnotit již průměrné hodnoty vzešlé 

z jednotlivých případových studií.  Komparativní analýza má za úkol najít souvislosti mezi 

měřenými veličinami a tvarem plosky nohy. Do statistické analýzy budou vstupovat na jedné 

straně predikanty (X1 –X4) v podobě tvarové struktury nohou. Tedy prvky, které jsou 

v průběhu měření stabilní (relativní stálost zjištěného stavu). Na druhé straně změřené popisné 

veličiny postihující dynamický průběh interakčních sil (Y1- Y12), což je dynamické rozložení 

plantárních tlaků, zátěžová (tlaková) složka interakční síly Ft, ohybová složka interakční síly 

Fo a působiště interakční síly na noži brusle. Kvantitativní vztahy mezi těmito znaky 

v současnosti nelze generalizovat, protože chybí jakýkoliv standard pro ohodnocení 

dynamických změn v botě brusle během bruslení v LH.  

Výzkum se bude zabývat především analýzou dat z dvou různých detekčních technik (jedna 

standardní a jedna experimentální) a hledáním souboru indikátorů majících významnou 

diagnostickou hodnotu pro deskripci dynamických změn nohy v průběhu zatěžování.   

Fáze pilotní studie:  

1. volba testované skupiny, 

2. definice pojmů a detekovaných proměnných pro pilotní studii, 

3. sběr dat a provedení pilotní studie, 

4. provedení analýzy získaných dat (testování hypotézy),  

5. vyhodnocení kazuistického významu detekovaných dat za pomoci standardního a 

experimentálního měřicího zařízení. 

V Pilotní studii proběhne měření podle více detekčních metodik s různou chybou měření, 

která určuje jejich reliabilitu .  Reliabilita zjištění morfologického tvaru nohy a predikantů je 

určena přesností RTG, které je nižší nežli 1%. Navíc budou jako prediktory určeny délkové 

poměry prvních tří prstů nohy a nikoliv číselné označení typu nohy. Morfologický tvar bude 

určen predikanty X1-X4 určenými v kapitole 7.2.3. 

Morfologická charakteristika nohy bude vztažena k dynamice zatěžování nohy, která bude 

měřena u skluzu s odrazem a brzdění dvěma různými detekčními metodami s rozdílnou 

chybou měření. Do výsledků budou zahrnována data z již standardizovaného měřícího 
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zařízení Footscan Insole®, u kterého je určena chyba měření (pro rozložení plantárních tlaků) 

pod 5% (Low, Dixon et al. 2010). A data dekovaná „měřící bruslí“, u kterých bude chyba 

měření teprve určena (předpokládáme chybu vyšší než 5%). Rozdílnost chyby měření bude 

vyřešena tím, že budou hodnoceny fáze pohybu (v procentech) jak užil např. Chang (Chang, 

Turcotte et al. 2002), v kterých nastanou sledované jevy a nikoliv absolutní hodnoty 

měřených dynamických sil. Určování proměnných pomocí vyjádření v procentech 

prováděného pohybu bude zvoleno i z důvodu, že tento proces umožňuje vyjádřit sledovaný 

dynamický jev jako jedno číslo použitelné do statistického hodnocení. Dynamické jevy budou 

hodnoceny jako prediktory Y1 – Y12, jejichž určení popisuje kapitola 7.2.3.   

Reliabilita:  V jednotlivých případových studiích bude vyhodnocena statistickou disperzí 

hodnot u n měření, přičemž polovina měření bude probíhat v jeden den, a druhá polovina 

měření o 14 dní později. Pro posouzení reliability měření bude hodnocena střední hodnota 

zjištěných dat x, směrodatná odchylka od průměru Sx a variační koeficient vx 
(3) . Reliabilita 

dat při určování korelačního koeficientu bude určována na základě určení hladiny 

významnosti p dle kritéria vzorce (24).  

 

Validita : V samotném výzkumu bude určena predikční validita, která bude testována 

Kendallovým koeficientem pořadové korelace a při hodnocení hladině významnosti p. 

Komplexní schéma pilotní studie je uvedeno na obr. 52.  
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Obr. č. 52: Schéma pilotní studie  

 

 

 

 

 

Legenda:  
n = počet probandů, X1 –X4 = prediktory, Y1- Y12 = predikanty, Šipky ukazují poslupnost 
zpracování dat. Konstrukce experimentálního zařízení je samostatná kapitola, která má navíc 
svoji kvantitativní část. 

Pohyb na ledové ploše  
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7.2.1 Testovaná skupina 
 

Testovanou skupinou byl reprezentativní vzorek hráčů ledního hokeje. Vybíráni byli hráči 

s dlouhodobou zátěžovou historií, což byla aktivní hra ledního hokeje alespoň 7 let a zároveň 

aktivní hráč LH.   

 

Vybrán byl tedy vymezený segment populace s relativně úzkým okruhem zkoumaných jevů. 

Přičemž je segment definován dle zátěžové historie nohy. Probandy byli hráči LH, kteří hrají 

LH minimálně 7 let. Lze tedy říci, že se jednalo o dlouhodobě adaptované hráče, kteří  se 

adaptovali na používání bruslařských bot.  

 

Vzhledem k faktu, že se jednalo o ověřování možností měřícího systému nebyl jako faktor 

výběru určující stav bruslařské techniky hráče, ani dosažená výkonnost hráče.  

 
7.2.2 Sběr dat 

 

Pilotní studie měla několik fází. Nejdříve byl proveden  RGT snímek levé nohy probandů, 

z kterého byly určeny prediktory X1-X4. Poté proběhlo samotné měření interakčních sil na 

ledové ploše z kterého byli zjištěny predikanty Y1-Y12. Proband měl obutou „měřící“ brusli na 

levé noze, která byla doplněna o měřicí vložku Footscan Insole® a stejný pár brusle na pravé 

noze, který byl hmotnostně i tvarově stejný. Kamerou byl prováděn záznam probíhajícího 

pohybu. Synchronizace měřicí techniky byla provedena pomocí časové osy ve videonahrávce, 

kde byl světelným signálem určen čas spuštění obou měřicích technik.  

 

Instrukce probandům byli: „Po startu jízdou vpřed proveď několik razantních odrazů, na 

modré čáře proveď prudkou brzdu vlevo“. Dva sledované pohyby byli skluz s odrazem a 

brzdění. U každého probanda byli provedeny tři měření v jeden den, a tři měření následující 

týden. Celkem tak bylo provedeno šest měření, které vstoupili do vyhodnocení experimentu. 

Z každého měření byl poté hodnocen jeden odraz levé nohy, přičemž byl vybrán vždy odraz, 

který byl proveden již ve fázi, kdy proband bruslil stabilním cyklickým pohybem. Druhým 

detekovaným pohybem bylo brzdění vlevo, které bylo v průběhu jednoho měření provedeno 

jen jednou.  
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Za začátek skluzu s odrazem byl považován moment dokončení  nasazení brusle na led na 

levé končetině během „bruslařského kroku“ (viz obr. 55 kinogram čas 10, 00s). Za dokončení 

odrazu byl považován moment, kdy L brusle ztratila kontakt s ledem (viz obr. 55 kinogram 

čas, 10,50s). 

 

Samotný experiment byl prováděn na ledové ploše na dráze 35 m. Sledovány byly dva 

pohyby na ledové ploše, u kterých je i z jiných studiích prokázána vyšší impaktní zátěž. 

Sledován byl skluz společně s odrazem a brzdění.  

 

Odraz je v LH hlavní propulsní silou, která určuje rychlost lokomoce i délku skluzu. Navíc 

jde o velmi frekventovaný pohyb, kterým hráč LH uskutečňuje lokomoci. Pro popis 

jednotlivých fází odrazu byla použita terminologie zavedená pro popis bruslařské techniky 

Pavlišem (Pavliš 2000).  Rozlišována tedy byla fáze přenesení, nasazení, skluz a odraz 

samotný (kapitola 2.10.1). Průběh pohybu je takový, že odraz je prováděn bezprostředně po 

fázi skluzu. Přičemž během skluzu jsou prováděny „přípravné pohyby „ a nastavení sklonu 

brusle umožňující samotný odraz. Navíc u odrazu je možné odlišné provedení při užití 

různých bruslařských technik. Zejména u startu je často využíváno tzv. „power skating“ pro 

získání co nejvyššího zrychlení. V této studii byl sledován odraz při cyklickém 

„brusla řském kroku“, kdy odraz plynule navazuje na fázi nasazení brusle a skluzu. 

Biomechanicky je odraz definován jako fáze, kdy je propulsní silou udělováno těžišti těla 

zrychlení kladné hodnoty. Měřící zařízení je konstruováno pro měření dynamických jevů, 

proto není hodnocen kinematický průběh zrychlení.  Běžně není v technice bruslení 

popisováno, kdy samotný skluz a odraz přesně začíná, ale pouze okamžik, kdy je odraz 

dokončen a odrazová noha ztrácí kontakt s ledem. Za začátek skluzu je považován moment 

dokončené fáze nasazení. V naší studii byl měřen pohyb, který zahrnuje celou interakční část 

bruslaře při skluzu s odrazem. Kdy je za počátek skluzu považován moment, kdy došlo 

k plnému „nasazení“ brusle na led. Samotná fáze „přípravy na odraz“, která probíhá ve fázi 

skluzu byla již považována za nezbytnou složku odrazu. Konec odrazu byl definován jako 

moment, kdy brusle ztrácí kontakt s ledovou plochou. Měřeny byly síly působící v systému 

noha-brusle-podloží během skluzu s odrazem. 
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Brzdění může mít více způsobů provedení, přičemž jako základní způsob považuje Paersall 

(2000) „brzdění bokem“ z jízdy vpřed(Pearsall, Turcotte et al. 2000). Ve studii je popisováno 

brzdění bokem z jízdy vpřed na levou stranu, kdy jsou obě brusle vytočeny doleva, podélnou 

rovinou nože kolmo na směr jízdy (Obr.53). Počátek brzdění byl stanoven na moment, kdy 

došlo k počátku vytočení levé nohy kolmo ke směru probíhajícího pohybu, namísto fáze 

nasazení. Za konec brzdění byl považován moment kdy byl zastaven dopředný pohyb bruslí u 

bruslaře.  

 

Obr. č. 53: Úvodní a konečná fáze brzdění 

 
 

U metody detekce dat pomocí Footscan Insole© jsou výstupní hodnoty plantární tlaky 

uvedené v kPa . Tyto plantární tlaky jsou výsledkem působení Ft na oblast plochy plosky 

nohy. Plantární tlaky proto rozdělujeme dle oblastí působení. Pro potřeby studie bylo využito 

8 zatěžovaných oblastí plantárních tlaků. Ve výsledcích je pak uveden časový průběh 

velikosti plantárních tlaků v označených místech. Oblasti plantárních tlaků jsou schematicky 

zobrazeny na obr. 54, přičemž zvolené oblasti jsou geometrickým útvarem na měřící vložce, 

v kterém je předpokládán kontakt vložky s danou oblastí (Low, Dixon et al. 2010). Velikost 

těchto oblastí jsou volitelné pro potřeby měření. Oblast paty H1 a H2 byla rozdělena na dvě  

geometricky stejné poloviny, protože rovina nože brusle prochází středem detekční vložky 

(obdélník měl tedy rozměry 30x70mm). U oblastí metatarzů a palce byly původní 

geometrické oblasti (původní volené softwarem Footscan o velikosti 15x15mm) zvětšeny o 10 

mm na každé straně, aby došlo k jejich prolínání. Bylo tak využito metody „klouzavého 

průměru“ pro určení poměru zatížený jednotlivých oblastí mezi sebou.  

 
Zjištění RTG probíhalo v Nemocnici na Františku,pod dohledem MUDr.Marcela Staši.  

Každý proband byl označen anonymně monogramem o dvou číslicích, kdy poslední písmeno 

označuje diagnostikovanou morfologickou strukturu měřené nohy.  

A = antická noha, E = Egyptská noha, K = Kvadratická noha 

Legenda: 
(levá část obr.) Měřená noha je levá, kdy za začátek 
brzdění byl považován moment, kdy byla levá brusle 
natáčena vnitřní stranou  vůči směru pobybu namísto 
nasazení k dalšímu bruslařskému kroku.   
 
Konec pohybu byl stanovenna moment, kdy byl 
zastaven dopředný pohyb bruslí bruslaře.  
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Obr. č. 54:  Detekované oblasti plosky nohy 
 

 
 

Legenda:  
Vlevo: schematické rozdělení, T1- oblast pod palcem, MI - oblast pod hlavičkou prvního metatarzu, 
MII - oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, MIII - oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, MIV - 
oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV - oblast pod hlavičkou pátého metatarzu,, H1- vnější část 
paty, H2- vnitřní část paty,Vpravo: původní rozdělení geometrických oblastí na vložce Footscan Insole® 

 

 

Pro synchronizaci měření ze všech detekčních zařízení bylo nutné jednotlivé výstupy 

znázornit na stejnou časovou osu. Tak vznikl popisný kinogram, který byl doprovázen třemi 

různými typy grafů (obr.55). První graf popisoval dynamický průběh poměrného zatížení 

oblastí plosky nohy  (z obr. 54), druhý graf ukazoval měřené složky síly Ft a Fo a třetí graf 

průběh působiště síly na noži brusle. Šlo tedy o soubor nesourodých veličin, které bylo nutné 

sjednotit pro statistické zpracování (viz kap. 7.2.3).  Sběr dat tak neprobíhal pomocí tvorby 

názorných grafů, ale pomocí vyhodnocování sledovaných predikantů v dílčích tabulkách.  
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Obr. č. 55: Záznam skluzu s odrazem pomocí videokamery, systému Footscan Insole® a 
měřící brusle 

 
Legenda:  

Záznam odrazu probanda, nahoře snímky z videozáznamu v čase T. Pod ním graf zatížení jednotlivých 
oblastí plosky nohy detekovaných systémem Footscan Insole®. Grafy „měřené složky síly“ a „ působiště 
síly na noži“ pocházejí z měřící brusle. Ft tlaková složka síly, -  Graf zatížené oblasti plosky nohy 
ukazuje průběhy: T1- oblast pod palcem, M1- oblast pod hlavičkou prvního metatarzu, M2- oblast pod 
hlavičkou druhého metatarzu, M3- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, M4- oblast pod hlavičkou 
čtvrtého metatarzu, M5- oblast pod hlavičkou pátého metatarzu, H1- vnější část paty, H2- vnitřní část 
paty 

 



 131 

U jednoho probanda vstoupilo do hodnocení 6 měření skluzu s odrazem a 6 měření brzdění. 

Poté byly určeny průběžné hodnoty Y1-Y12 u každého měření zvlášť, z kterých byla 

vypočítána průměrná hodnota Y1-Y12 u jednoho probanda. U testů provedených v rozdílné 

dny byla navíc určena test re-testová reliabilita koeficientem variability v x.   

 

Průměrné hodnoty Y1-Y12 poté vstoupili do korelační matice, kde byly hodnoceny vůči 

prediktorům X1- X4.  

 

 
 
 
 
 
 
7.2.3 Určení detekovaných proměnných 
 
Do vlastního výzkumu vstupovaly závislé i nezávislé proměnné vlastnosti probandů, jejichž 

význam je rozebrán v teoretické části. Z tvaru nohou u jednotlivých probandů vzešly vstupní 

nezávisle proměnné vlastnosti, které odrážejí vlastní dynamický průběh zatížení nohy. 

Výstupní závisle proměnné vzešly z měření biomechanických charakteristik v průběhu 

pohybu na ledové ploše.  

 
Vstupní nezávisle proměnné – prediktory: 

 
Jako vstupní nezávislá proměnná byl zvolen morfologický tvar nohy vycházející z hodnocení 

podle morfologického tvaru (Eltze, Miiller et al. 1993), kdy je noha hodnocena v kontextu 

falangeální délky (délky prstů) a metatarzofalangeální délky (délky prstů i s jejich metatarzy). 

Zejména dle poměru délky palce, druhého a třetího prstu a jejich metatarzů lze identifikovat 

jeden ze tří druhů nohy (noha egyptská, antická a kvadratická). Noha antická je typická tím, 

že palec má menší délku, než druhý a třetí prst, noha egyptská je typická nejdelším palcem 

nebo dlouhým (palcovým metatarzem) a noha kvadratická tím, že první tři prsty jsou stejné 

délky. Pro kvantifikaci těchto znaků byl zvolen poměr  falangeální délky palce vůči druhému 

a třetímu prstu nohy a poměr metatarzofalangeální délky prvního prstu vůči druhému a 

třetímu prstu.  

 

 

 



 132 

Vstupní nezávisle proměnné jsou: 

X1 – poměr délky palce a druhého prstu (mm/mm = koeficient) (27) 

X2 – poměr délky palce a třetího prstu (mm/mm = koeficient) (28) 

X3- poměr metatarzofalangeální délky prvního a druhého prstu (mm/mm = koeficient) (29) 

X4- poměr metatarzofalangeální délky prvního a třetího prstu (mm/mm = koeficient) (30) 

 
Obr. č. 56: Znázornění zjišťování X1-X4 

  
 
 
Legenda:  

falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda. Falangeální délka je určena přímou 
vzdáleností středu kloubního spojení baze proximálního falangeálního článku  a distálním hrotem  
hlavice distálního falangu. Metatarzofalangeální délka je určena přímou vzdáleností středu kloubního 
spojení proximálního konce metatarzu a distálního hrotu  hlavice distálního falangu.  

 
 
 

 

 

 

 

 

X1 = FL1/FL2          (27)
  

X2 = FL1/FL3            (28)
  

X3 = MF1/MF2             (29)
  

X4 =MF1/MF3                  (30)
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Výstupní závisle proměnné – predikanty: 

 
Výstupní nezávisle proměnné vycházejí z vyhodnocení dynamického průběhu zátěžových sil. 

Kvantifikace proběhla pomocí vyjádření sledovaného jevu jako procentuální fáze sledovaného 

pohybu. Časový průběh odrazu se skluzem nebo brzdění byl tedy rozdělen procentuálně 0-

100%. Kvantitativně hodnocený predikant je tak vyjádřen v procentech z časového intervalu 

T1 – T2 (T1 = začátek pohybu, T2 = konec pohybu), kdy predikant představuje procentuální 

dobu, kdy nastala jeho detekce v intervalu pohybu T1 - T2.  

 

Pomocí technologie Footscan Insole bylo sledováno 8 kontaktních oblastí.  U oblasti vnitřní 

části paty (H1) a vnější části paty (H2) byl sledován moment, kdy byla hodnota zatížení H1 a 

H2 relativně nižší, nežli zatížení jakéhokoliv z oblastí metatarzů nebo palce. U oblasti 

metatarzů byl sledován moment maximálního zatížení sledované oblasti. Oblasti metatarzů 

jsou označovány MI-MV , kdy metatarz palce nese označení MI . U zatížení samotného palce 

(T1) byl sledován moment maximálního zatížení sledované oblasti. Oblasti graficky 

znázorňuje obr. 57.  

 
U Ft byla sledována fáze pohybu (%) v které Ft dosáhla nejvyšší hodnoty v měřeném 

intervalu. U Fo byla hodnocena fáze pohybu (v %) s nejvyšší hodnotou a nejnižší hodnotou. 

Nejvyšší kladná hodnota Fo odpovídá Fml. Nejnižší záporná hodnota Fo odpovídá Flm.  

 
Vstupní nezávisle proměnné jsou: 

 

Y1 – moment relativního poklesu zatížení oblasti H1 (fáze pohybu v %) 

Y2 – moment relativního poklesu zatížení oblasti H2 (fáze pohybu v %) 

Y3 – moment extrémního zatížení MI  (fáze pohybu v %) 

Y4 – moment extrémního zatížení MII  (fáze pohybu v %) 

Y5 – moment extrémního zatížení  MIII  (fáze pohybu v %) 

Y6 – moment extrémního zatížení  MIV  (fáze pohybu v %) 

Y7 – moment extrémního zatížení MV  (fáze pohybu v %) 

Y8 – moment extrémního zatížení T1 (fáze pohybu v %) 

Y9 – moment extrémní hodnoty Ft (fáze pohybu v %) 

Y10- moment kladné extrémní hodnoty Fo (fáze pohybu v %) = moment nejvyšší Fml 

Y11- moment záporné extrémní hodnoty Fo (fáze pohybu v %) = moment nejvyšší Flm 

Y12- průměrná poloha působiště síly (% délky nože) 
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Obr. č. 57: Grafická ukázka popisovaných predikantů 

 
Legenda:  
Y1 – moment relativního poklesu zatížení oblasti H1 (fáze pohybu v %), Y2 – moment relativního poklesu zatížení oblasti H2 (fáze pohybu v 
%), Y3 – moment extrémního zatížení MI  (fáze pohybu v %), Y4 – moment extrémního zatížení MII (fáze pohybu v %), Y5 – moment 
extrémního zatížení  MIII  (fáze pohybu v %), Y6 – moment extrémního zatížení  MIV  (fáze pohybu v %), Y7 – moment extrémního zatížení 
MV  (fáze pohybu v %), Y8 – moment extrémního zatížení T1 (fáze pohybu v %), Y9 – moment extrémní hodnoty Ft (fáze pohybu v %), Y10- 
moment kladné extrémní hodnoty Fo (fáze pohybu v %) = moment nejvyšší Fml  , Y11- moment záporné extrémní hodnoty Fo (fáze pohybu v 
%) = moment nejvyšší Flm, Y12- průměrná poloha působiště síly (% kalibrované délky nože), T1- oblast pod palcem, M1- oblast pod 
hlavičkou prvního metatarzu, M2- oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, M3- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, M4- oblast pod 
hlavičkou čtvrtého metatarzu, M5- oblast pod hlavičkou pátého metatarzu, H1- vnější část paty, H2- vnitřní část paty, Predikanty Y5 a Y7 , 
které jsou zobrazeny červeně nebyli v tomto  případě detekovány v takovém zatížení, které by bylo graficky znázorněno, v těchto případech 
bude použita hodnota manuálně vyčtená ze softwaru Footscan Insole ®. 
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8. Výsledky 
 
Výsledky jednotlivých měření probandů jsou vždy shrnuty do souhrnné tabulky, které uvádějí 

dílčí data pro určení X1-X4 a Y1-Y12 u skluzu s odrazem a brzdění. Prediktory X1-X4 jsou 

v čase stálé, proto u nich není třeba počítat statistickou významnost. RTG snímky s popisem 

jsou uvedeny v označených přílohách. U predikantů Y je uvedena odchylka měření Sx a 

variační koeficient vx. Sběr dat ze sytému Dewetron (měřící brusle) probíhal exportem do 

datového souboru, který je zkrácen v tabulkách u značených příloh. Tabulky v hlavním 

dokumentu ukazují již výsledná data. Sběr dat ze systému Footscan Insole (verze softwaru 

2.32) probíhal manuálním přepisem požadovaných hodnot do tabulky výsledků. Software  

2.32 neumožňuje export požadovaných dat elektronickou formou.  

 

U brzdění nebyly sledovány predikanty Y1 a Y2, jejichž výskyt nebyl u brzdění pravidlem a 

nebylo by takovéto měření možné hodnotit zvolenými statistickými metodami. V některých 

případech došlo k tomu, že některý z predikantů Y1-Y8 nebyl detekován, v těchto případech 

nebyla hodnota z měření hodnocena v individuálním výstupu probanda. Průměr u 

sledovaného jevu tak byl počítán z nižšího množství naměřených hodnot.   
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 8.1 Výsledky případových studií (n=1)  
   

Výsledky probanda HHE 
 
U Probanda HHE byla diagnostikována antická noha. Tvarově tato noha není vyhraněným 

typem, ale charakteristiky antické nohy splňuje. Tvar nohy je dle lékařské diagnostiky bez 

patologických nálezů (RTG v příloze 24). Prediktory X1-X4 ukazuje tabulka 10. 

Tabulka č. 10: prediktory probanda HHE  
  FL1 FL2 FL3 MF1 MF2 MF3 
l (mm) 57 54 57 142 138 136 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,06 1,04 --------- --------- ---------- 
MF1/MF1-FM3 (mm/mm) ------- -------- ----------- 1,00 1,03 1,04 

X1 1,06           

X2 1,00           

X3 1,03           

X4 1,04           
Legenda: 

falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). 

 
Zatížení plosky nohy bylo u skluzu s odrazem (tab. 11) převážně v oblastech paty, 

k dominanci zatížení metatarzální části došlo v 77,8% průběhu pohybu u H2 a v  81,3% 

průběhu pohybu u H1. V závěrečné fázi skluzu s odrazem pak docházelo  nejdříve k 

vrcholu zatížení MIII  (78%) a MIV  (81%). Zatížení oblasti MI  vrcholilo v 90,3% průběhu 

pohybu a MII  v 85 % průběhu pohybu. K zatížení palce a MV  docházelo až v úplném závěru 

odrazu- T1 98% a MV  98,2%.  

Tabulka č. 11: predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda HHE skluz s 
odrazem 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y1 75 85 82 78 82 86 488 81,3 4,0 1,0 4,9 

Y2 75 84 75 73 83 77 467 77,8 4,2 1,1 5,4 

Y3 90 91 89 89 94 89 542 90,3 1,5 0,4 1,7 

Y4 86 86 90 79 81 88 510 85,0 3,5 0,9 4,1 

Y5 69 82 80 79 80 78 468 78,0 4,8 1,2 6,1 

Y6 75 85 81 79 83 83 486 81,0 3,6 0,9 4,4 

Y7 97 99 98 99 97 99 589 98,2 0,9 0,2 0,9 

Y8 99 95 99 99 97 99 588 98,0 1,7 0,4 1,7 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  
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Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda HHE považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantů Y2 (vx = 

5,4%) a Y5 (vx = 6,1%) variační koeficient mírně přesahoval 5%.  

 

U dat z měřící brusle (tab.12) byl ujištěn vrchol zátěžové síly Ft v 76,3% z intervalu skluzu s 

odrazem, což znamená, že po skluzu odraz gradoval ve fázi, kdy byly zatíženy především 

oblasti MII  a MIV , nikoliv oblasti prvního metatarzu a palce. Odraz byl tedy proveden pod 

druhým a třetím metatarzem, při zanedbatelném vlivu palce a MI . Průměrná hodnota 

působiště síly byla 49,9% z nože brusle od vztažného bodu 0, což je řádově polovina nože. 

Proband s antickou nohou tedy zatěžoval především střední část nože brusle. Fml byla 

detekována v době vrcholu zatížení palce (90,6% z intervalu pohybu), což ukazuje na to, že 

interakce palce nebyla využita pro dokončení odrazu, ale k pouhému odvinutí brusle z ledové 

plochy.  

 

Tabulka č. 12: predikanty měřené experimentálním zařízením probanda HHE, skluz s 
odrazem 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
  
Predikanty 
 1 2 3 4  5  6 % %   % 

Y9 79 77 81 77 73 71 457,9 76,3 3,5 0,9 4,6 

Y10 93 86 98 91 88 87 543,0 90,5 4,1 1,0 4,5 

Y11 36 40 23 25 34 31 189,1 31,5 6,0 1,5 19,2 

Y12 49 50 51 49 49 50 299,3 49,9 0,8 0,2 1,7 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12  měřených experimentálním zařízením. Měření 1-3 
seřazené v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = 
součet, ∩ je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná 
hodnota odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 
25 a 26. 

 
Zátěžové síly nosníku brusle během skluzu s odrazem můžeme u probanda HHE považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, pouze u Flm byl variační 

koeficient vysoký (vx=19,2%), což znamená, že lateromediální složka síly neměla u skluzu s 

odrazem stabilní průběh v rámci jednotlivých měření.  

 

U brzdění  (tab. 13 a 14) došlo nejdříve k vrcholu zatížení oblastí MI  (54,7%) a MV  (22,3%). 

V pozdější fázi brzdění  došlo k vrcholu zatížení oblasti MII  (81,3%), MIII  (85%) a MIV  

(87,7%), a to v době, kdy zároveň vrcholily síly Ft (83,5%)  i Fml (83,7%). Oblasti MII-MIV  

byly tedy dominantně zatíženy během brzdění. Působiště síly bylo mírně v přední části nože 
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brusle (39,2% od vztažného bodu 0). Nejvyšší hodnota Flm byla detekována v začátku 

měřeného intervalu pohybu (20,5%), což odpovídá dokončení vytáčení brusle kolmo ke směru 

pohybu.  

 

Tabulka č. 13: predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda HHE, brzdění 
 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 55 49 56 53 58 57 328 54,7 3,1 0,8 5,6 

Y4 73 77 69 94 89 86 488 81,3 8,5 2,1 10,5 
Y5 88 81 80 83 92 86 510 85,0 4,1 1,0 4,8 

Y6 89 89 85 95 89 80 527 87,8 3,9 1,0 4,4 

Y7 20 25 18 21 26 24 134 22,3 3,0 0,7 13,3 

Y8 50 48 52 45 57 52 304 50,7 3,2 0,8 6,3 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y3-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y3-Y8 pro měřeného probanda.  

.  
Zatěžování plosky nohy během brzdění můžeme u probanda HHE považovat za stabilní u 

predikantů Y3 (vx = 5,6%), Y5 (vx = 4,8%), Y6 (vx = 4,4%) a Y8 (vx = 6,3%). Variační 

koeficient vx byl u zbylých predikantů Y4 (vx = 10,5 %) a Y7 (vx = 13,3%)  mírně vyšší, 

zatížení MII  a MV  tedy nemělo stabilní průběh v rámci jednotlivých měření.  

 
Tabulka č. 14: predikanty měřené experimentálním zařízením probanda HHE, brzdění 
 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y9 87 87 91 76 80 81 501,1 83,5 5,0 1,3 6,0 
Y10 91 85 66 86 87 88 502,3 83,7 8,2 2,1 9,8 

Y11 17 34 14 20 19 18 123,2 20,5 6,4 1,6 31,4 

Y12 44 35 38 37 40 40 235,0 39,2 2,7 0,7 6,9 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12  měřených experimentálním zařízením. Měření 1-3 
seřazené v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = 
součet, ∩ je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná 
hodnota odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 
27 a 28. 

 
Zátěžové síly nosníku brusle během brzdění můžeme u probanda HHE považovat za relativně  

stabilní u Y9 (vx=6%), Y10 (vx=9,8 %), Y12 (vx=6,9%). Pouze u Flm byl variační koeficient 

vysoký (vx=31,4%), což znamená, že lateromediální složka síly neměla u brzdění stabilní 

průběh v rámci jednotlivých měření.  
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Výsledky probanda JSK  
 
U Probanda JSK byla diagnostikována kvadratická noha, tvarově tato noha není vyhraněným 

typem, ale charakteristiky kvadratické nohy splňuje. Tvar nohy je dle lékařské diagnostiky 

bez patologických nálezů (RTG v příloze 29). Jako noha kvadratického typu byla struktura 

posouzena především podle šířky metatarzální a falangeální oblasti s nekompaktností 

jednotlivých článků prstů. Prediktory X1-X4 ukazuje tabulka 15. 

Tabulka č. 15: prediktory probanda JSK 
  FL1  FL2  FL3  MF1  MF2  MF3  
l (mm) 57 52 55 140 136 134 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,10 1,04 ------- ---------- ------------ 
MF1/MF1-FM3 (mm/mm) ------- ---------- ----------- 1,00 1,03 1,04 

X1 1,10           
X2 1,04      
X3 1,03      
X4 1,04      

Legenda: 
falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). 

 
Zatížení plosky nohy (tab. 16) bylo u skluzu s odrazem převážně v oblastech paty, 

k dominanci zatížení metatarzální části došlo v 79,2 % průběhu pohybu u H2 a v 80,7 % 

průběhu pohybu u H1. V závěrečné fázi pohybu pak dochází především k zatížení MI 

(90,5%) a MV (97%) a T1 (95,7%), u  kterých  byl zjištěn poměrně pozdní nástup a vrchol 

zatížení. Brzký nástup zatížení byl zjištěn u MII  (85,8%), MIII  (78,3%) a MIV (80,8%), a to 

v době detekovaného vrcholu Ft (82,8) a Fml (78,3) (viz tabulka 17).  

 
Tabulka č. 16: predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda JSK u skluzu 
s odrazem 

číslo měření ∑ ∩  Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y1 74 86 81 75 82 86 484 80,7 4,8 1,2 6,0 

Y2 76 83 77 71 84 84 475 79,2 4,4 1,1 5,5 

Y3 91 93 87 90 92 90 543 90,5 2,1 0,5 2,3 
Y4 86 84 91 86 82 86 515 85,8 2,9 0,7 3,3 

Y5 75 80 82 74 80 79 470 78,3 2,9 0,7 3,7 

Y6 73 83 80 80 85 84 485 80,8 4,2 1,0 5,2 

Y7 97 97 97 98 97 96 582 97,0 0,5 0,1 0,5 

Y8 96 95 92 98 98 95 574 95,7 2,0 0,5 2,1 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  
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Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda JSK považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantu Y1 (vx = 

6,0 %) variační koeficient mírně přesahoval 5%.  

 

Flm byla dekována v 41,7 % pohybu, tedy v rámci přípravy probanda na samotný odraz. 

Průměrné působiště síly se pohybovalo okolo středu nože brusle (x = 44,9% délky nože od 

vztažného bodu 0) s mírnou tendencí působení na přední části nože brusle.  

 
Tabulka č. 17: Predikanty měřené experimentálním zařízením při skluzu s odrazem 
probanda JSK 
 

měření   ∑  ∩ Sx 1/4 Sx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 součet        %     % 

Y9 86 81 80 84 80 86 496,7 82,8 2,8 0,7 3,4 

Y10 81 76 77 75 77 84 469,6 78,3 3,3 0,8 4,2 

Y11 44 44 44 34 29 56 250,1 41,7 8,5 2,1 20,4 

Y12 42 46 50 46 47 38 269,3 44,9 4,0 1,0 8,9 
Legenda: 

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12  měřených experimentálním zařízením. Měření 1-3 
seřazené v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = 
součet, ∩ je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná 
hodnota odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda.  Výpočtová tabulka uvedena v příloze 
30 a 31. 

 
Zátěžové síly nosníku brusle během skluzu s odrazem můžeme u probanda JSK považovat za 

relativně  stabilní u Y9 (vx=3,4 %), Y10 (vx=4,2 %), Y12 (vx=8,9%). Pouze u Flm byl variační 

koeficient vysoký (vx=20,4%), což znamená, že lateromediální složka síly neměla u skluzu 

s odrazem stabilní průběh v rámci jednotlivých měření.  

 
U brzdění (tabulka 18 a 19) docházelo nejdříve k vrcholu zatížení MI  a to v 62% intervalu 

brzdění. Zatížení MII  (74,8%) a MIII  (72%), gradovalo v době nejvyšší Ft (76%). Poté došlo 

k maximu zatížení MIV  (81,2%) a MV  (85,5%). Jako poslední gradovalo zatížení T1 (86%). 

Maximum Fml (52,1%) bylo zjištěno dříve než maximum Flm (70,1%), pozdní maximu Flm 

ukazuje na nestabilní závěrečnou fázi brzdění. Působiště síly na noži bylo v průměru pod 

středem nože v 54,4% délky nože brusle od vztažného bodu 0. 

 

Zatěžování plosky nohy během brzdění můžeme u probanda JSK považovat za relativně 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 10%, u predikantu Y3 (vx = 
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16,8 %) byl variační koeficient vysoký. Zatížení MI tedy nemělo u tohoto probanda stabilní 

průběh u brzdění.   

Tabulka č. 18: predikanty měřené technologií Footscan Insole® při brzdění probanda 
JSK 
 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 54 64 53 64 51 86 372 62,0 10,4 2,6 16,8 

Y4 73 77 69 75 69 86 449 74,8 5,2 1,3 6,9 

Y5 62 74 69 71 70 86 432 72,0 6,8 1,7 9,4 

Y6 75 84 81 79 82 86 487 81,2 3,6 0,9 4,5 

Y7 89 93 87 78 80 86 513 85,5 4,8 1,2 5,7 

Y8 79 82 87 89 93 86 516 86,0 4,5 1,1 5,2 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  

 
Zátěžové složky síly u brzdění neměli u probanda JSK stabilní průběh. U predikantů 

převažovali vysoké koeficienty variace. U Y9 (vx=29,6%), u Y10 (vx=51,9%), u Y11 (vx=31,0 

%) a u Y12 (vx=9,3%).  

 
Tabulka č. 19: predikanty měřené experimentálním zařízením při brzdění probanda 
JSK 
 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %   % 

Y9 82 28 98 75 83 92 460,0 76,7 22,7 5,7 29,6 

Y10 44 27 94 48 79 18 312,5 52,1 27,0 6,8 51,9 

Y11 64 26 91 91 71 75 420,4 70,1 21,7 5,4 31,0 

Y12 59 55 53 51 46 61 326,0 54,3 5,1 1,3 9,3 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 32 a 33. 
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Výsledky probanda VLE 
 
U Probanda VLE byl diagnostikována egyptský typ nohy. Tvar nohy není vyhraněným typem, 

ale parametry egyptské nohy splňuje.  Tvar nohy je dle lékařské diagnostiky bez 

patologických nálezů (RTG v příloze 34).  

 
Tabulka č. 20: Prediktory probanda VLE 
  FL1  FL2  FL3  MF1  MF2  MF3  
l (mm) 53 44 44 125 125 119 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,20 1,20       
MF1/MF1-FM3 (mm/mm)       1,00 1,00 1,05 

X1 1,20           
X2 1,20      
X3 1,00      
X4 1,05      

 
Legenda: 

falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). 

 
Zatížení oblasti paty během skluzu s odrazem (tab.21 a 22) dominovalo nad zatížením 

metatarzů, zatížení paty bylo přeneseno na metatarzy až v poslední třetině pohybu H1 

(78,8%) a H2 (77,8%). Z metatarzů dosáhnula vrcholu zapojení nejdříve oblast MIII  (88,7%) 

a MV  (88,3%). Dokončení odrazu proběhlo relativně synchronně pod oblastmi MI  (92,3%), 

MII  (90,5%) a T1 (91,3%).  

 
Tabulka č. 21: predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda VLE u skluzu 
s odrazem 
 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y1 78 79 81 77 80 78 473 78,8 1,3 0,3 1,7 

Y2 76 77 81 75 79 79 467 77,8 2,1 0,5 2,7 

Y3 90 93 94 91 90 96 554 92,3 2,1 0,5 2,2 

Y4 87 91 91 88 92 94 543 90,5 2,2 0,6 2,5 

Y5 88 92 85 87 92 88 532 88,7 2,7 0,7 3,0 

Y6 95 89 91 95 89 97 556 92,7 3,0 0,7 3,2 

Y7 88 87 91 87 87 90 530 88,3 1,6 0,4 1,9 

Y8 91 92 86 94 91 94 548 91,3 2,8 0,7 3,0 
 
Legenda: 

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  



 143 

 
Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda VLE považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u všech predikantů nižší než 5%.   

 

Nejvyšší Ft byla zjištěna v 84,1% pohybu a Fml v 81,8% pohybu, kdy přestalo dominovat 

zapojení oblastí H1 a H2. Převážná část odrazu  tak proběhla při zapojení metatarzů. 

Působiště síly se pohybovalo pod předním komínem brusle v 34,8% délky nože od vztažného 

bodu 0. Vrchol Flm byl detekován v 16,9 % pohybu, což odpovídá začátku překlopení brusle 

na vnitřní hranu.  

 
Tabulka č. 22: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda VLE, skluz s 
odrazem 

  měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 

predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y9 82 87 87 79 90 79 504,5 84,1 4,3 1,1 5,1 

Y10 85 79 80 90 86 72 491,1 81,8 5,7 1,4 7,0 

Y11 14 18 18 30 8 14 101,4 16,9 6,7 1,7 39,5 

Y12 35 37 34 36 32 34 208,7 34,8 1,6 0,4 4,7 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 35 a 36. 

 
Zátěžové síly během skluzu s odrazem můžeme u probanda VLE považovat za stabilní. 

Variační koeficient byl relativně nízký vx Y9 (vx = 5,1%), Y10(vx = 7,0%),  Y12(vx = 4,7%), 

pouze u predikantu Y11 (vx = 39,5 %) byl variační koeficient vysoký. Flm tak měla stabilní 

průběh v rámci skluzu s odrazem.   

 

U brzdění (tab. 23 a 24) došlo k relativně brzkému vrcholu zapojení oblastí MI  (56,5%) a 

MV  (66,8), což by naznačovalo rychlou stabilizaci pohybu. V relativně stejnou dobu došlo 

k vrcholu zatížení MII  (76,3%) s MIII  (77,2%) a MIV (84,7%) s T1 (85%), K vrcholu 

zatížení T1 a MV  došlo řádově v době vrcholu Ft (82,4%) a Fml (80,5%). Vrchol Flm byl 

detekován hned v úvodu brzdění v 7,4% pohybu. I u brzdění se působiště síly pohybovalo 

v přední části nože brusle v 39,8% délky nože od vztažného bodu 0.  
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Tabulka č. 23: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda VLE brzdění 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 54 57 63 51 64 50 339 56,5 5,0 1,2 8,8 

Y4 88 77 69 81 69 74 458 76,3 7,1 1,8 9,4 

Y5 78 83 71 83 74 74 463 77,2 4,7 1,2 6,1 

Y6 83 89 89 86 75 86 508 84,7 4,4 1,1 5,2 

Y7 65 63 70 65 68 70 401 66,8 2,8 0,7 4,2 

Y8 91 85 84 90 82 78 510 85,0 4,1 1,0 4,9 
 
Legenda: 

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y3-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y3-Y8 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 37 a 38. 

 
Zatěžování plosky nohy během brzdění můžeme u probanda VLA považovat za relativně 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 10%.   

 
 
 
Tabulka č. 24: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda VLA brzdění 
 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %   % 

Y9 82 81 81 88 87 75 494 82,4 4,3 1,1 5,3 

Y10 80 81 81 84 83 75 483 80,5 3,0 0,8 3,7 

Y11 7 6 5 10 11 4 44 7,4 2,6 0,6 34,6 

Y12 32 42 57 37 34 36 239 39,8 8,4 2,1 21,1 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda.  

 
 
Zátěžové síly během brzdění můžeme u probanda VLE považovat za stabilní u  Y9 (vx = 

5,3%), Y10(vx = 3,7%). U Y12(vx = 21,1 %) a Y11 (vx = 34,6 %) byl variační koeficient vysoký. 

Flm  ani Fml tak měla stabilní průběh v rámci skluzu s odrazem.   
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Výsledky probanda JJE 
 
U Probanda JJE byl diagnostikován egyptský typ nohy. Typ egyptské nohy je výrazný 

s dlouhým palcem. Tvar nohy je dle lékařské diagnostiky bez patologických nálezů (RTG 

v příloze 39). Zjištěné prediktory udává tabulka 25.  

 
Tabulka č. 25: Prediktory probanda JJE 

  F1  F2  F3  MF1  MF2  MF3  

l (mm) 59 43 45 122 115 115 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,37 1,31       
MF1/MF1-FM3 (mm/mm)       1,00 1,06 1,06 

X1 1,37           
X2 1,31      
X3 1,06      
X4 1,06      

Legenda:  
falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). 

 
U skluzu s odrazem (tabulka 26 a 27) dominovalo zatížení oblasti paty H1 (78,3%) a H2 

(78,5%) nad zatížením metatarzů. Z metatarzů dosáhnula vrcholu zapojení nejdříve oblast 

MII  (75,3%). Dokončení odrazu proběhlo relativně synchronně pod oblastmi MI  (83,7,3%), 

MIII  (87,7 %) MIV  (87,3%) a T1 (83,5%). V závěru odrazu nastal rovněž vrchol zapojení 

MV (92,5%).  

 
Tabulka č. 26: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda JJE, skluz s 
odrazem 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y1 78 77 81 72 81 81 470 78,3 2,8 0,7 3,6 

Y2 77 75 80 82 75 82 471 78,5 2,8 0,7 3,5 

Y3 92 79 85 81 78 87 502 83,7 5,1 1,3 6,1 

Y4 90 77 69 75 69 72 452 75,3 7,9 2,0 10,4 

Y5 88 92 83 83 92 88 526 87,7 3,7 0,9 4,2 

Y6 87 89 87 86 89 86 524 87,3 1,2 0,3 1,3 

Y7 91 94 89 95 91 95 555 92,5 2,3 0,6 2,5 

Y8 84 91 82 83 82 79 501 83,5 3,9 1,0 4,6 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  
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Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda JJE považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantu Y3 (vx = 

6,1 %) variační koeficient mírně přesahoval 5%. Pouze u Y4 byl variační koeficient vysoký 

(vx = 10,4 %). 

 
 
V době vrcholu Ft (83,6%) a Fml (81,5) dominovalo zapojení MI , po kterém vrcholilo zatížení 

oblasti MIII, M IV  a T1. Odraz byl tedy gradován pomocí těchto oblastí, což se jeví jako 

velmi efektivní souslednost zapojení oblastí nohy. Flm měla krátký vrchol na počátku pohybu 

v 8,1%, což ukazuje na velmi rychlé dokončení fáze přenesení. Působiště síly bylo převážně 

pod předním komínem brusle (x= 32,1%) od vztažného bodu 0.  

 
Tabulka č. 27: predikanty měřené experimentálním zařízením probanda JJE, skluz s 
odrazem 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y9 84 82 83 89 89 76 501 83,6 4,3 1,1 5,2 

Y10 81 81 82 85 84 76 489 81,5 3,0 0,7 3,6 

Y11 8 7 6 11 12 5 48 8,1 2,6 0,6 31,7 

Y12 29 33 28 37 32 33 192 32,1 2,9 0,7 9,0 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 40 a 41. 

 
Zátěžové síly u skluzu s odrazem můžeme u probanda JJE považovat za stabilní u  Y9 (vx = 

5,2%), Y10(vx = 3,6%). Relativně stabilní byla i Fml (vx= 9,0%). U Y12(vx = 31,7 %) byl 

variační koeficient vysoký. Flm  tak neměla stabilní průběh v rámci skluzu s odrazem.   

 
 
U brzdění (tabulka 28 a 29) došlo k relativně brzkému vrcholu zapojení oblasti MII  (75,3%) . 

V relativně stejnou dobu došlo k vrcholu zatížení MI  (83,7%), MIII (87,7%), MIV (87,3%) 

a T1 (83,5%). Jako poslední vrcholilo zatížení MV  (92,5%) K vrcholu zatížení MII  došlo 

řádově v době vrcholu Ft (73,4%) a Fml (71,5%). Vrchol Flm byl detekován hned v úvodu 

brzdění v 7,4% pohybu. I u brzdění se působiště síly pohybovalo v přední části nože brusle 

v x= 32,1% délky nože od vztažného bodu 0. 
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Tabulka č. 28: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda JJE brzdění 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 85 81 92 79 78 87 502 83,8 5,1 1,3 5,9 

Y4 90 75 69 70 77 69 452 75,1 7,9 2,0 11,4 

Y5 88 92 83 83 92 88 526 87,7 3,7 0,9 4,4 

Y6 87 89 87 86 89 86 524 87,1 1,2 0,3 1,3 

Y7 91 95 94 95 91 89 555 92,9 2,3 0,6 2,8 

Y8 82 83 84 91 82 79 501 83,7 3,9 1,0 4,6 
 
Legenda: 

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y3-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y3-Y8 pro měřeného probanda.  

 
Zatěžování plosky nohy během brzdění  můžeme u probanda JJE považovat za stabilní. 

Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantu Y1 (vx = 5,9 %) a 

Y2 (vx = 11,4 %) variační koeficient mírně přesahoval 5%. Pouze u Y7 byl variační koeficient 

vysoký (vx = 13,9%). 

 
 
Tabulka č. 29: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda JJE, brzdění 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %   % 

Y9 84 21 83 89 89 76 440,5 73,4 23,9 6,0 32,6 

Y10 81 21 82 85 84 76 428,9 71,5 23,0 5,7 32,1 

Y11 8 2 5,9 11 12 5 43,7 7,3 3,5 0,9 48,4 

Y12 29 33 28 37 32 33 192,3 32,1 2,9 0,7 9,0 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 42 a 43 

 
Zátěžové síly u brzdění můžeme u probanda JJE považovat za stabilní jen u  Y12 (vx = 9,0 %), 

U Y9(vx = 32,6 %), Y10 (vx = 32,1 %), Y11(vx = 48,4 %),  byl variační koeficient vysoký. Ft, 

Flm a Fml tak neměly stabilní průběh v rámci skluzu s odrazem.   
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Výsledky probanda SSA 
 
U Probanda SSA byl diagnostikován typický antický typ nohy (tab.30). Tvar nohy je dle 

lékařské diagnostiky bez patologických nálezů (RTG je zobrazen příloze 44). 

 
Tabulka č. 30: Prediktory probanda SSA 
  FL1  FL2  FL3  MF1  MF2  MF3  
l (mm) 60,00 60,00 53,00 129,00 134,00 119,00 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,00 1,13       
MF1/MF1-FM3 (mm/mm)       1,00 0,96 1,08 

X1 1,00           
X2 1,13      
X3 0,96      
X4 1,08      

Legenda: 
falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). 

 
U skluzu s odrazem (tab. 31 a 32) došlo k dominanci zatížení metatarzů v rámci měřeného 

pohybu relativně brzy oproti ostatním probandům, u H1 v 54,2% a u H2 v 49,8%. Odrazová 

část tedy probíhala především v metatarzální části plosky nohy. Vrchol zatížení u MV  byl 

detekován ještě v době dominantního zatížení oblasti paty v 21,5%. Z metatarzů poté nejdříve 

gradovalo zatížení MII  (72,5%) následováno zatížením MI (82%) a MIII  (87,7%).  Jako 

poslední gradovalo zatížení oblasti T1 (92,5%). Na dokončení odrazu se tak podílely 

především oblasti MI, MII  a MII,  zakončené aktivitou T1, což se pro timing odrazu dá 

nazvat optimem z hlediska poměru zatížení oblastí plosky nohy.  

 
Tabulka č. 31: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda SSA, skluz s 
odrazem 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y1 55 49 56 53 58 54 325 54,2 2,9 0,7 5,4 

Y2 50 48 52 45 57 47 299 49,8 3,3 0,8 6,7 

Y3 82 79 85 81 78 87 492 82,0 2,9 0,7 3,6 

Y4 73 77 69 75 69 72 435 72,5 3,1 0,8 4,2 

Y5 88 92 83 83 92 88 526 87,7 3,7 0,9 4,2 

Y6 94 89 93 95 89 91 551 91,8 2,3 0,6 2,5 

Y7 20 25 18 21 26 19 129 21,5 3,0 0,7 13,9 

Y8 91 94 89 95 91 95 555 92,5 2,3 0,6 2,5 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y1-Y8 pro měřeného probanda.  
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Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda SSA považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantu Y1 (vx = 

5,4 %) a Y2 (vx = 6,7%) variační koeficient mírně přesahoval 5%. Pouze u Y7 byl variační 

koeficient vysoký (vx = 13,9%). 

 

Ft (85,7%) a Fml (78,8%) vrcholila u skluzu s odrazem během vrcholu zatížení MI  a MII . Flm 

(12,3%) vrcholila na začátku pohybu ve fázi překlápění brusle na vnitřní hranu. Působiště síly 

na noži brusle bylo v průměru pod předním komínem nože brusle v x = 33,8% délky nože od 

vztažného bodu 0 na noži brusle.  

 

Tabulka č. 32: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda SSA, skluz s 
odrazem 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %   % 

Y9 84 87 88 80 88 88 514,0 85,7 2,8 0,7 3,3 

Y10 74 84 84 76 85 71 473,0 78,8 5,5 1,4 7,0 

Y11 12 13 13 17 8 10 73,9 12,3 3,0 0,7 24,2 
Y12 31 37 34 37 32 33 203,0 33,8 2,4 0,6 7,1 

Legenda:  
Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené v řádcích 
probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ je průměr, Sx = 
směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota odpovídá konečnému Y9-
Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 45 a 46 
 
Zátěžové síly během skluzu s odrazem můžeme u probanda SSA považovat za stabilní u  Y9 

(vx = 3,3%), a dostatečně stabilní u Y10(vx = 7,0%) a Y12(vx = 7,1 %). U Y11 (vx = 24,2 %) byl 

variační koeficient vysoký. Flm tak neměla stabilní průběh v rámci skluzu s odrazem.   

 
 
U brzdění (tabulka 33 a 34) došlo nejdříve k vrcholu zatížení T1 (53,5%) a nejpozději 

k vrcholu zatížení MV  (89,5%). V relativně stejnou dobu vrcholilo zatížení oblastí MI 

(75,3%), MII  (72,5%), MIII (71%), MIV  (80,7%). K vrcholu Ft (63,7%) a Fml (56,8%) došlo 

významně dříve, nežli k zapojení metatarzů. Zároveň bylo detekován i relativně pozdní 

maximum Flm (63,1%). Což znamená, že metatarzy spíše jen dobrzďovaly pohyb. Působiště 

síly bylo v průměru pod předním komínem brusle x= 33,8% délky nože od vztažného bodu 0.  
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Tabulka č. 33: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda SSA- brzda 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 76 79 73 72 73 79 452 75,3 2,8 0,7 3,7 

Y4 73 77 69 75 69 72 435 72,5 3,1 0,8 4,2 
Y5 69 74 69 75 68 71 426 71,0 2,6 0,6 3,6 

Y6 75 84 81 79 82 83 484 80,7 3,3 0,8 4,1 

Y7 89 93 87 90 91 87 537 89,5 2,3 0,6 2,5 

Y8 52 56 50 54 58 51 321 53,5 2,7 0,7 5,1 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y3-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y3-Y8 pro měřeného probanda.  

 
Zatěžování plosky nohy během brzdění můžeme u probanda SSA považovat za stabilní. 

Variační koeficient vx byl u všech predikantů nižší než 5% a u Y8 (vx= 5,1%). 

 
Tabulka č. 34: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda SSA- brzda 
 

měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 % %     % % %   % 

Y9 58 73 73 58 60 60 382,0 63,7 6,8 1,7 10,8 

Y10 74 77 78 38 57 16 340,8 56,8 23,0 5,8 40,6 

Y11 46 68 68 70 72 54 378,6 63,1 9,5 2,4 15,0 

Y12 31 37 34 37 32 33 203,0 33,8 2,4 0,6 7,1 
 
Legenda: 

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 seřazené 
v řádcích probíhalo jako první, Měření 4-6 v řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ 
je průměr, Sx = směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota 
odpovídá konečnému Y9-Y12 pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka uvedena v příloze 47 a 48. 

 
Zátěžové síly během skluzu s odrazem můžeme u probanda SSA považovat za poměrně 

stabilní u  Y12 (vx = 7,1%) a Y9 (vx = 10,8%). U Y10 (vx = 40,6 %) aY11 (vx = 15,0 %) byl 

variační koeficient vysoký. Flm a Fml tak neměla stabilní průběh v rámci brzdění.   
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Výsledky probanda TTA 
 
U Probanda TTA byl diagnostikován antický typ nohy. Tvarově tato noha není vyhraněným 

typem, ale charakteristiky antické nohy splňuje. Tvar nohy je dle lékařské diagnostiky bez 

patologických nálezů (RTG v příloze 49). Prediktory X1-X4 ukazuje tabulka 35. 

 
Tabulka č. 35: Prediktory probanda TTA 
  FL1  FL2  FL3  MF1  MF2  MF3  
l (mm) 58 57 55 127 134 125 
FL1/FL1, FL2, FL3 (mm/mm) 1,00 1,02 1,05       
MF1/MF1-FM3 (mm/mm)       1,00 0,95 1,02 

X1 1,02           
X2 1,05      
X3 0,95      
X4 1,02      

Legenda:  
falangeální a matatarzofalangeální délky a jejich poměry . FL1 = falangeální délka palce, FL2 = 
falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální 
délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF 3 = metatarzofalangeální 
délka třetího prstu, X1-X4 = nezávislé proměnné probanda (udán je koeficient mm/mm). RTG příloha 
49.  

 
 
Dominance zatížení paty u skluzu s odrazem (tab. 36 a 37) byla relativně krátká H1 (48,2%) a 

H2 (51,8%). Vrchol zatížení MI  (91,2%), MII  (91%), MIV (94,2%) a T1 (91,8%) proběhl 

synchronně. Pozdní vrchol zapojení byl detekován u MIII  (97%) a MV (97,7%). Konečná 

fáze odrazu tedy probíhala z metatarzální části s vysokým zapojením palce. Časování poslední 

fáze skluzu s odrazem je  podobné časování u běžeckého odrazu.  

 

Tabulka č. 36: Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda TTA u skluzu 
s  odrazem 

číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 % %     % % %     % 

Y1 45 48 51 44 54 47 289 48,2 3,1 0,8 6,5 

Y2 48 53 49 56 48 57 311 51,8 3,4 0,8 6,5 

Y3 89 94 87 96 89 92 547 91,2 3,1 0,8 3,4 

Y4 86 90 95 95 91 89 546 91,0 3,4 0,8 3,7 

Y5 97 94 98 98 98 97 582 97,0 1,5 0,4 1,6 

Y6 94 92 93 95 96 95 565 94,2 1,3 0,3 1,4 

Y7 96 98 97 97 98 --- 486 97,2 1,2 0,3 1,2 

Y8 90 94 89 95 91 92 551 91,8 2,2 0,5 2,4 
 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y1-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 probíhalo 
jako první, Měření 4-6 probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ je průměr, Sx = směrodatná 
odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota odpovídá konečnému Y1-Y8 
pro měřeného probanda.  
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Zatěžování plosky nohy během skluzu s odrazem můžeme u probanda TTA považovat za 

stabilní. Variační koeficient vx byl u většiny predikantů nižší než 5%, u predikantu Y1 (vx = 

6,5 %) a Y2 (vx = 6,5%) variační koeficient mírně přesahoval 5%.  

 
Vrchol Ft (81,1%) byl téměř totožný s vrcholem Fml (81,7%) a to v době, kdy již byla 

převážná část zatížení na metatarzech, ale ne ve vrcholu jejich zatížení. Odraz byl tedy 

prováděn na metatarzech, ale s relativně brzkým timigem gradující odrazové síly. Flm byla 

detekována v 15,4% pohybu, tedy v době překlápění brusle z hrany na hranu. Působiště síly 

bylo v průměru detekováno ve střední části nože (51,8% délky nože od vztažného bodu 0).  

 
Tabulka č. 37: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda TTA odraz u 
skluzu s odrazem 

  měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 

predikanty 1 % %     % % %   % 

Y9 80 85 85 79 76 81 486,6 81,1 3,2 0,8 3,9 

Y10 85 82 82 81 78 82 490,2 81,7 2,1 0,5 2,6 

Y11 13 18 18 10 14 19 92,3 15,4 3,2 0,8 20,8 
Y12 56 53 50 49 50 52 310,7 51,8 2,2 0,5 4,2 

 
Legenda:  

Výsledky z měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 probíhalo 
jako první, Měření 4-6 probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ = průměr,, Sx = směrodatná 
odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota odpovídá konečnému Y9-Y12 
pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka je v příloze 50 a 51. 

 
Zátěžové síly během skluzu s odrazem můžeme u probanda TTA považovat za stabilní u  Y9 

(vx = 3,9%), Y12 (vx = 4,2 %) a Y10 (vx = 2,6 %). U Y11 (vx = 20,8 %) byl variační koeficient 

vysoký. Flm tak neměla stabilní průběh v rámci brzdění.   

 
 
U brzdění (tab. 38 a 39) došlo nejdříve k vrcholu zatížení T1 (59,3%), relativně synchronně 

pak k vrcholu zatížení MI  (76,5%), MII  (74,8%) a MIII  (73,5%) a to v době vrcholu zatížení 

Ft (79,3%) a Fml (72,1%). MIV  (81,2%) a MV (89,3%) měly vrchol zatížení již během 

„dobrzďování“. Flm (66,7%) bylo detekováno relativně v pozdní fázi pohybu. Působiště síly 

bylo v průměru pod středem brusle, x= 45,5% délky nože od vztažného bodu 0.  
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Tabulka č. 38 Predikanty měřené technologií Footscan Insole® probanda TTA brzdění 
číslo měření ∑  ∩ Sx 1/4 Sx vx 

predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y3 76 79 73 72 73 86 459 76,5 4,2 1,1 5,5 

Y4 73 77 69 75 69 86 449 74,8 5,2 1,3 6,9 

Y5 69 74 69 75 68 86 441 73,5 5,4 1,3 7,3 

Y6 75 84 81 79 82 86 487 81,2 3,6 0,9 4,5 

Y7 89 93 87 90 91 86 536 89,3 2,4 0,6 2,7 

Y8 52 56 50 54 58 86 356 59,3 10,5 2,6 17,8 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y3-Y8 technologií Footsca Insole®, měření 1-3 probíhalo 
jako první, Měření 4-6  řádcích probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ je průměr, Sx = 
směrodatná odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota odpovídá 
konečnému Y3-Y8 pro měřeného probanda.  

 
Zátěžové síly během brzdění můžeme u probanda TTA považovat za stabilní u  Y7 (vx = 

2,7%), Y6 (vx = 4,5 %) a relativně stabilní u Y5 (vx = 7,3 %), Y4 (vx = 6,9 %) a Y3 (vx = 5,5 %). 

U Y8 (vx = 17, 8 %) byl variační koeficient vysoký. T1 tak neměl stabilní průběh v rámci 

brzdění.   

 
 
 
Tabulka č. 39: Predikanty měřené experimentálním zařízením probanda TTA, brzdění 
 

měření  ∑ ∩ Sx 1/4 Sx vx 
predikanty 1 2 3 4 5 6 % %     % 

Y9 90 40 86 96 99 65 476 79,3 20,6 5,2 26,0 

Y10 49 41 88 83 97 75 433 72,1 20,5 5,1 28,4 

Y11 95 33 70 82 23 97 400 66,7 28,9 7,2 43,3 

Y12 37 42 46 45 48 54 273 45,5 5,2 1,3 11,5 
Legenda:  

Výsledky z 6 měření závisle proměnných Y9-Y12 experimentálním zařízením měření 1-3 probíhalo 
jako první, Měření 4-6 probíhalo s 14ti denním odstupem, ∑ = součet, ∩ je průměr, Sx = směrodatná 
odchylka, ¼ Sx = Sx/4, vx označuje variační koeficient.  Průměrná hodnota odpovídá konečnému Y9-Y12 
pro měřeného probanda. Výpočtová tabulka je v příloze 52 a 53. 

 
 
Zátěžové síly u brzdění můžeme u probanda TTA považovat za poměrně stabilní jen u  Y12 

(vx = 11,5 %), U Y9 (vx = 26 %), Y10 (vx = 28,4 %), Y11(vx = 43,4 %),  byl variační koeficient 

vysoký. Ft, Flm a Fml tak neměly stabilní průběh v rámci brzdění.   
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8.2 Výsledky pilotní studie 
 
U výsledků z jednotlivých případových analýzách byla testována  pořadová korelace X1-X4 

vůči průměrným hodnotám Y1-Y12. Testové skóry vstupních nezávisle proměnných X a 

výstupních závisle proměnných Y jsou uvedeny v  tab. č. 40 a 41.  

 
Tabulka č.40: Souhrn výsledných prediktorů a predikantů u skluzu s odrazem 

hráč X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

  FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 H1 H2 MI MII MIII MIV MV T Ft Fml Flm x 

  mm/mm mm/mm mm/mm mm/mm (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JSK 1,06 1,00 1,03 1,04 81 78 90 85 78 81 98 98 76 90 32 50 

HHE 1,10 1,04 1,03 1,04 81 78 91 86 78 81 97 96 83 78 42 45 

VLE 1,20 1,20 1,00 1,05 79 78 92 91 89 93 88 91 84 82 17 35 

JJE 1,37 1,31 1,06 1,06 78 79 84 75 88 87 93 84 84 82 8 32 

SSA 1,00 1,13 0,96 1,08 54 50 82 73 88 92 22 93 86 79 12 34 

TTA 1,02 1,05 0,95 1,02 48 52 91 91 99 94 99 92 81 82 15 52 

∩ 1,13 1,12 1,01 1,05 70,2 69,2 88,3 83,5 86,7 88,0 82,8 92,3 82,3 82,2 21,0 41,3 

Sx 0,13 0,11 0,04 0,02 13,7 12,9 3,9 7,1 7,2 5,4 27,5 4,4 3,2 3,8 12,0 8,0 
Legenda:  

X1-X4 jsou prediktory (poměry článků prstů), Y1-Y12 jsou predikanty s označením dle definice 
vstupních závisle proměnných. ∩ = průměr hodnot, Sx je směrodatná odchylka. FL1 = falangeální délka 
palce, FL2 = falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  
metatarzofalangeální délka prvního prstu, MF2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF3 = 
metatarzofalangeální délka třetího prstu. T1- oblast pod palcem, MI- oblast pod hlavičkou prvního 
metatarzu, MII- oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, MIII- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, 
MIV- oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV- oblast pod hlavičkou pátého metatarzu,, H1- vnější 
část paty, H2- vnitřní část paty, 

 
Analýzou testových skórů nezávisle proměnných – prediktorů X1, - X4  (viz tab. 40 a 41) 

lze zjistit, že zjištěné falangeální a matatartzofalangeální poměry jsou odlišné. Průměr  X1,= 

1,13 a X2 = 1,12 a u falangeálních poměrů je odlišný od průměrného  poměru X4 = 1,01, a X3 

= 1,05 u metatarzofalangeálních poměrů. Z těchto rozdílů lze očekávat, že i predikční validita 

bude u těchto dvou různých poměrů odlišná.   

 

Analýzou testových skórů závisle proměnných – predikantů Y1 – Y12 u skluzu s odrazem 

(tab.38) lze zjistit, že u některých predikantů byla statistická disperze Sx nízká jako u Y3 (Sx = 

3,9), Y6 (Sx = = 5,4,) Y8 (Sx = 4,4), Y9 (Sx = 3,2),  Y10 (Sx =  3,8). Naopak u jiných predikantů 

byla statistická disperze relativně vysoká Y1(Sx = 13,7), Y2 (Sx = 12,9),  Y7 (Sx = 27,5)  a Y11 

(Sx =12,0).  

 

Analýza testových skórů potvrzuje, že byly vybrány homogenní prediktory X1-X4, které 

budou srovnávány s různě proměnlivými predikanty Y1-Y12. Z analýzy testových skórů ještě 

nelze vyvodit jakoukoliv závislost, ale správnost volby sledovaných proměnných. 
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Tabulka č.41: Souhrn výsledných prediktorů a predikantů u brzdění 
hráč X1 X2 X3 X4 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

  FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 MI MII MIII MIV MV T Ft Fml Flm x 

  mm/mm mm/mm mm/mm mm/mm (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

JSK 1,06 1,00 1,03 1,04 55 81 85 88 22 51 84 84 21 39 

HHE 1,10 1,04 1,03 1,04 58 73 70 80 86 87 77 52 70 54 

VLE 1,20 1,20 1,00 1,05 57 76 77 85 67 85 82 80 7 40 

JJE 1,37 1,31 1,06 1,06 84 75 88 87 93 84 73 71 7 32 

SSA 1,00 1,13 0,96 1,08 75 73 71 81 90 54 64 57 63 34 

TTA 1,02 1,05 0,95 1,02 77 75 74 81 89 59 79 72 67 46 

∩ 1,13 1,12 1,01 1,05 67,7 75,5 77,5 83,7 74,5 70,0 76,5 69,3 39,2 40,8 

Sx 0,13 0,11 0,04 0,02 11,4 2,7 6,8 3,1 25,0 15,5 6,6 11,5 28,0 7,4 
 
Legenda: 

X1-X4 jsou prediktory (poměry článků prstů), Y1-Y12 jsou predikanty s označením dle definice 
vstupních závisle proměnných. ∩ = průměr hodnot, Sx je směrodatná odchylka. FL1 = falangeální délka 
palce, FL2 = falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  
metatarzofalangeální délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF3 = 
metatarzofalangeální délka třetího prstu. T1- oblast pod palcem, MI- oblast pod hlavičkou prvního 
metatarzu, MII- oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, MIII- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, 
MIV- oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV- oblast pod hlavičkou pátého metatarzu,, H1- vnější 
část paty, H2- vnitřní část paty, 

 
Analýzou testových skórů závisle proměnných – predikantů Y3 – Y12 u brzdění (tab. 41) lze 

zjistit, že u některých predikantů byla statistická disperze nízká jako u Y4 (Sx= 3,9), Y6 (Sx= 

3,1), Y5(Sx= 6,8), Y9(Sx= 6,6), Y12 (Sx= 7,4). Naopak u ostatních predikantů byla statistická 

disperze relativně vysoká Y3 (Sx= 11,4), Y7 (Sx= 25), Y8 = (Sx= 15,5), Y10 (Sx= 11,5),  a Y11 = 

(Sx= 28).  

 

Analýza testových skórů potvrzuje, že byly vybrány homogenní prediktory X1-X4, které 

budou srovnávány s různě proměnlivými predikanty Y1-Y12. Z analýzy testových skórů ještě 

nelze vyvodit jakoukoliv závislost, ale správnost volby sledovaných proměnných. V následné 

korelační matici bude již případnou závislost možné určovat. U některých probandů vstoupilo 

do průměrné hodnoty predikantů jen 5 měření, což bylo způsobeno v případě měření, kdy 

nebyl daný prediktor detekován.  

 

K popisu statistických vlastností míry síly vztahu proměnných X1 – X4 a Y1 – Y12  byl použit 

Kendallův korelační koeficient τr 
(26) k určení příslušného korelačního koeficientu mezi 

zjištěnými hodnotami morfologického tvaru a hodnotami zátěžových predikantů. 

Korelační koeficienty znázorňuje tabulka č.42. 
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Tabulka č. 42:   
Korelační matice pořadové korelace vstupních a výstupních proměnných zjištěných 
z průměrných hodnot u jednotlivých měřených probandů u skluzu s odrazem. Korelační 
koeficient τr byl určován pouze v případě, že hladina významnosti p byla nižší než 5% (p 
<0,05). Všechny hodnoty korelační matice jsou uvedeny v příloze 54. 
 

    X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

    FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 H1 H2 MI MII MIII MIV MV T Ft Fml Flm x 

X1 τr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1 p x 0,35 0,13 0,44 0,70 0,02 0,44 0,70 0,85 0,70 0,57 0,19 0,70 0,69 0,85 0,19 

X2 τr 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2 p 0,35 x 0,70 0,25 0,44 0,69 1,00 1,00 0,33 0,44 0,35 0,01 0,13 1,00 0,09 0,09 

X3 τr 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 p 0,13 0,70 x 0,70 0,12 0,04 0,56 0,33 0,17 0,12 1,00 1,00 0,85 0,84 0,70 0,44 

X4 τr 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 0,00 0,79 0,00 0,00 -0,83 

X4 p 0,44 0,25 0,70 x 0,44 0,68 0,17 0,08 0,84 1,00 0,02 0,44 0,03 0,54 0,25 0,02 

 
Legenda:  

X1-X4 prediktory, Y1-Y12 predikanty, τr = Kendallův korelační koeficient, p = hladina významnosti, 

Pokud byl zjištěn vysoký koeficient hladiny významnosti, byla konečná korelace označena za 
nulovou! X1-X4 jsou prediktory (poměry článků prstů), Y1-Y12 jsou predikanty s označením dle definice 
vstupních závisle proměnných. Červeně jsou označeny zjištěné korelace. FL1 = falangeální délka palce, 
FL2 = falangeální délka druhého prstu, FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  
metatarzofalangeální délka prvního prstu, MF 2 = metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF3 = 
metatarzofalangeální délka třetího prstu. T1- oblast pod palcem, MI- oblast pod hlavičkou prvního 
metatarzu, MII- oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, MIII- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, 
MIV- oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV- oblast pod hlavičkou pátého metatarzu,, H1- vnější 
část paty, H2- vnitřní část paty. Ft = tlaková složka síly, Flm = mediolaterální složka síly, Fml= 
lateromediální složka síly, x = působiště síly na nože brusle.  

 
 
Z korelační matice lze vyčíst, že bylo nalezeno 6 pořadových korelací splňujících podmínku 

kladenou pro potvrzení hypotézy H1 u skluzu s odrazem. Přičemž tři pořadové korelace 

pocházejí z „měřící brusle“ a tři pořadové korelace ze systému Footscan Insole®. Byla tak 

prokázána závislost mezi tvarovými charakteristikami nohy a dynamikou zatěžování. Tato 

závislost byla prokázána jak pro zátěžové charakteristiky měřené metodou Footscan Insole®, 

tak pro zátěžové charakteristiky měřené „měřící bruslí“.  

 
U prediktoru X4 byli zjištěny tři pořadové korelace, což je pro tuto pilotní studii vysoká 

četnost korelačních vztahů. Metatarzofalangeální poměr prvního a třetího prstu tak můžeme 

považovat za silný prediktor.  

 

U predikantu Y2 byly zjištěny dvě pořadové korelace. Vnější část paty tak můžeme považovat 

za významný predikant. 
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Tabulka č. 43:   
Korelační matice pořadové korelace vstupních a výstupních proměnných zjištěných 
z průměrných hodnot u jednotlivých měřených probandů u brzdění. Korelační koeficient 
τr byl určován pouze v případě, že hladina významnosti p byla nižší než 5% (p <0,05). 
Všechny hodnoty korelační matice jsou uvedeny v příloze 55. 
 

    X1 X2 X3 X4 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

    FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 MI MII MIII MIV MV T1 Ft Fml Flm x 

X1 τr 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X1 p x 0,35 0,13 0,44 0,85 0,35 0,19 0,35 0,85 0,35 0,85 0,85 0,19 0,85 

X2 τr 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2 p 0,35 x 0,70 0,25 0,19 0,85 0,35 0,57 0,09 0,57 0,35 0,85 0,09 0,19 

X3 τr 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X3 p 0,13 0,70 x 0,70 0,70 0,44 0,25 0,44 1,00 0,70 1,00 1,00 0,25 0,44 

X4 τr 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

X4 p 0,44 0,25 0,70 x 0,70 0,44 0,70 1,00 0,44 0,70 0,13 0,44 0,25 0,13 

 
Legenda:  

X1-X4 prediktory, Y1-Y12 predikanty, τr = Kendallův korelační koeficient, p = hladina významnosti, 

Pokud byl zjištěn vysoký koeficient hladiny významnosti, byla konečná korelace označena za 
nulovou! X1-X4 jsou prediktory (poměry článků prstů), Y3-Y12 jsou predikanty s označením dle definice 
vstupních závisle proměnných. FL1 = falangeální délka palce, FL2 = falangeální délka druhého prstu, 
FL3 = falangeální délka třetího prstu, MF1 =  metatarzofalangeální délka prvního prstu, MF 2 = 
metatarzofalangeální délka druhého prstu, MF3 = metatarzofalangeální délka třetího prstu. T1- oblast 
pod palcem, MI- oblast pod hlavičkou prvního metatarzu, MII- oblast pod hlavičkou druhého metatarzu, 
MIII- oblast pod hlavičkou třetího metatarzu, MIV- oblast pod hlavičkou čtvrtého metatarzu, MV- 
oblast pod hlavičkou pátého metatarzu,, H1- vnější část paty, H2- vnitřní část paty. Ft = tlaková složka 
síly, Flm = mediolaterální složka síly, Fml= lateromediální složka síly, x = působiště síly na nože brusle.  

 
 

Z korelační matice lze vyčíst, že u brzdění nebyl nalezen žádný signifikantní vztah splňujících 

podmínku kladenou pro potvrzení hypotézy H1. U brzdění tedy není prokázána žádná možná 

predikce pomocí tvarových charakteristik nohy. Brzdění tedy považujeme za příliš variabilní 

pohyb u zvolené hodnotící metodiky.  
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8.3 Interpretace výsledků 

 

Zátěžové parametry zatížení plosky nohou korelují kladně v případě prediktoru X1 a 

predikantu Y2. τr = 0,89 při p = 0,02 u skluzu s odrazem. Z této prokázané konkordance lze 

tvrdit, že čím je falangeální poměr prvního a druhého prstu vyšší, tím v pozdější fázi pohybu 

dochází k zatížení oblasti metatarzů u skluzu s odrazem. Tento výsledek můžeme přičíst jevu, 

kdy samotný „delší palec vůči druhému prstu“ (bez delších metatarzů) není schopen zajistit 

dostatečnou oporu v brusli pro odraz a proto je tato nestabilita kompenzována delším 

zatížením oblasti paty v průběhu skluzu s odrazem.   

 

Další parametry zatížení plosky nohy korelují negativně v případech prediktoru X2 a 

predikantu Y8 (τr = -0,87 při p= 0,01) u skluzu s odrazem. Z této prokázané diskordance lze 

tvrdit, že čím je poměrná délka palce vůči třetímu prstu nižší, tím později dojde k zatížení 

palce v průběhu skluzu s odrazem. Tato závislost ukazuje, že pokud je u falangeální oblasti 

dostatečná opora prstů, tak může odraz gradovat i za jejich pomoci. Pozdější vrchol zatížení 

palce je typický i pro odraz při běhu a skocích.  

 

Prediktor X3 koreloval u skluzu s odrazem s predikantem Y2 (τr = 0,77 při p= 0,04). Z této 

prokázané konkordance lze tvrdit, že čím je metatarzofalangeální délka druhého prstu nižší 

(nebo je delší metatarzofalangeální délka palce), tím v pozdější fázi pohybu dochází k zatížení 

oblasti metatarzů. Tento výsledek můžeme přičíst jevu, kdy samotný „delší palec delší palec 

vůči druhému prstu“ (bez delších metatarzů) není schopen zajistit dostatečnou oporu v brusli 

pro odraz a proto je tato nestabilita kompenzována delším zatížením oblasti paty v průběhu 

skluzu s odrazem. Jde o stejnou predikční závislost jako v případě X1 a Y2.  

 

Parametry zatížení plosky nohy korelují negativně v případech prediktoru X4 a predikantu Y7 

(τr = -0,83 při p= 0,02) u skluzu s odrazem. Z této prokázané diskordance lze tvrdit, že čím je 

poměrná metatarzofalangeální délka palce vůči třetímu prstu nižší, tím později dojde 

k zatížení oblasti MV (pátého metatarzu)  v průběhu skluzu s odrazem. Tato závislost ukazuje, 

že pokud je u metatarzofalangeální oblasti dostatečná opora prvních tří prstů, tak může odraz 

gradovat i za pomoci oblasti MV  (jejíž zapojení není pravidlem). K pozdějšímu vrchol 

zatížení oblasti MV během skluzu s odrazem totiž dojde pouze pokud je oblast MV  aktivně 

zapojena.   
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Parametry zátěžových sil nosníku nože korelují kladně v případě prediktoru X4 a predikantu 

Y9 τr = 0,79 p=0,03 u skluzu s odrazem. Z této prokázané konkordance lze tvrdit, že čím je 

poměrná metatarzofalangeální délka palce vůči třetímu prstu nižší, tím později dojde v 

průběhu skluzu s odrazem k maximu Ft. Pozdějším vrcholem Ft je umožněn delší interval pro 

produkci propulsní síly, která je z velké části realizována právě složkou Ft.   

 

Parametry zátěžových sil nosníku nože korelují negativně v případě prediktoru X4 a 

predikantu Y12 τr = -0,83 p=0,02 u skluzu s odrazem. Z této prokázané diskordance lze tvrdit, 

že čím je poměrná metatarzofalangeální délka palce vůči třetímu prstu nižší, tím více se bude 

pohybovat působiště síly pod přední částí nože brusle. Menší palec bude značit přesunutí 

působiště síly více pod přední část nože brusle.  

 

U brzdění (tabulka 43) nebyl mezi žádným prediktorem X1-X4 a predikantem Y1-Y12 

prokázán signifikantní vztah. Ani v jednom případě  nebyla hladina významnosti p< 5%. 

Brzdění mělo již v případových studiích častý výskyt vysokého variačního koeficientu vx. 

Ukázalo se, že zátěžové síly u brzdění mají velmi variabilní průběh, který nelze vztahovat 

k tvarovým charakteristikám nohy.  
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9. Kritika výzkumu 

 

Za kritický bod výzkumu považujeme samotné zvolení detekčních míst pro upevnění 

tenzometrů na experimentálním zařízení. Zvolena byla místa předpokládané největší tvarové 

deformace, ale nebylo v předstihu testováno, zda zvolená místa jsou pro zvolenou detekci 

vhodná. Tento metodický problém byl vyřešen úspěšnou validací experimentálního zařízení.  

 

Nedořešenou kapitolou zůstalo i omezení rozsahu pohybu po ledové ploše a konstrukční 

úpravy brusle. Tyto faktory mohou ovlivnit lokomoci měřeného probanda. Předmětem studie 

však nebyl dokonalý popis dynamiky probandů, ale vývoj měřicího zařízení za účelem 

prokázání jeho významu. Tyto nedostatky považujeme za technologicky snadno řešitelné, 

pokud bude další vývoj experimentálního zařízení považován za přínosný.  

 

V pilotní studii hodnotíme kriticky zvolení proměnných a to jak proměnných X1-X4, tak 

proměnných Y1-Y12. Pro možnou kvantifikaci a interpretaci výsledků bylo třeba množství 

proměnných redukovat empiricky na základě teoretického rozboru (teoretická část). Vybrané 

proměnné považujeme za elementární pro dynamický popis sil, například pro určení tvaru 

nohy byly hodnoceny falangeální a metatarzofalangeální poměry palce vůči druhému a 

třetímu prstu, což je samo o sobě elementární kritérium pro určení tvaru nohy dle Eltzeho. 

Kritérií pro určení tvaru nohy však existuje více. Mohl by být hodnocen třeba úhel Šmirákův, 

Clarkův nebo hodnocení podle Godunova. Pro naše účely však bylo nezbytné vybrat 

metodiku, která určí ontogeneticky neměnnou charakteristiku nohy. V hodnocení chyběl také 

predikant hodnotící zatížení oblasti nártu, ke kterému nebyla zkonstruovaná detekční 

technika. Měření zatížení oblasti nártu je však cílem pro inovaci patentované „měřící brusle“.  

 

Pro statistické zpracování dat je studie kritická v množství hodnocených probandů. V první 

fázi případových studií (n=1) je statistická významnost zajištěna množstvím provedených 

měření a zjištěným koeficientem variability (vx). U korelační matice je počítáno s tím, že 

reprezentativní průměr vycházející z jedno případové studie již zahrnuje vyšší počet měření a 

je možné jej brát jako reprezentativní vzorek. Nízké n (n=6) pro tvorbu s korelační matice 

považujeme za dostatečné pro prokázání příčinných vztahů mezi prediktory a predikanty 

pouze v případě dostatečně přesné hladiny významnosti p. V případě vysoké hodnoty p byl 

korelační koeficient automaticky považován za nulový. Korelační koeficient ve své podstatě 

neurčoval statistickou významnost (jak to u korelační koeficientů bývá), ale pouze 
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dokladoval, možnost zjištění předpokládaných závislostí. Pro tyto účely byl zvolen 

Kendallův korelační koeficient τ, který se vyznačuje tím, že nečiní žádný předpoklad o 

povaze pravděpodobnostního rozdělení a může zpracovat jakýkoli počet jednotlivých 

výsledků.  

 
V pilotní studii nebyla zohledňována lateralita, která hraje u LH velkou roli, to bylo z důvodu 

toho, že prototyp měřící brusle byl konstruován pouze jeden. V dalších studiích však bude 

možné konstruoval celý pár bruslařských bot. Lateralita zatěžování tak může být dalším 

výzkumným tématem.  

 
Z interakčních sil mohla být hodnocena také: 

celková velikost interakčních sil, zátěžová složka síly odděleně na předním a zadním 

nosníku nože brusle,  COP.  

 

Tyto složky nebyly hodnoceny z důvodu proveditelnosti a snadné interpretovatelnosti 

v pilotní studii, jde však o velmi významné veličiny, které je nutné zvažovat v dalších 

výzkumech.  
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10. Diskuze 
 
Měření zátěžových sil působících na nohu je dlouhodobě měřeno u běžných pohybů jako 

chůze, běh, skoky a další. K těmto pohybům je provedeno mnoho měření jak naboso, tak 

s využitím obuvi (Bransby-Zachary, Stother et al. 1990; D.J. MELDRUM 2004; Meldrum, 

Hilton et al. 2004; Klenerman L. 2006). Několik studií se zabývá měřením těchto sil ve 

sjezdovém lyžování (Lafontaine 1998), běžeckém lyžování (Stoggle January 2010), skocích 

na lyžích (Virmavirta, Komi et al. 1993), krasobruslení (Kho 1996), rychlobruslení (Yuki M 

1996) a bruslení v ledním hokeji (Pearsall D.J. 1999 ; Dewan 2004; Stidwill, Turcotte et al. 

2009). Tématika práce je velmi specifická, i proto byla provedena pilotní studie, která 

ověřovala kazuistický význam měřených hodnot. Chybou některým předešlých studií 

(Lafontaine 1998; Stidwill, Turcotte et al. 2009) dle našeho názoru je, že uvádějí možnosti, 

jakým způsobem lze měřit, nicméně neuvádějí k jakým závěrům můžeme díky měření dojít. 

Přínos studie vidíme nejenom v konstrukci měřícího zařízení, ale i v prokázání příčinných 

vztahů mezi tvarovou a zátěžovou charakteristikou nohy, respektive brusle.  

 

Pilotní studie určila 6 příčinných závislostí tvaru a zátěžové charakteristiky nohy, a zároveň 

dalších 42 korelačních vztahů  nebylo prokázáno. Redukci možných vztahů pro další studie 

tak můžeme považovat za velmi četnou. Z nepotvrzených korelačních vztahů však můžeme 

vybrat další, u kterých bude závislost jiná nežli konkordační nebo diskordanční (korelační 

koeficient τ testuje pouze jeden druh závislosti).  

 

Jedním z výsledků studie je, že měření plantárních tlaků má stejně četný vztah k tvarovým 

charakteristikám nohy, jako měření samotných velikostí Ft a Fo. I přesto považujeme měření 

Ft a Fo za elementární detekční parametry pro další výzkum. Obě složky síly se jeví jako 

velmi detailní charakteristiky pro popis interakce noha-brusle-podloží (viz. obr. 55). V dalším 

výzkumu tak bude možné srovnávat přímo průběhy těchto sil, a ne pouze jednu dominantu 

z každé měření síly. Navíc je možné sledovat změny dynamického průběhu sil při změně 

sklonu brusle, nebo při tvarové úpravě vnitřní výstelky. Je tak možné hodnotit dopad 

provedených změn na dynamiku zátěžových sil bruslaře.   

 
První stěžejní částí studie byla konstrukce nového měřícího zařízení. Před vlastním návrhem 

měřicího systému byla provedena rešerže metod měření plantárních tlaků a velikosti 

interakčních sil v podobě kritického review. Z této rešerže vzešel výběr měřicích zařízení, 

která byla použita v měřicím systému. Jako detekční zařízení pro velikost tlakových sil byly 
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zvoleny tenzometry, jejichž použití bylo zvoleno i u jiných studií (Yuki 1996, Paersal 2001, 

Dewan 2004, Paersal 2010). Tenzometry jsou jako měřící zařízení dostatečně přesné a jejich 

aplikace není technologicky náročná. U tenzometrů je důležité vybrat pro ně vhodné umístění 

a zvolit adekvátní zapojení do Wheatstonových můstků. Použity byli tenzometry s tepelnou 

kompenzací (HBM 6/350DK11E) a zapojeny tak, aby mohly být kdykoliv „vynulovány“ 

v nezatíženém stavu. Zatímco Stidwill (Stidwill, Turcotte et al. 2009) považuje za dostatečné 

množství tenzometrů pro detekci Ft jeden jediný tenzometr, Yuki (Yuki, Norihisa et al. 1996) 

úspěšně použil čtyři tenzometry. Užití jediného tenzometru se již z provedené rešerže jevilo 

jako neadekvátní pro požadovanou detekci. Naopak užití čtyř tenzometrů pro detekci Ft se 

osvědčilo jako velmi efektivní řešení. Pomocí čtyř tenzometrů pro Ft bylo možné detekovat 

působiště síly přesněji nežli pomocí čtyř tenzometrů pro detekci Fo (viz kapitola 7.1.4).  

 

Z biomechanického hlediska je pro určení zátěžové síly působící na nohu stěžejní zjištění 

zátěžové složky síly působící mezi botou a nohou a ohybové složky síly působících kolmo na 

rovinu bruslařského nože. Za velmi přínosné a považujeme i určení působiště Ft na noži 

brusle, i proto, že u něj byl prokázán alespoň jeden korelační vztah k tvarové charakteristice 

nohy. Působiště síly na noži brusle považujeme za parametr, který ovlivňuje samotný odraz. 

V kontextu prokázané závislosti poměrné metatarzofalangeální délky palce s třetím prstem a 

pozice průměrného působiště síly lze usuzovat na možnost měnění sklonu podrážky brusle, 

nebo tvaru nosného komínu právě v závislosti na poměru délky palce a třetího prstu. 

Efektivita takovéto změny může být prověřena v další kvantitativní studii. Celkově bylo 

během pilotní studie také prověřeno (ikdyž ne statisticky dokázáno), že měřící brusle může 

být využita jako přesný detektor GRF během bruslení. Měřící brusle tak může být využita pro 

další výzkumy.  

 

Nové výzkumné možnosti pro užití měřící brusle vyplývající z provedení pilotní studie 

jsou:  

- Měření změn průběhu dynamických sil v závislosti na zvoleném typu bruslařských bot 

- Měření změn průběhu dynamických sil v závislosti na nových úpravách bruslařských 

bot 

- Hodnocení techniky bruslení dle průběhu zátěžových sil  

- Hodnocení efektivity odrazu nebo brzdění  

- Měření velikostí zátěžových sil v důsledky změny rychlosti bruslení 
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- Zjišťování vztahu mezi dynamickým průběhem zátěžových sil a tvarovými 

charakteristikami nohy 

- Výpočet mechanické zátěže nohy při pohybech na ledové ploše za použití bruslí 

 

Pokud se vrátíme k cíli práce, kterým je navrhnout a vytvořit funkční měřící zařízení 

detekující zátěžové složky síly v systému noha-brusle- podloží, ověřit jeho funkční vlastnosti 

a praktický přínos v měření zátěžových jevů v systému noha-brusle-podloží, tak považujeme 

práci za úspěšnou ve splnění hlavního cíle.  

Samotná konstrukce a validace měřícího zařízení by postačovala obsahem na 

zpracování disertační práce, nicméně provedení experimentu s demonstrativní ukázkou 

zpracování dat z měřící brusle a jejich interpretace ukazují, že experimentální zařízení bude 

přínosným detekčním systémem pro výzkum v LH. Nyní lze tvrdit, že laboratoř BEZ 

disponuje novým plně funkčním experimentálním zařízením, které najde své uplatnění 

v biomechanice LH.  
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11. Závěr 
 
Pomocí výsledků studie byla potvrzena hypotéza H1, která předpokládala že morfologický 

tvar nohy predikuje její zátěžovou charakteristiku. Bylo prokázáno šest závislostí prediktorů s 

predikanty testovaných Kendallovým korelačním koeficientem, které tuto hypotézu potvrdily. 

Zjištěna byla konkordance u poměru prvního a druhého prstu s momentem počátku převahy 

zatížení metatarzů nad zatížením vnější oblasti paty (τr = 0,89; p = 0,02) u skluzu s odrazem. 

U momentu počátku převahy zatížení metatarzů nad zatížením vnější oblasti paty byla 

prokázána konkordance i s metatarzofalangeálním poměrem prvního a druhého prstu (τr = 

0,77; p= 0,04) u skluzu s odrazem. U poměru druhého a třetího prstu byla zjištěna 

diskordance s momentem vrcholu zatížení oblasti palce (τr = -0,87; p= 0,01) během skluzu 

s odrazem. U metatarzofalangeálního poměru prvního a třetího prstu byla prokázána 

diskordance s vrcholem zatížení oblasti pátého prstu- MV  (τr = -0,83; p= 0,02)  a diskordance 

s průměrnou polohou působiště síly na noži brusle vůči vztažnému bodu 0 (τr = -0,83; p=0,02) 

u skluzu s odrazem (vztažný bod 0 je pod  předním komínem brusle). U 

metatarzofalangeálního poměru prvního a třetího prstu byla prokázána i konkordance 

s momentem maximální hodnoty tlakové složky síly Ft (τr = 0,79; p=0,03) u skluzu s 

odrazem. 

 

U skluzu s odrazem byly vyselektovány tvarové charakteristiky nohy-prediktory se 

signifikantně vyšší predikční hodnotou, což byl poměr metatarzofalangeální délky prvního a 

třetího prstu, který se prokázal jako silný prediktor minimálně tří zátěžových charakteristik.  

 

Naopak u brzdění nebyla zvolenými metodami prokázána žádná závislost mezi prediktory a 

predikanty. Hladina významnosti p byla ve všech případech p>5%.    

 

Vědecká otázka, zda lze na základě analýzy tvarových charakteristik nohy, dynamiky 

zatěžování nosníku bruslařské boty a plosky nohy v pilotní studii navrhnout řešení, která 

budou východisky pro další experimenty, byla z velké části zodpovězena kladně. Pro další 

kvantitativní výzkum lze navrhovat cílené experimenty, které budou mít vědeckou relevanci. 

Dvěma hlavními směry pro další výzkum je sledování změn průběhu zátěžových sil 

v důsledku změn v podmínek obuvi a kvantifikace optimálního způsobu zatěžování pro 

různé tvarové typy nohou. Měření zátěžových sil na nosníku nože se osvědčilo jako přesný 

identifikátor interakce systému noha-brusle-podloží.  
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14. Přílohy 
 
Příloha 1: Umístění sezamských kůstek na noze  
 
 
 
 

 
 
Legenda:  
Jednotlivé sezamské kůstky jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku.  
Zdroj obr. (Dungl 1989) 
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Příloha 2:dlouhé svaly nohy včetně svalů bérce, zadní strana 
 
 

 
 
 
 
Legenda:  
Jednotlivé svaly jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku. Zadní skupina svalů (svaly lýtkové) 
M. triceps surae, tvořen dvěmi výraznými hlavami mm. gastrocnemii a třetí hlavou m. soleus, 
m. plantaris, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus. 
Zdroj obrázku- Principles of Anatomy and Physiology by G.J. Tortora and N.P. Anagnostakos. 
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Příloha 3:dlouhé svaly nohy včetně svalů bérce, přední strana 
 

 
 
 
 
Legenda:  
Jednotlivé svaly jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku. Přední skupina svalů nohy a lýtka m. 
m.extensor digitorum longus, m. extenzor hallucis longus, m. peroneus longus, m. peroneus brevis. 
 
Zdroj Orázku - Illustration copyright 2000 by Nucleus Communications, Inc. http://www.nucleusinc.com 
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Příloha 4: Krátké svaly nohy, plantární strana 
 
 

 
 
Legenda:  
Jednotlivé svaly jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku. Zadní skupina svalů m. abductor hallucis, 
m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis 
Zdroj obrázku- Principles of Anatomy and Physiology by G.J. Tortora and N.P. Anagnostakos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. abductor hallucis 

m. flexor hallucis brevis 

m. adductor hallucis 
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Příloha 5: Krátké svaly nohy, dorzální strana 
 
 
 

 
 
 
Legenda:  
Jednotlivé svaly jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku. Popsána je přední skupina krátkých 
svalů nohy.  
Zdroj obrázku- Principles of Anatomy and Physiology by G.J. Tortora and N.P. Anagnostakos. 
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Příloha 6: Vybraná ligamenta nohy 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Legenda:  
Jednotlivé svaly jsou pojmenovány latinským názvem přímo v obrázku. Ligamentum calcaneonaviculare 
plantare, ligamentum plantare longum,  
 

Zdroj obrázku Gross Anatomy 
 
 
 
 
 
 

ligamentum 
plantare longum 

ligamentum 
calcaneonaviculare plantare 
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Příloha 7: Inervace nohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda. 7 První a druhý obrázek shora ukazuje přechod n. tibialis z bérce na plantu a dělení n. Tibialis na n.plantaris 
medialis a n. plantaris lateralis. Spodní obrázek ukazuje větve n.peronaeus přecházející do oblasti nohy. A jejich koncové 
části v článcích prstů. 
 
Zdroj obrázku: MMG 2001, Orthopod.com 
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Příloha 8: příčné oblouky 
 
 

 
 
 
 
 
Legenda: přední příčný oblouk, střední příčný oblouk a zadní příčný oblouk Příčné oblouky z pohledu zespod 

Zdroj Obr:  Kapandji (1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přední příčný oblouk 

zadní příčný oblouk 

střední příčný oblouk 



 188 

Příloha 9: EMG aktivity svalů během bruslení vpřed. Ze svalů nohy byl měřen m 
gastrocnemius medialis, m. tibialis anteriror, m. peroneus longus.  

 

 
 
Legenda: Spodní část obrázku ukazuje průběh jednoho bruslařského kroku, ke kterému je 
výše znázorněn průběh wsvalových aktivit svalů. Dewan (2004).  
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Příloha 10:  
Goniometr sestrojený speciálně pro měření inverze a everze nohy v bruslařské obuvi.  
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Příloha 11:  

Tabulka- Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F t a měřená složka síly „z“ 
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Příloza 11-pokračování: Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F t a měřená složka 

síly „z“  

 
 
 

 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 

danou pozici. x je slopec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. Dewetron je 

označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na předním nosníku, BR = 

ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená 

složka síly. Celá tabulka je v příloze (H).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192 

Příloha 12: Tabulka průměrné hodnoty Fconst pro určení Cft 

 
 

 
 
 
 
 



 193 

 
 
Příloha 12 pokračování 
 
 

 
 
 
 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 

danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je označení dat 

pro výstup z „měřící brusle“ PF= ohyb předního nosníku, PR = ohyb zadního nosníku, PF+PR je součet 

absolutních hodnot tenzometrů pro Ft. PF/PR je poměr signálů z temzometrů pro určení působiště síly x. Fconst 

označuje vypočtenou konstantu ((│PF│+│PR│)/z).  Průměr │PF│+│PR│ označuje průměrnou hodnotu 

měřeného součtu.  Průměr PR/PR označuje průměrnou hodnotu poměru měřených signálů. Poměr x/300 

označuje poměr vzdálenosti od vztažného bodu 0 k absolutní délce nože brusle (300mm). Průměr Fconst 

označuje průměrnou hodnotu vypočtené konstanty. x je slopec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného 

bodu 0 udávána v mm.  
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Příloha 13: Tabulka: Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F lm a měřená složka 
síly „z“  
 

 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. x je slopec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. Dewetron je 
označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na předním nosníku, BR = 
ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená 
složka síly. Celá tabulka je v příloze (H).   
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Příloha 14. Tabulka průměrné hodnoty Fconst pro určení Cflm 

 

 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je označení dat 
pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, Fconst označuje 
vypočtenou konstantu ((BF+BR)/z).  Průměr BF+BF označuje průměrnou hodnotu měřeného součtu. Průměr 
Fconst označuje průměrnou hodnotu vypočtené konstanty. x je slopec, kde je délka kalibrované oblasti od 
vztažného bodu 0 udávána v mm. 
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Příloha 15, Tabulka. Výstupní el.signál tenzometrů při kalibraci F ml a měřená složka síly 

„z“  

 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 
danou pozici. x je slopec, kde je délka kalibrované oblasti od vztažného bodu 0 udávána mm. Dewetron je 
označení dat pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, PF = tlak na předním nosníku, BR = 
ohyb zadního nosníku, PR = tlak zadního nosníku,  Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená 
složka síly. 
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Příloha 16: Tabulka průměrné hodnoty Fconst pro určení Cfml 

 
 

 
 
Legenda: Sloupec pozice ukazuje kalibrovanou pozici na noži brusle. Sloupec měření ukazuje číslo měření pro 

danou pozici. Kistler je označení dat ze silové desky, kde „z“ je měřená složka síly. Dewetron je označení dat 

pro výstup z „měřící brusle“ BF= ohyb předního nosníku, BR = ohyb zadního nosníku, Fconst označuje 

vypočtenou konstantu ((│BF│+│BR│)/z).  Průměr │BF│+│BF│ označuje průměrnou hodnotu měřeného 

součtu. Průměr Fconst označuje průměrnou hodnotu vypočtené konstanty. x je slopec, kde je délka kalibrované 

oblasti od vztažného bodu 0 udávána v mm.Celá tabulka je v příloze (H3).   

 
 
 



 198 

Příloha 17: Validace Ft 

 
 
Legenda: 

Tabulka uvádí zkrácená data pro výpočet absolutní a relativníchyby měření pro Ft. T = čas měření, 
FtDewetron= data z měřící brusle. Fz Kistler = data z dynamometru Kistler. Sabs = absolutní chyba 

měření, následně průměrovaná na ∆  Srel=  relativní chyba měření následně průměrovaná na δ   C je 

korelační koeficient v hlavním dokumentu označen jako rbk; Ft a Fz. Prvních 10 měření bylo provedeno 
v jeden den, měření 11-20 byly provedeny o 14dní později.  
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Příloha 18: Tabulka validace působiště síly x 
 

 
 
Legenda:  

Tabulka uvádí zkrácená data pro výpočet absolutní a relativníchyby měření pro působiště síly x. T = čas 
měření, xDewetron= data z měřící brusle. x0 Kistler = data z dynamometru Kistler. x Kistler = data 
z dynamometru Kistler po synchronizaci prostorové osy, Sabs = absolutní chyba měření následně 

průměrovaná na ∆ , Srel=  relativní chyba měření, následně průměrovaná na δ   , C je korelační 

koeficient, v hlavním dokumentu označen jako rbk.  x a x Kistler. Prvních 10 měření bylo provedeno 
v jeden den, měření 11-20 byly provedeny o 14dní později.  
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Příloha 19: Tabulka validace Fo 
 

 
 
Legenda: 

Tabulka uvádí zkrácená data pro výpočet absolutní a relativníchyby měření pro Ft. T = čas měření, 
FtDewetron= data z měřící brusle. Fz Kistler = data z dynamometru Kistler. Sabs = absolutní chyba 

měření, následně průměrovaná na ∆  Srel=  relativní chyba měření následně průměrovaná na δ   C je 

korelační koeficient v hlavním dokumentu označen jako rbk; Ft a Fz. Prvních 10 měření bylo provedeno 
v jeden den, měření 11-20 byly provedeny o 14dní později.  
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Příloha 20: Validace Ft závislost Ft- Dewetron na Fz –Kistler 
 

 
Legenda: Graf ukazuje závislost dat měřených „měřící bruslí“ a vyhodnocených systémem Dewetron na datech 
Fz měřených dynamometrem Kistler. Ft = ohybová složka síly z měřící brusle. Fz = měřená složka síly „z“ 
z dynamometru Kistler. 
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Příloha 21: Validace působiště síly x závislost závislost x- Dewetron na x -Kistler 

 
 
Legenda: 
 Graf ukazuje závislost dat měřených „měřící bruslí“ a vyhodnocených systémem Dewetron u působiště síly x na 
datech x-Dewetron  měřených dynamometrem Kistler.x Dewetron = působiště síly x z „měřící brusle“. x- Kistler 
= působiště síly x měřené dynamometrem Kistler. 
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Příloha 22: Validace Fo- závislost Fo- Dewetron na Fz -Kistler 

 
 
Legenda: Graf ukazuje závislost dat měřených „měřící bruslí“ a vyhodnocených systémem Dewetron na datech 
Fz měřených dynamometrem Kistler. Fo = ohybová složka síly z měřící brusle. Fz = měřená složka síly „z“ 
z dynamometru Kistler. 
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Příloha 23- A: Kopie zápisu užitného vzoru 
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Příloha 23- B: Kopie zápisu užitného vzoru 
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Příloha 23- C: Kopie zápisu užitného vzoru 
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Příloha 23- D: Kopie zápisu užitného vzoru 
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Příloha 24: RTG a délky FL a MF proband HHE 
 
RTG snímek, se znázorněním změřených délek prstů a metatarzů. Hodnoty určené ortopedem 
v programu xVision, Provedeno v Nemocnice na Františku 15.12.2010 
 
 

 
 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
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Příloha 25 tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda HHE, měření 1-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%.  
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Příloha 26: Tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda HHE, měření 4-6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%.  
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Příloha 27: tabulka pro určení Y9-Y12 brzdění probanda HHE, měření 1-3 
 
 
 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%.  
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Příloha 28: Tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda HHE, měření 4-6 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%. x = působiště síly. 
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Příloha 29: RTG a délky FL a MF proband JSK 
 
 

 
 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
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Příloha 30: Tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda JSK, měření 1-3 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%. x = působiště síly. 
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Příloha 31: Tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda JSK, měření 4-6 
 
 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%. x = působiště síly. 
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Příloha 32 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u brzdění probanda JSK, měření 1-3 
 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%. x = působiště síly. 
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Příloha 33 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u brzdění probanda JSK, měření 4-6 
 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100%. x = působiště síly. 
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Příloha 34: RTG a délky FL a MF proband VLE 
 
RTG snímek, se znázorněním změřených délek prstů a metatarzů. Hodnoty určené ortopedem 
v programu xVision, Provedeno v Nemocnice na Františku 15.12.2010 
 
 

 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 mm 

125 mm 

44 mm 

125mm 

44 mm 

119 mm 
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Příloha 35 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda VLE, měření 1-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 36 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda VLE, měření 4-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 37: Tabulka pro ur čení Y9-Y12 u brzdění probanda VLE, měření 1-3 
 
 

 
 
Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 38: Tabulka pro určení Y9-Y12 u brzdění probanda VLE, měření 4-6 
 

 
 
 
Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 39: RTG a délky FL a MF proband JJE 
 
RTG snímek, se znázorněním změřených délek prstů a metatarzů. Hodnoty určené ortopedem 
v programu xVision, Provedeno v Nemocnice na Františku 15.12.2010 

 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 mm 

122 mm 

43 mm 

45 mm 

115 mm 

115mm 
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Příloha 40 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda JJE, měření 1-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 

 



 225 

 
Příloha 41 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda JJE, měření 4-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 42 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u brzdění probanda JJE, měření 1-3 
 

 
 
 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 43 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu a odrazu probanda JJE, měření 4-6 
 

 
 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 44: RTG a délky FL a MF proband SSA 
 
RTG snímek, se znázorněním změřených délek prstů a metatarzů. Hodnoty určené ortopedem 
v programu xVision, Provedeno v Nemocnice na Františku 15.12.2010 
 
 

 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
 
 
 
 
 
 
 

60mm 

129mm 

60mm 

134m
m 

53mm 

119mm
m 
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Příloha 45 tabulka pro ur čení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda SSA, měření 1-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství 
dat je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 
datových řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas 
maximální hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba 
sledovaného pohybu (s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku 
pohybu (s). %Tmax je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je 
moment THmin vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu 
působiště síly na noži brusle (mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými 
body 0-300 (mm), kdy vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 46tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda SSA, měření 4-6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
 postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství 
dat je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 
datových řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas 
maximální hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba 
sledovaného pohybu (s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku 
pohybu (s). %Tmax je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je 
moment THmin vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu 
působiště síly na noži brusle (mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými 
body 0-300 (mm), kdy vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 47tabulka pro určení Y9-Y12 u brzdění probanda SSA měření 1-3 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 48 tabulka pro určení Y9-Y12 u brzdění probanda SSA, měření 4-6 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 49: RTG a délky FL a MF proband TTA  
 
RTG snímek, se znázorněním změřených délek prstů a metatarzů. Hodnoty určené ortopedem 
v programu xVision, Provedeno v Nemocnice na Františku 15.03.2011 
 

 
 
Legenda: Na obrázku je vidět RTG a změřené délky jednotlivých částí pro zjištění X1-X4 v mm. 
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Příloha 50 tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda TTA, měření 1-3 
 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 51: Tabulka pro určení Y9-Y12 u skluzu s odrazem probanda TTA, měření 4-6 
 
 
 

 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 52: Tabulka pro určení Y9-Y12 u brzdění probanda TTA, měření 1-3 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 53 tabulka pro určení Y9-Y12 u brzdění probanda TTA, měření 4-6 
 
 

 
 
 
Legenda: 
 
postupné určení Y9-Y12 – číslo měření. Jednotlivá měření jsou zkrácena na pouhý začátek a konec  datové řady, množství dat 
je dle časového průběhu u jednotlivých měření odlišné. Platí, že data jsou zaznamenána každou 0,001s, 100ms=100 datových 
řad. Pole T1 označuje moment začátku pohybu, pole T2 označuje konec sledovaného pohybu. THmax udává čas maximální 
hodnoty z datové řady. THmin označuje čas minimální hodnoty z datové řady. T2-T1 je absolutní doba sledovaného pohybu 
(s). Thmax-T1 je čas THmax od počátku sledovaného pohybu (s). THmin - T1 je čas THmin od začátku pohybu (s). %Tmax 
je moment THmax vyjádřený jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% je T1 a 100% T2, %Tmin je moment THmin vyjádřený 
jako procentuální fáze pohybu, kdy 0% = T1 a 100% = T2. průměr označuje průměrnou hodnotu působiště síly na noži brusle 
(mm), působiště % označuje procentuální vyjádřeníprůměrné hodnoty působiště mezi vztažnými body 0-300 (mm), kdy 
vztažný bod 0 je 0% a bod 300mm=100% 
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Příloha 54. Matice Kendalových koeficientů τ u skluzu s odrazem 
 
 
 
    X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

    FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 H1 H2 MI MII MIII MIV MV T Ft Fml Flm x 

X1 τ 1,00 0,33 0,55 0,28 0,14 0,89 0,28 0,14 -0,07 -0,14 -0,20 -0,47 0,14 0,15 0,07 -0,47 

X1 p -- 0,35 0,13 0,44 0,70 0,02 0,44 0,70 0,85 0,70 0,57 0,19 0,70 0,69 0,85 0,19 

X2 τ 0,33 1,00 0,14 0,41 -0,28 0,15 0,00 0,00 0,36 0,28 -0,33 -0,87 0,55 0,00 -0,60 -0,60 

X2 p 0,35 -- 0,70 0,25 0,44 0,69 1,00 1,00 0,33 0,44 0,35 0,01 0,13 1,00 0,09 0,09 

X3 τ 0,55 0,14 1,00 0,14 0,57 0,77 -0,21 -0,36 -0,52 -0,57 0,00 0,00 -0,07 0,08 0,14 -0,28 

X3 p 0,13 0,70 -- 0,70 0,12 0,04 0,56 0,33 0,17 0,12 1,00 1,00 0,85 0,84 0,70 0,44 

X4 τ 0,28 0,41 0,14 1,00 -0,29 0,15 -0,50 -0,64 -0,07 0,00 -0,83 -0,28 0,79 -0,23 -0,41 -0,83 

X4 p 0,44 0,25 0,70 -- 0,44 0,68 0,17 0,08 0,84 1,00 0,02 0,44 0,03 0,54 0,25 0,02 

Y1 τ 0,14 -0,28 0,57 -0,29 1,00 0,31 0,21 0,07 -0,67 -0,71 0,14 0,41 -0,36 0,08 0,55 0,14 

Y1 p 0,70 0,44 0,12 0,44 -- 0,41 0,56 0,85 0,07 0,05 0,70 0,25 0,33 0,84 0,13 0,70 

Y2 τ 0,89 0,15 0,77 0,15 0,31 1,00 0,08 -0,08 -0,24 -0,31 0,00 -0,30 -0,08 0,25 0,15 -0,30 

Y2 p 0,02 0,69 0,04 0,68 0,41 -- 0,84 0,84 0,53 0,41 1,00 0,42 0,84 0,52 0,69 0,42 

Y3 τ 0,28 0,00 -0,21 -0,50 0,21 0,08 1,00 0,93 0,15 0,07 0,28 -0,14 -0,21 0,08 0,41 0,28 

Y3 p 0,44 1,00 0,56 0,17 0,56 0,84 -- 0,01 0,69 0,85 0,44 0,70 0,56 0,84 0,25 0,44 

Y4 τ 0,14 0,00 -0,36 -0,64 0,07 -0,08 0,93 1,00 0,30 0,21 0,41 -0,14 -0,36 0,15 0,28 0,41 

Y4 p 0,70 1,00 0,33 0,08 0,85 0,84 0,01 -- 0,43 0,56 0,25 0,70 0,33 0,68 0,44 0,25 

Y5 τ -0,07 0,36 -0,52 -0,07 -0,67 -0,24 0,15 0,30 1,00 0,96 -0,07 -0,50 0,15 0,16 -0,36 0,07 

Y5 p 0,85 0,33 0,17 0,84 0,07 0,53 0,69 0,43 -- 0,01 0,85 0,17 0,69 0,68 0,33 0,85 

Y6 τ -0,14 0,28 -0,57 0,00 -0,71 -0,31 0,07 0,21 0,96 1,00 -0,14 -0,41 0,21 0,08 -0,28 0,14 

Y6 p 0,70 0,44 0,12 1,00 0,05 0,41 0,85 0,56 0,01 -- 0,70 0,25 0,56 0,84 0,44 0,70 

Y7 τ -0,20 -0,33 0,00 -0,83 0,14 0,00 0,28 0,41 -0,07 -0,14 1,00 0,20 -0,83 0,30 0,20 0,73 

Y7 p 0,57 0,35 1,00 0,02 0,70 1,00 0,44 0,25 0,85 0,70 -- 0,57 0,02 0,42 0,57 0,04 

Y8 τ -0,47 -0,87 0,00 -0,28 0,41 -0,30 -0,14 -0,14 -0,50 -0,41 0,20 1,00 -0,41 -0,15 0,47 0,47 

Y8 p 0,19 0,01 1,00 0,44 0,25 0,42 0,70 0,70 0,17 0,25 0,57 -- 0,25 0,69 0,19 0,19 

Y9 τ 0,14 0,55 -0,07 0,79 -0,36 -0,08 -0,21 -0,36 0,15 0,21 -0,83 -0,41 1,00 -0,46 -0,41 -0,69 

Y9 p 0,70 0,13 0,85 0,03 0,33 0,84 0,56 0,33 0,69 0,56 0,02 0,25 -- 0,22 0,25 0,06 

Y10 τ 0,15 0,00 0,08 -0,23 0,08 0,25 0,08 0,15 0,16 0,08 0,30 -0,15 -0,46 1,00 0,00 0,15 

Y10 p 0,69 1,00 0,84 0,54 0,84 0,52 0,84 0,68 0,68 0,84 0,42 0,69 0,22 -- 1,00 0,69 

Y11 τ 0,07 -0,60 0,14 -0,41 0,55 0,15 0,41 0,28 -0,36 -0,28 0,20 0,47 -0,41 0,00 1,00 0,47 

Y11 p 0,85 0,09 0,70 0,25 0,13 0,69 0,25 0,44 0,33 0,44 0,57 0,19 0,25 1,00 -- 0,19 

Y12 τ -0,47 -0,60 -0,28 -0,83 0,14 -0,30 0,28 0,41 0,07 0,14 0,73 0,47 -0,69 0,15 0,47 1,00 

Y12 p 0,19 0,09 0,44 0,02 0,70 0,42 0,44 0,25 0,85 0,70 0,04 0,19 0,06 0,69 0,19 -- 
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Příloha 55. Matice Kendalových koeficientů τ u brzdění 
 

    X1 X2 X3 X4 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 

    FL1/FL2 FL1/FL3 MF1/MF2 MF1/MF3 MI MII MIII MIV MV T Ft Fml Flm x 

X1 τ 1,00 0,33 0,55 0,28 0,07 0,33 0,47 0,33 -0,07 0,33 0,07 0,07 -0,47 -0,07 

X1 p -- 0,35 0,13 0,44 0,85 0,35 0,19 0,35 0,85 0,35 0,85 0,85 0,19 0,85 

X2 τ 0,33 1,00 0,14 0,41 0,47 -0,07 0,33 0,20 0,60 0,20 -0,33 -0,07 -0,60 -0,47 

X2 p 0,35 -- 0,70 0,25 0,19 0,85 0,35 0,57 0,09 0,57 0,35 0,85 0,09 0,19 

X3 τ 0,55 0,14 1,00 0,14 -0,14 0,28 0,41 0,28 0,00 0,14 0,00 0,00 -0,41 -0,28 

X3 p 0,13 0,70 -- 0,70 0,70 0,44 0,25 0,44 1,00 0,70 1,00 1,00 0,25 0,44 

X4 τ 0,28 0,41 0,14 1,00 0,14 -0,28 0,14 0,00 0,28 -0,14 -0,55 -0,28 -0,41 -0,55 

X4 p 0,44 0,25 0,70 -- 0,70 0,44 0,70 1,00 0,44 0,70 0,13 0,44 0,25 0,13 

Y1 τ 0,07 0,47 -0,14 0,14 1,00 -0,33 0,07 -0,07 0,87 0,20 -0,60 -0,33 -0,07 -0,20 

Y1 p 0,85 0,19 0,70 0,70 -- 0,35 0,85 0,85 0,01 0,57 0,09 0,35 0,85 0,57 

Y2 τ 0,33 -0,07 0,28 -0,28 -0,33 1,00 0,60 0,73 -0,47 -0,07 0,73 0,73 -0,33 -0,20 

Y2 p 0,35 0,85 0,44 0,44 0,35 -- 0,09 0,04 0,19 0,85 0,04 0,04 0,35 0,57 

Y3 τ 0,47 0,33 0,41 0,14 0,07 0,60 1,00 0,87 -0,07 -0,20 0,33 0,60 -0,73 -0,60 

Y3 p 0,19 0,35 0,25 0,70 0,85 0,09 -- 0,01 0,85 0,57 0,35 0,09 0,04 0,09 

Y4 τ 0,33 0,20 0,28 0,00 -0,07 0,73 0,87 1,00 -0,20 -0,33 0,47 0,73 -0,60 -0,47 

Y4 p 0,35 0,57 0,44 1,00 0,85 0,04 0,01 -- 0,57 0,35 0,19 0,04 0,09 0,19 

Y5 τ -0,07 0,60 0,00 0,28 0,87 -0,47 -0,07 -0,20 1,00 0,07 -0,73 -0,47 -0,20 -0,33 

Y5 p 0,85 0,09 1,00 0,44 0,01 0,19 0,85 0,57 -- 0,85 0,04 0,19 0,57 0,35 

Y6 τ 0,33 0,20 0,14 -0,14 0,20 -0,07 -0,20 -0,33 0,07 1,00 -0,07 -0,33 0,20 0,33 

Y6 p 0,35 0,57 0,70 0,70 0,57 0,85 0,57 0,35 0,85 -- 0,85 0,35 0,57 0,35 

Y7 τ 0,07 -0,33 0,00 -0,55 -0,60 0,73 0,33 0,47 -0,73 -0,07 1,00 0,73 -0,07 0,07 

Y7 p 0,85 0,35 1,00 0,13 0,09 0,04 0,35 0,19 0,04 0,85 -- 0,04 0,85 0,85 

Y8 τ 0,07 -0,07 0,00 -0,28 -0,33 0,73 0,60 0,73 -0,47 -0,33 0,73 1,00 -0,33 -0,20 

Y8 p 0,85 0,85 1,00 0,44 0,35 0,04 0,09 0,04 0,19 0,35 0,04 -- 0,35 0,57 

Y9 τ -0,47 -0,60 -0,41 -0,41 -0,07 -0,33 -0,73 -0,60 -0,20 0,20 -0,07 -0,33 1,00 0,60 

Y9 p 0,19 0,09 0,25 0,25 0,85 0,35 0,04 0,09 0,57 0,57 0,85 0,35 -- 0,09 

Y10 τ -0,07 -0,47 -0,28 -0,55 -0,20 -0,20 -0,60 -0,47 -0,33 0,33 0,07 -0,20 0,60 1,00 

Y10 p 0,85 0,19 0,44 0,13 0,57 0,57 0,09 0,19 0,35 0,35 0,85 0,57 0,09 -- 

Y11 τ 0,07 -0,60 0,14 -0,41 0,41 0,28 -0,36 -0,28 0,20 0,47 -0,41 0,00 1,00 0,47 

Y11 p 0,85 0,09 0,70 0,25 0,25 0,44 0,33 0,44 0,57 0,19 0,25 1,00 -- 0,19 

Y12 τ -0,47 -0,60 -0,28 -0,83 0,28 0,41 0,07 0,14 0,73 0,47 -0,69 0,15 0,47 1,00 

Y12 p 0,19 0,09 0,44 0,02 0,44 0,25 0,85 0,70 0,04 0,19 0,06 0,69 0,19 -- 
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