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Abstrakt:

Název: Vliv sportovní masáže na aktivaci svalů pletence ramenního při přímé jízdě na 

K1

Cíl práce: Cílem práce je porovnání zapojení svalů v oblasti pletence ramenního při přímé 

jízdě na K1 a následné sportovní masáži a jejího vlivu na svalovou aktivaci 

sledovaných svalových skupin.

Metoda: Povrchové elektromyografické měření v kombinaci s plošnou 

kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu.

Výsledky: aktivace svalů po aplikaci sportovní masáže byla při přímé jízdě na kajaku 

efektivnější a EMG křivka ukázala, že sval více relaxoval v odpočinkové fázi a nástupy 

jednotlivých svalů se ustálily.

Klíčová slova: Přímá jízda, pletenec ramenní, povrchová elektromyografie, kinematická 

analýza, K1, Sportovní masáž



Abstract:

Title: Effect of sport massage on activation of  arm muscels during the straight ride 

on the kayak.

Purposes: The aim of the thesis is to compare aktivity of arm muscles during straight ride 

on the kayak befor and after the sport massage.

Methods: Surface electromyography combinated with kinematography analysis used 

synchronized video recording.

Results: After the sport massage activity of muscles was lower, also the EMG of 

muscles say us that muscles was more relaxed between cycle.

Key words: Straight ride, girdle shoulder, surface electromyography, kinemarography 

analysis, K1, sport massage.
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1. Úvod

Kanoistika je na našem území velmi rozšířeným sportem, ať už na vrcholové úrovni 

nebo jen za účelem rekreace. V našich zemích má tento sport bohatou historii a v dnešní době 

je hojně vyhledávaná jako způsob trávení letní dovolené. Kanoistika je u nás spojována 

s romantikou sjíždění vodních toků, pokořováním peřejí a dobrou zábavou pro každého. Bylo 

tomu tak již několik generací.

Z hlediska závodní kanoistiky je jízda jak na kajaku, tak na kánoi vymezena 

především správnou technikou pádlování, fyzického rozvoje závodníka a jeho psychickým 

stavem.

Cílem této práce je porovnat výsledky povrchové elektromyografie při přímé jízdě na 

kajaku za neměnných podmínek před a po sportovní masáži. Při přímé jízdě jsou zapojovány 

určité svalové skupiny, které by po sportovní masáži měli být zapojeny při jízdě 

v pravidelných intervalech se stejnou dobou nástupu aktivace než před sportovní masáží.

Za pomoci elektromyografie se budu snažit zaznamenat zapojení klíčových 

svalů při přímé jízdě na kajaku před masáží a dále hned po sportovní masáži. Při použití 

mobilního přístroje EMG vyvinutého na FTVS UK spolu s videokamerou mi umožní sledovat 

zapojení klíčových svalů při přímé jízdě a jejich interpretaci pomocí obrazového záznamu 

pohybu. Záznam EMG může ukázat, kdy se do pohybu zapojí konkrétní sval a kdy daný sval 

relaxuje.

Na základě tohoto měření bude možné vyslovit závěr o prospěšnosti sportovní masáže 

před závodní jízdou kajakáře.
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Seznam použitých zkratek

EMG elektromyografie

FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu

UK Univerzita Karlova

K1 Kajak jednotlivců

ČYK Český Yacht Klub

IRK International Repräsentantschaft für Kanusport  

ME Mistrovství Evropy

OH Olympijské hry

MS Mistrovství světa

ICF International Canoe Ferderation
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2. Teoretická východiska

2.1 Historie Kanoistiky

První zmínky o plavidlech určených ke sjíždění vodních toků se objevují už 6000 let 

př.n.l. Důkazem je člun zhotovený ze stříbra, který byl nalezen v hrobu sumerského krále. 

Zásadní vliv na to jak kanoistika vypadá dnes, měli dva typy lodí. První typ lodi pochází 

původně od Severoamerických indiánů, kteří první kánoe stavěli z přírodně rostlých žeber, na 

které připevňovali obšívku z březové kůry. Druhým zásadním plavidlem byl Eskymácký 

kajak. Jak už název napovídá, byl kajak využíván v severních oblastech zeměkoule Eskymáky 

za účelem dopravy a rybolovu. Tyto kajaky byly tvořeny z kostí velryb, které Eskymáci

potahovali kůží z tuleňů nebo mrožů a to srstí dovnitř.

Do Evropy se kajak rozšířil ze skandinávských zemí. Jeho velikým propagátorem byl 

skot Mac Gregor, který postavil plavidlo podobné kajaku, které nazval Rob-Roy. Kánoe se do 

Evropy dostala pravděpodobně s Kryštofem Kolumbem. Její obliba vzrostla hlavně v Anglii a 

to už kolem roku 1850

U nás má největší zásluhy o rozvoj vodní turistiky a kanoistiky Josef Rőssler-Ořovský, 

který při ČYK /Český Yacht Klub/ propagoval a dal podnět ke stavbě kánoí, které byly 

využívány pro turistiku na našich řekách. Po vzniku řady kanoistických klubů došlo u nás 

v roce 1913 k založení svazu kanoistů království českého, předchůdce dnešního Českého 

Svazu Kanoistů (Doležal, 1991).

Dne 20.1.1924 byla v Kodani založena mezinárodní kanoistická federace International 

Repräsentantschaft für Kanusport  /IRK/ zástupci Švédska, Dánska, Německa a Rakouska. 

Náš svaz přistoupil k IRK roku 1925 jako pátý člen a je počítán mezi pět zakládajících zemí

(Doležal,1991).

V roce 1933 se v Praze uskutečnilo 1. ME v rychlostní kanoistice, které přispělo 

k zařazení kanoistických soutěží do programu OH roku 1936. V roce 1938 se ve švédském 

Vaxholmu uskutečnilo i první MS. První mistrovství světa ve vodním slalomu se konalo roku 

1949 v Ženevě, od roku 1959 se koná současně s vodním slalomem i MS ve sjezdu. 

V současnosti se MS v rychlostní kanoistice koná každoročně s výjimkou roku OH a MS na 

divokých vodách vždy v lichých letech (Doležal, 1991).

Českoslovenští a poté čeští kanoisté dosáhli na OH a jednotlivých mistrovstvích Světa 

a Evropy nejednoho úspěchu.  Závodníci jako Brzák a Syrovátka, kteří v rychlostní kanoistice 

vybojovali zlato na OH v Berlíně v roce 1936. Josef Holeček si dojel pro své zlato v roce 
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1948 v Londýně. Ze zástupců slalomu na divoké vodě jsou to jména jako Petr Sodomka 

osminásobný mistr světa. Lukáš Pollert vítěz na singl kánoi z OH v Barceloně v roce 1992. 

Štěpánka Hilgertová si vybojovala zlaté medaile na OH v Atlantě 1996 a následně pak 

v Sydney 2000.  

2.2 Technika přímé jízdy na K1

Při správné technice pádlování při přímé jízdě na kajaku je dosaženo větší efektivity 

při záběru. Nedochází k odchýlení od směru jízdy. Jízda je tedy rychlejší a efektivnější co se 

týče zapojení svalů při záběru.

Zachování přímé jízdy na kajaku vyžaduje určitý stupeň zvládnutí techniky záběru 

vpřed. Zkušení závodníci používají nestejně vynaloženou sílu záběru nebo zkrácení záběru 

(zkrácení fáze tažení) pro udržení přímé jízdy. Tento způsob korekce směru lodi používají 

zkušení závodníci zcela automaticky.

Sezení:

Pro dobré ovládání kajaku je důležité pevné sezení, kdy se snažíme o co možná 

nejpevnější spojení těla s kajakem. K tomu slouží profilovaná sedačka, opření kolen a stehen 

o palubu a opření nohou o opěrku. Pevnější sezení umožňuje snadnější náklony lodě a tím 

pomáhá při řízení lodě. Kajakář sedí vzpřímený, mírně předkloněný, neopírá se o límec 

kajaku. Tento způsob sezení nám umožní provést celý záběr co možná nejefektivněji (Doležal,

1991).

Držení pádla:

Kajakářské pádlo držíme oběma rukama nadhmatem za žerď. Ruce svírající žerď jsou 

od sebe vzdáleny na šířku loktů upažených paží. Zvedneme-li pádlo nad hlavu a opřeme žerď 

o temeno hlavy, má při správné šířce držení předloktí a záloktí obou paží svírat pravý úhle. 

Držení má být souměrné, vzdálenost rukou od listu má být stejná (Doležal 1991).

Hlavní zásadou při držení pádla je, že jedna ruka svírá žerď po celou dobu pádlování 

pevně /u pravého pravá ruka/ druhá ruka svírá žerď jen v době, kdy provádí, vlastní práci ve 

vodě, při práci nad vodou drží žerď volně tak, aby pevná ruka mohla list na své straně vést 

vodou ve správném postavení (Doležal, 1991).
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Přímý záběr:

Dolní paže jde co nejdále dopředu, je volně natažená v lokti. Aby mohla dosáhnout co 

nejdále, je přetočeno dopředu i její rameno. Druhé rameno se proto natáčí nutně dozadu, horní 

paže je pokrčena v lokti, loket je na úrovni ramene a její ruka volně objímá žerď pádla. Po 

ponoření listu pádla do vody přetáčíme trup, táhneme spodní paži dozadu, horní paže se 

napíná v lokti, opírá se rukou o žerď a tlačí ji dopředu. Zůstává při tom stále ve výši očí až do 

doby, kdy je list dotažen na úroveň těla kajakáře. Potom vytahuje spodní paže list z vody po 

hraně tak, aby nezvedal vodu, ale klouzal vodou ven od těla. Spodní paže je v tomto 

okamžiku v konci záběru pokrčena v lokti, který je zvednut od těla a zvedá co nejrychleji 

pádlo vzhůru. A přetáčí tak opačný list pádla do záběrové plochy. Přední paže, která je 

napjatá v lokti a jejíž rameno je natočeno dopředu, zasunuje list do vody, její ruka pevně sevře 

žerď a tím je zahájen záběr na druhé straně kajaku (Doležal, 1991).

Z předchozího textu vyplývá, že přímý záběr na kajaku můžeme rozdělit na čtyři 

základní fáze. A to na:

- zasazení 

- tažení, 

- vytažení, 

- přenos

2.3 Technické vybavení:

Základní částí výzbroje je loď, tedy kajak. Každý typ lodi ať už kajak nebo kánoe je 

specifická svými vlastnostmi. Základními vlastnostmi u lodí jsou především pevnost, pružnost, 

hmotnost a v hlavní řadě také hydrodynamické vlastnosti. U každé lodi hledíme na tyto tři 

základní hydrodynamické vlastnosti: Rychlost, obratnost a stabilita. Všechny tři vlastnosti 

jsou závislé na použitém materiálu, délce lodě a příčném a podélném profilu lodě. 
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Materiály:

Při výrobě slalomových lodí, je na jednu loď použita kombinace několika materiálů. 

Lodě jsou vždy sandwichového typu. Tedy vrstvení materiálu do forem. Tyto vrstvy jsou

prosycovány, buď epoxidovou pryskyřicí, nebo Polyesterem. Každý výrobce má specifické 

kombinace materiálů u svých lodí. Většina jich ale vyrábí lodě v několika verzích. Tedy je 

možné objednat si jeden typ lodě zkonstruovaný v několika materiálových provedeních. Od 

nejlevnější varianty kdy je většina lodi tvořena ze sklolaminátového vlákna. Tato varianta je 

nejlevnější, ale na druhou stranu je materiál podstatně těžší než u verzí z kevlar-karbonu nebo 

karbonu. Verze sklolaminátových lodí už se v dnešní době pro závodní lodě moc nepoužívá,

ale stále se s nimi můžeme setkat u lodí pro začátečníky nebo děti. Další variantou je loď 

která je z větší části stavěna z kevlar karbonu. Tato varianta je dnes mezi průměrnými 

závodníky velmi populární, z hlediska ceny a kvality materiálu. Kevlar karbon je oproti 

sklolaminátu mnohem pevnější a lehčí. Lodě jsou odolnější a lépe ovladatelné. A poslední 

variantou je loď, při jejíž konstrukci je z větší části využíván karbon. Uhlíkové vlákno je 

pružnější a lehčí než kevlar karbon. Zároveň je také ale křehčí. Snadněji se zlomí nebo dojde 

k jinému poškození. Jeho případná oprava je ovšem snazší než oprava pomocí sklolaminátu 

nebo kevlar karbonu. Loď není, ovšem zkonstruována jen z těchto základních materiálů,

využívají se zde i aramidové pásky na slepy paluby a dna lodi. A další materiály pro zpevnění 

samotného sandwitche lodi.

Příčný profil lodi:

Příčný profil lodi určuje, zejména stabilitu lodi. Dá se rozdělit na tři základní kategorie 

a to na:

V-Profil – v zásadě lodě rychlé, ale málo stabilní (rychlostní kanoistika)

U-Profil – stabilní točivá loď (Slalomové lodě)

Obdélníkový profil – velmi stabilní, málo točivá, pomalá (Pramice)

A dále pak různé kombinace těchto tří profilů na jedné lodi. (Sjezdové lodě)



14

Podélný profil lodi:

Nám určuje rychlost lodi a do jisté míry i její obratnost, čím je loď delší tím rychlejší 

bude, ale naopak bude ztrácet na obratnosti. S podélným profilem souvisí i tvar kýlu lodi. Při 

použití rovného kýlu bude loď velmi rychlá, ale málo obratná naopak při zahnutém kýlu bude 

loď pomalejší, ale obratnější. 

Pádlo:

Kajakářská pádla může primárně rozdělit na levá a pravá. Stranu pádla zvolíme podle 

toho, která ruka bude svírat žerď po celou dobu pádlování pevně a ve které ruce budeme žerď

protáčet. Pravá ruka fixovaná pevně na žerdi znamená, že je pro nás vhodné pádlo pravé a 

naopak. Dalším kritériem je délka pádla.

Délka kajakářského pádla se volí podle jezdce /celková výška a rozpětí paží (Doležal,

1991).

Dalšími rozdíly mezi pádly je velikost listů. Tato specifikace je na kajakáři, s jakým 

typem listu se mu pádluje příjemněji. Plocha listu nesmí být moc velká, aby jezdec pádlo 

zvládl silově (Děti by neměli mít listy pro dospělé závodníky).

Další volbou kajakáře je úhel natočení listů pádla.

Při měřeních v roce 1990 byly testovány různé typy listů, rovná a lomená žerď a úhly 

natočení listů pádla u kajakářů. Zásadním výsledkem bylo zjištění výrazných změn silové 

křivce na tzv. volné ruce. Z této odchylky jsme vyvodili závěr, dle kterého dochází z důvodu 

90 natočení listů k chybě ve fázi zasazení a počátku tažení přímého záběru. Dle časového 

průběhu přímého záběru v rychlé jízdě na slalomovém kajaku muselo dojít v bez oporové fázi 

k přetočení listů ve volné ruce během cca 0,140 s. Bylo zjištěno, že při zmenšeném úhlu 

natočení se chyba výrazně eliminuje (Bílý, 1991). 

Úhel nastavení listů se v současnosti pohybuje od 65 do 80.

Při tenzometrickém vyšetřování v roce 1992 byly testovány různé typy listů a žerdí 

zejména při přímém záběru. Pro další vývoj a pro následující popis techniky je významné 

zjištění nevýrazných rozdílů mezi používáním rovných nebo lomených žerdí (Mohout, 1992).

Jako poslední je zde opět otázka materiálu. Dnes se nejčastěji u závodníků ve slalomu 

na divoké vodě objevují dvě varianty a to kombinace kevlar-karbonu s karbonem. 
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Helma a Vesta:

Poslední nezbytně nutná výstroj je ochranná přilba a plovací vesta. Jak helma, tak i 

vesta mají specifické indexy pro závodníky. U přileb je to velikost. U vest velikost a nosnost. 

Tedy jakou váhu vesta vytlačí. Zátěž, kterou musí vesta vytlačit je závaží o hmotnosti 6.12kg . 

Helmy a vesty jsou nově od roku 2011 normovány tzv. ICF registrací. Tato registrace je 

normou pro vesty a helmy které se smějí používat při závodech na divokých vodách.

Informace o ICF Registraci: http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-

Slalom/More-on-Canoe-Slalom/Equipment-Register.html

2.4 Svalové řetězce v oblasti ramenního pletence

Véle popisuje pojem funkční řetězec jako dva nebo více svalů, které jsou funkčně 

vzájemně svázány, mezi které je včleněna volná nebo pohyblivá kost nebo šlašitý útvar a kde 

směr průběhu svalových vláken je přibližně shodný. Funkční řetězec spojuje několik 

samostatných hybných segmentů, které mají v tomto funkčním spojení více pohybových 

možností nežli segmenty samotné. Funkční řetězce mohou působit jak v jednom směru, tak i 

v protichůdných směrech, takže pak fungují jako otěže, mezi které je „dynamicky“ zavěšen 

kostní segment (Sedliská, 2007).

Véle (2006) uvádí způsob propojení mezi trupem a lopatkou pomocí svalů. Jedná se 

o čtyři svalové smyčky, které při pohybu spolupracují. Tím je dosažen koordinačně 

harmonický pohyb horní končetiny. Tyto smyčky se účastní na pohybu lopatky nebo její 

fixaci (Véle, 2006). 

1. obratle – m. rhomboideus – lopatka – m. serratus anterior – žebra

2. hlava – m. trapezius pars superior – lopatka

krční páteř – m. levator scapulae – lopatka

hrudní páteř – m. trapzius pars inferior – lopatka

3. žebra – m.pectoralis minor – lopatka – m. trapezius pars superior – obratle

4. obratle – m. trapezius pars medium – lopatka

(Véle, 2006).

http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Slalom/More-on-Canoe-Slalom/Equipment-Register.html
http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Slalom/More-on-Canoe-Slalom/Equipment-Register.html
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Skupinou svalových smyček jsou řetězce svalů mezi pletencem ramenním a trupem

(Véle, 2006).

1. spojnice mezi hrudníkem a paží :

přední část hrudníku – m. pectoralis major – humerus – m. latissimus dorsi – zadní část 

hrudníku

2. spojnice mezi humerem a kontralaterálním kolenním kloubem – jdoucí z přední strany:

humerus jedné strany – m. latissimus dorsi – fascia thoracolumbalis – páteř – crista iliaca 

kontralaterální – fascia glutea – m.gluteus maximus – fascia lata – m. tensor fasciae latae 

– koleno druhé strany

3. spojnice mezi humerem a kontralaterálním kolenním kloubem – jdoucí ze zadní strany:

humerus jedné strany – m. pectoralis major – fascie přední plochy hrudníku – (přes 

pochvu přímých břišních svalů na druhou stranu) mm. obliquui abdominis – ligamentum 

inguinale – fascie stehenní – fascia lata – m. tensor fasciae latae – koleno druhé strany

4. řetězec pro zpevnění ramenního pletence:

hrudník – clavicula – m. deltoideus – humerus – m. deltoideus – scapula – svaly 

lopatkových smyček – hrudník

5. řetězec otevřený:

paže – pletenec ramenní – paže – předloktí

scapula – m. supraspinatus – humerus – m. biceps brachii – předloktí – scapula – m. 

coracobrachialis – humerus – m. triceps brachii – předloktí

6. řetězec uzavřený:

paže – pletenec ramenní – paže – předloktí

scapula – m. deltoideus – humerus – m. brachialis – ulna

scapula – m. biceps brachii – radius (flexe-supinace)

scapula – m. triceps brachii – ulna (extenze)

humerus – m. triceps brachii – ulna (extenze)

humerus – m. brachiradialis – radius (flexe)

(Véle, 2006).

2.5 Povrchová elektromyografie

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

povrchové nebo intramuskulární svalové aktivity. Povrchovou svalovou aktivitu měříme 
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pomocí povrchové elektromyografie, intramuskulární svalovou aktivitu pomocí jehlové 

elektromyografie.

Hlavním předmětem měření jsou vzájemné časové vztahy mezi činností několika svalů. 

Tato metoda je vhodná k hodnocení tzv. svalových vzorců projevujících se při jednotlivých 

pohybech, např. chůzi, LTV, aj. Umožňuje rozpoznat nesprávné vzorce a přecvičovat je na 

vzorce správné. Využívá se v rehabilitačním lékařství či sportovní medicíně (Trojan, 2001).

Povrchová elektromyografie umožňuje snímání povrchové elektrické aktivity svalů 

pomocí povrchových elektrod. Povrchové elektrody snímají změny elektrického potenciálu, 

ke kterým dochází při svalové činnosti. Zaznamenávání je neinvazivní a nebolestivé (Kasman, 

2002).

Zdrojem EMG signálu je trans membránový proud na úrovni sarkolemy (Novotný, 

2003). Prvotním zdrojem změny elektrického potenciálu uvnitř svalu je depolarizace a 

následná re polarizace povrchové membrány svalového vlákna. Při depolarizaci membrány 

dochází k pohybu iontů a generování elektrického pole v blízkosti svalového vlákna. „EMG 

signál je výsledkem sledu akčních potenciálů motorických jednotek, které jsou detekovány 

povrchovou elektrodou v blízkosti kontrahovaných svalových vláken. Akční potenciál prochází 

při měření povrchového EMG přes přilehlé svalové tkáně, hlavně tuk a kůži, na jejímž 

povrchu je detekován.“ (Sedliská, 2007).

Při snímání záznamů pomocí povrchových elektrod je potřeba snížit odpor kůže na 

minimum. Kůže musí být suchá, doporučuje se ji předem odmastit tukovým rozpouštědlem a 

případně skarifikovat speciální abrazivní pastou. Uložení aktivní snímací elektrody je nad 

svalovým bříškem co nejblíže motorickému bodu, referenční snímací elektroda je umístěna 

nad šlachou. Mezi elektrodu a kůži se aplikuje vodivý gel. Doporučují se miskové elektrody a 

dobré připevnění elektrod ke kůži (např. leukoplastí či použít samolepící elektrody). (Kadaňka 

et al., 1994).

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

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

artefaktům a stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. Povrchová EMG je využívána 

v mnoha vědních oborech: v neurologii, neurofyziologii, fyzioterapii, ortopedii, sportovní 

medicíně, biomechanice, ergonomii, zoologii a dalších oborech. V biomechanice dominují tři 

aplikace při používání povrchového EMG: ukazatel zahájení svalové aktivace udává 

informace o silových přírůstcích vyvolaných jednotlivými svaly nebo skupinou svalů.  

V oblasti kineziologických studií se povrchové EMG využívá při vyšetřování aktivity 

jednotlivých svalů, timingu, tzn. aktivace konkrétního svalu v čase. EMG signál umožňuje 
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zjistit, zda je sval aktivní či nikoli, popř. míru svalové aktivity.

Dále slouží k pozorování ko-aktivace svalů v průběhu komplexního i selektovaného 

pohybu, vliv zátěže na svalovou funkci. Umožňuje zhodnotit průběh terapeutického procesu 

nebo efektivitu tréninku. Pomocí povrchového EMG lze při vyšetřování komplexních 

pohybových vzorů sledovat okamžik a rychlost nástupu svalové aktivity vybraných svalů i 

relativní poměr jejich zapojení. Metodika povrchového měření EMG je uznávána jako vhodný 

prostředek vyšetření pro kineziologickou analýzu lidského pohybu včetně vyšetření chůze a 

postury (Rodová, 2001).

2.6 Sportovní masáž

Masáž ve sportu je velmi oblíbeným a prakticky nejpoužívanějším prostředkem 

regenerace. Masáž můžeme charakterizovat jako působení mechanických hmatů na lidské tělo. 

Jde o jakési umění doteku ruky maséra na těle masírovaného s osvěžujícím, stimulujícím nebo 

léčebným záměrem. Masáž ve sportu má obvykle připravit sportovce k podání určitého 

výkonu, urychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním výkonu nebo v průběhu tréninku, 

využívá se rovněž k doléčení některých zranění. Obecně slouží k upevnění tělesného a 

duševního zdraví, k posílení organismu (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).

Masáž vyvolává v organismu mechanickou, fyziologickou a reflexní odezvu. 

Fyziologická odezva se projeví ve zrychlení krevního oběhu a následně ve zvýšení 

metabolismu ve svalech a odstraňování metabolitů, například kyseliny mléčné. Větší 

cirkulace pomáhá překonat potíže způsobené otoky a městnání krve, neboť masáž pomáhá 

k normálnímu návratu žilní krve k srdci (Hošková, Majorová, Nováková 2010).

Základní hmaty:

Tření (obr. 1).

Je nejpoužívanější skupinou masérských hmatů. Jednou nebo oběma rukama třeme 

masírovaného dlaní, hřbetem ruky či pouze bříšky prstů. ˇúčinek tření se uplatňuje především 

na kůži a podkožní tkáni. Třením se zvyšuje prokrvení, urychluje se krevní a mízní oběh a tím 

i výměna látek ve tkáních (Kvapilík, 1991).
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Obr. 1: Tření

Hnětení (obr. 2).

Jje určeno především pro masáž dlouhých a bříškatých svalů. Nehodí se dosti dobře na 

svaly ploché. Je nutno dbát na uvolnění svalu masírovaného, jinak není hnětení účinné. 

Hnětení má vliv zejména na krevní a mízní oběh nejen v kůži a podkoží, ale zasahuje i 

hlouběji – do svalu. Přeměna látková se v hnětených svalech zvyšuje a urychluje. Svalové 

napětí se zvyšuje nebo snižuje podle způsobu aplikace hmatů. Hnětení je nejúčinnějším a 

nejvydatnějším masážním hmatem (Kvapilík, 1991).

Obr. 2: Hnětení

Roztírání (obr. 3).

Je podobné jako tření, působíme však více do hloubky na podkožní tkáně, vazivo i 

svalstvo Zvláště účinné je roztírání na klouby, zejména na kloubní pouzdra a nejbližší okolí 

kloubů. Provádí se též na plochých svalech. Roztíráme kruhovými či spirálovitými pohyby 

palcem, více nebo i všemi prsty (bříšky prstů), dlaní či pěstí (Kvapilík, 1991).
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Obr. 3: Roztírání

Tepání (obr. 4). 

Dělíme na dvě základní skupiny: tepání povrchní a tepání hluboké. Tepeme většinou 

rychlými údery střídavě oběma rukama (u dlouhých svalů vždy napříč svalových vláken). 

Tepání je série úderů, na jejímž začátku a konci tepeme pomaleji a menší intenzitou. Zásadně 

tepeme pouze dobře uvolněné svaly, jinak by tepání bylo bolestivé! Tam kde při tepání cítíme 

pod údery tvrdý odpor kosti, musíme tepání provádět jen lehce, jinak by mohlo být též 

bolestivé! Správně prováděná masáž nikdy nebolí!

Účinek tepání závisí na druhu použitých hmatů, intenzitě jejich provedení a místě 

aplikace. Tepání slabší intenzitou zvyšuje svalový tonus a vyvolává přechodnou 

vasokonstrikci (zúžení průsvitu cév). Tepání silnější intenzitou má na svaly vliv opačný, cévy 

rozšiřuje (vasodilatace) a nervový systém utlumuje. Tepání je charakteristické i účinkem na 

vzdálenějších tělních krajinách, které přímo nemasírujeme. Tento účinek je vyvoláván 

reflexní cestou (Kvapilík, 1991).

Obr. 4: Tepání

Chvění (obr 5).

Neboli vibrace je skupina masérských hmatů, při nichž se vyžaduje naprosté uvolnění 

svalstva. Z tohoto důvodu dáváme někdy končetiny masírovaného do jiných poloh, abychom 
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docílili maximálního uvolnění. Tento hmat se může nejsnadněji nahradit masáží pomocí 

elektrických vibrátorů. Účinek chvění je reflexní a působí dráždivě. Ve svalech chvění 

zlepšuje prokrvení. Rychlím a vydatným chvěním svaly dráždíme, zvyšujeme jejich tonus a 

působíme celkové podráždění celého organismu. Pomalejší a mírné chvění působí svalové 

uvolnění a i celkový vliv na organismus je uklidňující (Kvapilík, 1991).

Obr.5: Chvění

Podle Kvapilíka (1991) existují další druhy sportovní masáže vhodné pro aplikaci před 

výkonem a to zejména Masáž pohotovostní.

Tato procedura uvádí organismus sportovce do plné pohotovosti před sportovním 

výkonem. Obvykle doplňuje rozcvičení před výkonem. Je krátkodobá, trvá asi 5 – 10 minut. 

Provádí se na těch částech těla, které budou při následném sportovním výkonu maximálně 

zatěžovány (Kvapilík, 1991).
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy

Cíl práce

Je porovnání zapojení pletence ramenního před sportovní masáží a následně po 

sportovní masáži pomocí kineziologické analýzy

Úkoly práce

1. Shromáždění teoretických podkladů přímé jízdě na K1

2. Shromáždění teoretických dat anatomie a kineziologie ramenního pletence, svalů zad a 

trupu.

3. Zvolení vhodného probanda a příprava prostředí pro realizaci měření 

4. Zmapování a vybrání vhodných svalů, které budou předmětem měření

5. Analýza aktivace a relaxace vybraných svalů v oblasti ramenního pletence svalů zad a 

trupu při přímé jízdě na K1 ve vodním prostředí.

6. Zpracování a interpretace dat

H1

Při přímé jízdě na klidné vodě bude nástup aktivace svalů pletence ramenního stejný

před sportovní masáží i po aplikaci sportovní masáže.
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4. Metodika práce

4.1 Obecná charakteristika výzkumu

Kineziologický obsah pohybu vybraných svalů horní končetiny a trupu jsme sledovali 

formou primární analytické případové studie inspirované pilotní případovou studií (Kračmar, 

2006). Předmětem pozorování byla přímá jízda na kajaku s následnou sportovní masáží a její 

vliv na další přímou jízdu na kajaku. Podstatou analýzy bylo sledování elektrické aktivity 

vybraných svalů ramenního pletence a trupu a zad při přímé jízdě na kajaku pomocí EMG 

analýzy

K analýze bylo použito porovnání timingu nástupu a odeznění aktivací 

vybraných svalů horní končetiny ve spojitosti se synchronizovaně přiřazenými pozicemi 

probanda, posouzení charakteru EMG křivky ve smyslu výskytu lokálních maxim, 

posouzením střední hodnoty plochy pod EMG křivkou jednoho krokového cyklu. Při snímání 

EMG byl současně pořízen i videozáznam. Zaznamenaná data byla převedena do počítače a 

upravena speciálním PC programem Darthfish. Výzkum probíhal ve spolupráci s katedrou 

sportů v přírodě FTVS UK, mistrem světa v kategorii hlídek za rok 2009 ze Španělska a 

studenty FTVS se studijním oborem fyzioterapie. 

4.2 Omezení metody EMG

Elektromyografie je metodou používající se k objektivizaci svalových funkcí, názory 

na ni jsou však mnohdy sporné. „Primárně je nutné se smířit s faktem, že neměříme svalovou 

sílu. Neměříme práci svalu. Ale měříme elektrický potenciál, který jako fenomén existuje při 

svalové aktivaci a který tuto aktivaci nejvěrněji ilustruje na topicky přesně vymezeném místě 

svalu živého organismu. Z elektrického potenciálu usuzujeme na aktivitu motorické jednotky 

a z té na práci svalu.“ (Kračmar, 2006)

Je rovněž důležité si uvědomit:

1. Měli bychom se vyvarovat delším prodlevám během opakovaného měření, 

kvantitativně můžeme srovnávat pouze výsledky měření na jedné osobě bez 

přelepování elektrod Výsledky měření na jedné osobě nelze použít ke zobecnění 

výsledků.
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2. Proband zvolený pro pozorování by měl mít vysokou míru koordinace pohybu 

a pevně fixovaný hybný stereotypem. Tohoto stereotypu dosáhneme s probandem, 

který dlouhodobě provozuje tuto aktivitu.

3. Zapojení velkého počtu motorických jednotek způsobuje vzájemnou interferenci 

signálu, která deformuje křivku. Přibližně od zapojení 50% motorických jednotek 

nestoupá křivka dále lineárně, není možné poměrné posouzení svalové práce. Můžeme 

však konstatovat, jestli se svalová práce u jednoho svalu zvětšila nebo zmenšila mezi 

dveřmi různými činnostmi. (Kračmar, 2006)

4. Zásadní pro samotné měření EMG potenciálu je rozdílná vodivost kůže na různých 

místech těla, odlišná síla podkožního tuku, různá velikost motorických jednotek.

5. Lokalizace elektrod je možná pouze do jednoho určitého místa svalu. Popisujeme-li 

aktivaci svalu, popisujeme vlastně aktivaci pouze místa svalu, kde jsou lokalizovány 

elektrody. Předpokládáme-li zřetězení svalových funkcí, pak při změně úhlu v kloubu 

se může posunout řetězec největšího zatížení v samotném svalu a znehodnotit tak 

výsledky měření. Východiskem je expertní vyhledání místa největší svalové kontrakce 

pro lokalizaci elektrod. Je samozřejmě nutné simulovat pohyb co nejvěrněji – tvar 

pohybu i charakteristika práce svalů ve smyslu kontrakce koncentrická vs. 

excentrická.“ (Kračmar, 2006)

4.3 Charakteristika sledovaného probanda

Pro měření jsem použil jednoho probanda. Proband se již 11 let věnuje slalomu na 

divoké vodě na vrcholové úrovni. Byl vybrán na základě jeho úspěchů ve slalomu. Stal se 

juniorským mistrem Evropy v roce 2004. A na Mistrovství světa vybojoval v kategorii hlídek 

zlatou medaili. Tyto úspěchy potvrzují jeho dobře zvládnutou techniku pádlování. Zpracování 

a prezentace výsledků probíhala anonymně.

Proband podepsal informovaný souhlas s účelem a cílem výzkumu. Na jehož základě 

byl vystaven souhlas etické komise UK-FTVS. Informovaný souhlas i souhlas etické komise 

jsou součástí příloh.
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4.4 Charakteristika použitých metod a přístrojů       

Provedli jsme povrchové měření EMG u svalových skupin zajišťujících pohyb 

ramenního pletence při přímé jízdě na K1 před sportovní masáží a při přímé jízdě po aplikaci 

sportovní masáže a doplnili jsme je o jednoduchou kinematickou analýzu pomocí časové 

analýzy videozáznamu. U zvoleného probanda jsme naměřili 4 sekvence 35 vteřin přímé jízdy 

na K1. A 1 sekvenci 35 přímé jízdy po sportovní masáži.

Během měření došlo ke změně citlivosti EMG senzoru a to jen u svalu m. serratus anterior 

z 0,2 mV na 0,5 mV.

Časování pohybu jsme provedli na základě analýzy přímého záběru: 

1 zasazení 

2 tažení, 

3 vytažení, 

4 přenos

4.4.1 Mobilní přístroj EMG
V experimentu bylo pro snímání elektrické aktivity svalů použito přenosného EMG 

zařízení KaZe05, které bylo vyvinuto na FTVS UK v Praze. Tento přístroj disponuje 7 kanály 

pro přenos EMG potenciálů ze svalů a osmým kanálem pro synchronizaci EMG záznamu 

s videokamerou. Proband byl monitorován při přímé jízdě na kajaku během pohybového 

cyklu. Následně absolvoval sportovní masáž a znovu byl měřen při přímé jízdě.

Obr.  6: Přenosné EMG zařízení KaZe05 (Sedliská, 2007).
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Technická specifikace: 

Výrobce a autor: Karel Zelenka, UK FTVS v Praze 

Charakteristika: nezávislý polyelektromyografický mobilní přístroj pro snímání 

elektrického potenciálu svalů         

Počet měřících kanálů:  8 (7 kanálů pro EMG měření potenciálů svalových skupin,

1 kanál pro synchronizaci s videozáznamem)

Vzorkování: 200Hz

Frekvence: 30 – 1200 Hz při 3dB/kanál

Stupeň citlivosti: nastavitelný v rozmezí 6 – 0,05 mV

4.4.2 Videokamera

Technická specifikace:

SONY HDR-SR12 High Definition 

(Series highlights: 5.6 MP ClearVid ™ CMOS sensor, BIONZ ™ image 

processor, 1920 x 1080 Video, 10.2 MP still image capture, Face Detection 

technology for video, hybrid recording, 120GB HDD, 3.2" touch panel)

4.5 Sledované svaly

Svaly, jejichž činnosti jsme sledovali a měřili, byly vybrány na základě jejich funkce, jak je 

uvádí Čihák (2001), Véle (2006). Byly sledovány vždy svaly jedné strany.

Skupinu sledovaných svalů tvořily tyto svaly:

m. latissimus dorsi 

m. deltoideus pars clavicularis

m. serratus anterior

m. pectoralis major

m. infraspinatus

m. trapezius pars descendens
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Funkce měřených svalových skupin a lokalizace elektrod

Musculus latissimus dorsi

Začátek svalu:

Prostřednictvím aponeurosy (fascia thoracolumbalis) od dorsální části crista iliaca, 

dorsální plochy kosti křížové, trnů bederních obratlů, tří kaudálních žeber, trnů pěti až 

šesti kaudálních hrudních obratlů, několika snopci od povrchové fascie m. teres major

úpon svalu:

Směrem k úponu se sval zužuje, překrývá dolní úhel lopatky a upíná se na humerus. na 

crista tuberculi minoris.  

funkce:

Sval fixuje a stabilizuje lopatku. Kraniální snopce zdvíhají rameno, kaudální snopce

táhnou lopatku dolů. Celý sval přitahuje lopatku páteři (ramena dozadu).

Protože sestupné snopce dosahují dále laterálně než snopce vzestupné, vytáčí současná akce 

obou těchto částí lopatku dolním úhlem zevně – kloubní jamku vzhůru (synergista m. serratus 

anterior). Tím se sval účastní zdvižení paže nad horizontálu (Čihák, 2001).

Inervace: N. thoracodorsalis (kořenová inervace z C6-8), (Čihák, 2001).

Obr. 7: M. latissimus dorsi (Travell, Simons, 1999)
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Musculus deltoideus pars clavicularis

začátek svalu:

pars clavicularis - zevní konec claviculy obr. 8 – číslo 3

pars acromialis - acromion

pars spinalis - zevní dvě třetiny spina scalupae

úpon svalu: tuberositas deltoidea humeri

funkce:

účastní se předpažení (pars clavicularis), působí upažení (pars acromialis), účastní se 

zapažení (pars spinalis), (Čihák, 2001).

inervace: nervus axillaris (C5, C6), (Čihák, 2001).

Obr. č. 8 M. deltoideus – pars clavicularis et pars spinalis (Čihák, 2001).

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Nervus_axillaris
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Musculus serratus anterior

začátek svalu: 1 až 9 žebro

úpon svalu:

mediální okraj lopatky, snopce od 4. žebra a dalších žeber se sbíhají až na angulus 

inferior scapulae.

funkce:

přidržuje lopatku k hrudníku a současně táhne za mediální okraj a zejména dolní úhel 

vytáčí dolní úhel lopatky zevně, lopatka tak svými pohyby doplňuje pohyby ramenního 

kloubu. Vytočení dolního úhlu lopatky zevně je podmínkou pro abdukci paže nad horizontálu 

(Čihák, 2001).

Inervace: N. thoracicus longus (z pars supraclavicularis plexus brachialis); kořenová inervace 

z C5-C7 (Čihák, 2001).

Obr. 9 M. infraspinatus (Gross, 2005)
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Musculus pectoralis major

Začátek svalu:

Mediální část klíční kosti, sternum a přilehlé části prvních šesti žeber, přední část 6. 

žebra a pochva přímého svalu břišního. 

Úpon svalu: Crista tuberculi majoris humeri.

Funkce:

Funkce se liší podle jednotlivých složek svalu klavikulární část pomáhá při předpažení 

a udržuje v něm paži;

sternokostální a abdominální části addukují paži a rotují ze zevní rotace dovnitř;

addukční činnost svalu se projeví i opačně - při fixované paži sval zdvíhá hrudník (šplh) nebo 

při fixované paži zdvíhá žebra a je tedy typickým pomocným dýchacím (vdechovým) svalem.

Inervace: Nn. pectorales, lateralis et medialis, z pars supraclavicularis plexus brachialis Čihák, 

2001).

Obr. 10: M. pectoralis major (Gross, 2005)
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Musculus infraspinatus

Začátek svalu: Fossa infraspinata a tuhá povrchová fascie svalu.

Úpon svalu:

Po zadní straně ramenního kloubu na tuberculum majus humeri (na jeho střední fasetu). 

Šlacha zesiluje pouzdro ramenního kloubu vzadu. Mezi šlachou a kloubním pouzdrem 

ramenního kloubu bývá bursa subtendinea musculi infraspinati.

Funkce: Zevní rotace v ramenním kloubu.

Inervace: N. suprascapularis; kořenová inervace z C5 a C6 (Čihák, 2001).

Obr. 11 M. infraspinatus (Gross, 2005)
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Musculus. trapezius 

začátek svalu: protuberantia occipitalis externa, linea nuchae superior (popř. až suprémas), lig. 

nuchae, trnové výběžky krčních a hrudních obratlů Th I.- XII.

úpon svalu:

pars descendens – zevní konec claviculy, akromion, spina scapulae

pars transversa – spina scapulae

pars ascendens – zdola na spina scapulae, od vnitřního okraje až po tuberculum 

deltoideum

funkce:

Sval fixuje a stabilizuje lopatku. Kraniální snopce zdvíhají rameno, kaudální snopce

táhnou lopatku dolů. Celý sval přitahuje lopatku k páteři (ramena dozadu).

Protože sestupné snopce dosahují dále laterálně než snopce vzestupné, vytáčí 

současná akce obou těchto částí lopatku dolním úhlem zevně – kloubní jamku vzhůru 

(synergista m. serratus anterior). Tím se sval účastní zdvižení paže nad horizontálu.

Inervace: N. accessorius a k němu připojená vlákna z C3 a C4 (Čihák 2001).

Obr. 12: M. trapezius (Travell, Simons, 1999)
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4.6 Lokalizace elektrod

Na níže uvedeních obrázcích jsou zaznamenány pozice měřících elektrod přístroje EMG.

Obr. 13 Umístění elektrod: 1- m. trapezius descendens ;2 - m. infraspinatus; 3 - m. trapezius 

transcendens et ascendens
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Obr. 14 Umístění elektrod: 1- m deltoideus pars clavicularis .; 2- m. pectoralis major; 3- m.

serratus anterior
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Obr. 15 Umístění elektrod: 1- m. latissimus dorsi; 2- m. serratus anterior. 
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4.7 Popis techniky měření

Před samotným měřením proběhla nejprve lokalizace elektrod přístroje EMG 

na těle probanda pomocí fyzioterapeutických vyšetřovacích postupů (svalový test dle 

Jandy, simulace požadovaného pohybu a současná palpace svalů).

Hned po umístění elektrod byla lokalizace zaznamenána pomocí kamery snímkem. Provedla 

se kalibrace stroje, provedlo se několik testů za účelem získání reliability výsledků měření a 

poté následovalo vlastní měření. Během měření, došlo ke změně citlivosti EMG senzoru a to 

jen u svalu m. serratus anterior z 0,2 mV na 0,5 mV. Celkové časové rozmezí měření 

probanda bylo přibližně 3 hodiny.   

Výběr pohybu pro měření:

Pro měření byla vybrána přímá jízda na kajaku, bez odporu správnou technikou.

Popis místa měření: 

Měření probíhalo v areálu Loděnice UK – FTVS na klidné vodě, bez proudu a bez 

dalšího odporu. Aplikace sportovní masáže probíhala v Loděnici na masérském stole.

4.8 Způsob vyhodnocení a interpretace dat

Zpracování a porovnání dat bylo provedeno metodami:

 Bylo stanoveno pořadí lokálních maxim sledovaných svalů v rámci krokového cyklu.

 Pro charakteristiku vykonané práce svalu byly stanoveny střední hodnoty plochy pod 

EMG křivkou v rámci krokových cyklů.

 Pro vzájemné porovnání křivek EMG aktivity sledovaných svalů v rámci jednoho 

krokového cyklu byly sjednoceny časové osy.

 Vzájemné porovnání korelačních matic křivek EMG mezi jednotlivými sledovanými svaly  

 Diferencované pozice klíčových míst pohybu získaných z videozáznamu, byly přiřazeny 

k odpovídajícím místům v EMG grafech. Pro intraindividuální porovnání EMG grafů byly 

záznamy převedeny na společnou citlivost snímacích kanálů (v případě nutnosti změny 

jejich citlivosti mezi měřeními pro dosažení náboru kvalitních EMG křivek).
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5. Výsledky práce

Obr. 16: Intraindividuální porovnání ploch pod EMG křivkou v rámci jednoho krokového 

cyklu při přímé jízdě na K1 před aplikací sportovní masáže. V grafech jsou uvedeny i pozice 

lokálních maxim EMG křivky v rámci sledovaného kroku.
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Obr. 17: Intraindividuální porovnání ploch pod EMG křivkou v rámci jednoho krokového 

cyklu při přímé jízdě na K1 po aplikaci sportovní masáže. V grafech jsou uvedeny i pozice 

lokálních maxim EMG křivky v rámci sledovaného kroku.

Tab. 1: Pořadí pozic lokálních maxim EMG křivky v rámci sledovaných krokových cyklů

Sval
Přímá jízda před sportovní 

masáží

Přímá jízda po sportovní 

masáži

m.latissimus dorsi 2 a 5 1; 3; 14 a 18

m.deltoideus pars 

clavicularis
1; 4; 6 5

m.serratus anterior 5 až 13 5 a 7

m.pectoralis major 1 1 a 3

m.infraspinatus 1; 3; 4; 6; 8; 11; 15; 18; 21 1; 3 až 20

m. trapezius pars 

descendes
1 8
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Obr. 18: porovnání ploch pod EMG křivkou při přímé jízdě na K1 před aplikací sportovní 

masáže.
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Obr. 19: porovnání ploch pod EMG křivkou při přímé jízdě na K1 po aplikaci sportovní 

masáže.
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6. Diskuse

Rozbor přímé jízdy na K1 pomocí kinematické analýzy:

Obr. 20: kinematická analýza fáze „zasazení záběru“ při přímé jízdě na K1 před sportovní 

masáží.

Při fázi záběru dochází k největší aktivaci m. latissimus dorsi jehož hlavní funkcí je

vnitřní rotace, addukce a extenze v ramenním kloubu. M. infraspinatus v této fázi pohybu 

stabilizuje ramenní kloub. V této fázi záběru je zapojena mírná zevní rotace ramene na 

záběrové straně. S postupným přechodem do fáze záběru se snižuje zapojení m. serratus 

anterior a m. deltoideus pars clavicularis.
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Obr. 21:  Kinematická analýza fáze „tažení“ při přímé jízdě na K1 před sportovní masáží.

Po dobu fáze tažení jsou hlavními svaly m. latissimus dorsi a m. infraspinatus. Ve fázi 

tažení dochází k zevní rotaci ramen a k postupnému tažení a přenosu paže na úroveň trupu. M. 

serratus anterior se v této fázi zapojuje nejméně.
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Obr. 22:  Kinematická analýza fáze „vytažení“ při přímé jízdě na K1 před sportovní masáží.

Během fáze vytažení je nejvíce zapojen m. serratus anterior který pomáhá při odtažení paže 

nad horizontálu a přenáší tak list do další fáze. M. deltoideus v této fázi pomáhá při zapažení 

paže při ukončení záběru na úrovni jezdcova trupu.

Obr. 23:  Kinematická analýza fáze „přenosu“ při přímé jízdě na K1 před sportovní masáží.

Největší podíl z hlediska zapojení svalu má na fázi přenosu m. serratus anterior jehož 

hlavní funkcí je odtažení paže nad horizontálu. Postupně se snižuje činnost m. trapezius a m. 

deltoideus. Tyto svaly pomáhají pohybu paže do momentu, kdy se paže dostane nad úroveň 

hlavy.
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Obr. 24:  kinematická analýza fáze „zasazení záběru“ při přímé jízdě na K, po sportovní 

masáží.

Při fázi zasazení záběru po absolvování sportovní masáže došlo ke snížení aktivizace 

m. pectoralis major a ustálení křivky EMG u m. trapezius. Ostatní svaly se podílely bez 

výrazných změn při provedení pohybu. Hodnoty všech aktivovaných svalů zapojených do 

fáze zasazení se oproti jízdě před masáží snížily.
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Obr. 25: kinematická analýza fáze „tažení“ při přímé jízdě na K1 po sportovní masáži

Po absolvování sportovní masáže došlo k výraznému snížení hodnot EMG křivky při 

fázi tažení u m. pectoralis major a m trapezius. Ostatní křivky nedosáhly maximálních hodnot 

jako při jízdě před sportovní masáží
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Obr. 26: kinematická analýza fáze „vytažení“ při přímé jízdě na K1 po sportovní masáži

U fáze vytažení po absolvování sportovní masáže došlo k ustálení křivky m.trapezius 

kdy sval byl zapojen pouze při fázi vytažení a nadále relaxoval. Zapojení m. pectoralis major 

bylo oproti jízdě před sportovní masáží nižší. K velkému posunu aktivizace svalu při fázi 

tažení došlo u m. serratus anterior. Křivka EMG u tohoto svalu nedosáhla takových hodnot 

jako při jízdě před sportovní masáží.

Obr. 24: kinematická analýza fáze „přenosu“ při přímé jízdě na K1 po sportovní masáži

Po sportovní masáži se u fáze přenosu snížila aktivizace všech sledovaných svalových 

skupin. V této fázi se nejvíce zapojily m. latissimus dorsi, m. deltoideus a doznívala aktivita 

m. trapezius
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7. Závěr

Cílem práce bylo porovnání zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při přímé jízdě na K1 

před a po sportovní masáži.

Podařilo se shromáždit teoretické podklady přímé jízdě na kajaku. 

Jádrem informací byly:

 Odborná literatura na téma kanoistiky na divoké vodě.

 konzultace s trenéry kanoistiky.

 vlastní dlouholeté zkušenosti se slalomem na divoké vodě.

 rigorózní práce zabývající se technikou jízdy na kajaku.

 údaje z internetu.

Svaly byly vybrány s ohledem na jejich zapojení při lokomoci prostřednictvím 

pletence ramenního, podle jejich dostupnosti pro povrchovou EMG. Výběr byl omezen pouze 

počtem přenosových kanálů EMG přístroje. 

Bylo provedeno EMG měření u 1 probanda na klidné vodě na středisku Loděnice 

FTVS UK. Před měřením byl přístroj kalibrován, proband absolvoval odpovídající rozcvičení. 

EMG záznam byl doplněn obrazovým záznamem společně s optoelektronickou synchronizací 

pohybu.

Zpracování a porovnání dat bylo provedeno metodami:

 stanovení pořadí lokálních maxim sledovaných svalů v rámci krokového cyklu,

 stanovení střední hodnoty plochy pod EMG křivkou v rámci krokových cyklů,

 vzájemné porovnání křivek EMG aktivity sledovaných svalů v rámci jednoho 

krokového cyklu se sjednocením časových os,

 vzájemné porovnání korelační matice křivek EMG mezi jednotlivými sledovanými 

svaly,
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 přiřazení diferencovaných pozic klíčových míst pohybu získaných z videozáznamu 

k odpovídajícím EMG křivkám, pro intraindividuální porovnání EMG grafů byly 

záznamy převedeny na společnou citlivost snímacích kanálů

 Uvedené metody byly užity jako nástroje ke kineziologickému rozboru sledovaného 

pohybu. 

Data byla u zvoleného probanda intraindividuálně porovnána.

Hypotéza se nepotvrdila. Po absolvování sportovní masáže a následné měření došlo ke

změně aktivizace většiny sledovaných svalů. Během fáze zahájení záběru došlo po sportovní 

masáži k ustálení EMG křivky m. pectoralis major. Zbylé svaly se zapojovaly obdobně, jako u 

jízdy před masáží ale jejich nástup zapojení do pohybu se ustálil. Svaly více relaxovali 

v odpočinkové fázi pohybu. Fáze tažení doznala výrazných změn po masáži zejména 

z hlediska nástupu aktivizace u m. pectoralis major a m. trapezius. Ostatní svaly v této fázi 

nedosáhly stejného nástupu aktivity z předchozího měření před aplikací masáže.

Při následující fázi přenosu došlo k ustálení křivky m.trapezius – sval se navíc 

aktivoval, pouze na část přenosu v ostatních případech relaxoval oproti jízdě před masáží. 

Jako další účinek masáže bylo výrazné snížení aktivizace m. pectoralis major. M. serratus 

anterior v této fázi nedosáhl takové aktivity jako při jízdě před masáží. 

V poslední přenosové fázi se nejvíce zapojili do provedení pohybu svaly m. latissimus 

dorsi a m. deltoideus. Oproti prvnímu měření v této fázi EMG křivka svalu m. trapezius pouze 

klesala a sval nadále relaxoval. EMG křivka se u fáze přenosu u všech sledovaných svalů 

snížila.

Z výsledků vyplývá, že po absolvování sportovní masáže nedocházelo k tak 

časté aktivizaci sledovaných svalů. EMG křivka se po masáži ustálila, svaly tedy pracovaly 

efektivněji. Z grafů a kinematické analýzy vyplývá, že by bylo vhodné provést další výzkum 

s větším množstvím probandů. Na vliv masáže před přímou jízdou na K1.
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