
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

Hodnocení prahu bolesti metodou tlakové algometrie u 

vybraných svalových bodů v oblasti pletence ramenního u 

trénovaných karatistů 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 Vedoucí diplomové práce:     Vypracovala: 

        Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.                  Bc. Jitka Nováková 

 

Praha, červen 2011 



 

 

ABSTRAKT 

 

Název:  Hodnocení prahu bolesti metodou tlakové algometrie u vybraných svalových 

bodů v oblasti pletence ramenního u trénovaných karatistů 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je ohodnotit práh bolesti pomocí tlakové 

algometrie u vybraných svalových bodů při technice úderu choku-cuki u trénovaných 

karatistů. 

 

Metody: Jedná se o pilotní studii, kde je hodnocen práh bolesti u m. latissimus dorzi, m. 

serratus anterior, m. trapezius pars descendent, ascendent a u dalších vybraných svalů 

obou pletenců ramenních, před provedením přímého úderu choku-cuki v postoji heiko-

dachi a po provedení dané techniky. Jako objektivizační metoda byl zvolen ruční 

tlakový algometr.  Výzkumný soubor se skládal z 10 mužů karatistů splňujících kriteria 

pro tuto studii. 

 

Výsledky: Výsledky měření pomocí tlakové algometrie prokázaly, že při technice úderu 

choku-cuki v postoji heiko-dachi u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius pars descendent, ascendent dochází ke snížení prahu bolesti více na stahující 

se horní končetině oproti úderové horní končetině. 

 

Klíčová slova: tlaková algometrie, pletenec ramenní, karate 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Evaluation of pain threshold by using the method of pressure algometry at 

selected muscular points in the area of shoulder girdle in karate practitioners. 

 

Objectives: The main objective of this thesis is to assess the pain threshold using the 

method of pressure algometry at selected muscle points while practising the technique 

choku-cuki in karate practitioners. 

 

Methods: The experiment is a pilot study which evaluates the pain threshold in m. 

latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius pars descendent, ascendent and other 

selected muscles of both right and left shoulder girdles before exercising direct choku-

cuki glow in the position of heiko-dachi stance and also controls the proper performance 

of given technique. Manual pressure algometer has been chosen as alternative objective 

method. Examined group consisted of ten male karate practitioners who had met the 

criteria specified for this study. 

 

Results: The results of measurements using pressure algometry in the muscles m. 

latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius pars descendent, ascendent 

demonstrated that while practising the technique of the choku-cuki blow in the position 

of heiko-dachi stance, lowering of pain threshold in the contracted upper limb in 

comparison to the hitting one was observed. 

 

Keywords: pressure algometry, shoulder girdle, karate 
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1. Úvod 

Karate je bojové umění a systém sebeobrany, který vznikl na Okinawě. Toto 

bojové umění prošlo mnoholetým vývojem, jelikož byla snaha, aby techniky prováděné 

v karate byly co nejúčinnější při dosažení cíle. V dnešní době je více časté pojetí pouze 

z pohledu závodní formy, kde je snaha jen o vítězství. Ale v tomto bojovém umění 

nejde o samotnou výhru, ale především o vývoj rovnováhy celého těla jak na úrovni 

fyzické, tak i psychické. Je to náročné bojové umění, jež se žáci učí několik desítek let 

pod vedením instruktora. Přes přísné a disciplinované tréninky, kde jde především o 

správné držení těla a jeho využití v pohybu, se snaží dosáhnout nejúčinnější formy u 

každé prováděné techniky.  

V této práci budou shrnuty základní teoretické principy technik karate. 

Vzhledem k tomu, že originální literatura je psaná především v japonštině, budou zde 

použity literární zdroje v českém překladu. I dostupná cizojazyčná literatura využívá 

pouze těchto originálních publikací, které jsou psané v japonštině a následně přeloženy. 

Japonských publikací o karate je velké množství, ale přeloženy byly jen některé 

především od Nakayamy, které jsou dostupné mimo Japonsko.  

Dále se studie bude zaměřovat na techniku úderu choku-cuki, tedy přímého 

úderu horní končetinou v základním postoji heiko-dachi, kdy se budeme snažit 

ohodnotit práh bolesti, z kterého je možné usuzovat na svalové napětí u přesně 

definovaných svalových bodů na horních končetinách, které se podílejí na úderu i 

stažení a zároveň budeme zjišťovat, jestli je svalové napětí na obou horních končetinách 

shodné. Pro tuto pilotní studii budeme využívat tlakový algometr, který doposud nebyl 

využit pro tyto studie. 

Experiment je možné zařadit mezi základní výzkum, protože v dostupné 

literatuře nebyla nalezena studie, která by porovnávala současně svaly na obou 

pletencích ramenních při přímém úderu. 
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2. Teoretická východiska 

2. 1. Karate 

Karate lze charakterizovat z více pohledů. Heller a kol. (1996) popisují karate jako 

úpolový sport, který pomocí horních a dolních končetin jedince vytváří útoky či obranu. 

Cílem karate jako sportu je pomocí získaných bodů při soutěžním zápase zvítězit. 

Dalším pohledem je, že se uživatel karate nesnaží porazit soupeře bojovou technikou, 

spíše se pokouší zvítězit bez boje technikou sebezdokonalování se. (Šebej, 1991) Karate 

lze především charakterizovat jako bojový systém beze zbraně, při kterém se používají 

končetiny k provedení obrany jedince a k provedení útoku na vitální body soupeře. Při 

útoku se jako úderových ploch užívají u horních končetin malíkové hrany dlaně, prsty, 

lokty, pěsti a dlaně, u dolních končetin pak kolena, paty, prsty, malíkové hrany chodidel 

a nárty. (Strnad, 2008) 

Název pro tento styl se v okinawském jazyce vyslovoval „KARA“ a znamenal 

cizí „čínské“. Tak se na Okinawě označovalo vše pocházející z Číny. „TE“ je pojem pro 

techniku. Mistr Gichin Funakoshi, který se rozhodl vyučovat tento bojový systém 

v Japonsku, zvolil název karate. V japonštině „TE“ znamená ruka a „KARA“ prázdno. 

Toto spojení v japonštině vzniklo ve smyslu povinnosti žáka zbavit se egoistických 

myšlenek. Strnad (2008) ve své knize cituje slova mistra Funakoshiho: „On je, jako 

zelený stonek bambusu, zevnitř dutý (kara), vzpřímený i v nesnázi, to znamená nezištný, 

klidný a umírněný.“ Překlad názvu karate jako bojové „umění prázdné ruky“, který je 

používán současně, jej nejvíce vystihuje, ale není nejpřesnější. (Strnad, 2008) 

V karate není nejdůležitější vítězství. Jeho hlavním posláním je vývoj charakteru 

člověka tak, aby pro cvičence karate nebyl problém překonat jakoukoliv překážku 

fyzickou či psychickou. (Nakayama, 2007) 

2. 1. 1. Historie 

Bojová umění podle mnoha historiků vznikala v Indii, kde se vyvíjela především 

z jógy. Jóga, dnes známá jako zdravotní cvičení, jako jediná doporučovala, jakým 

způsobem, pomocí tělesných cvičení, očistných technik, dechu, koncentrace a 

celkového duševního stavu, nakládat se svým tělem. V józe, kde jsou zaujímány statické 
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polohy „ásany“ působící příznivě na vnitřní orgány, je snaha převést koncentraci 

fyzických i psychických sil do dynamické formy sloužící k obraně. Principy jógy 

významně ovlivnily všechna asijská bojová umění ve smyslu dýchání, koncentrace, 

meditačních prvků a koncepce životní síly, zvané v Indii „Prána“, v Číně „Čchi“ a 

v Japonsku „Ki“. V klášterech shaolinu se učili těmto bojovým uměním mniši (tzv. 

bojoví mniši např. Budhidharma) a ti bojovali proti okupantům a mnohdy zachránili 

život samotného císaře. Ačkoliv se o existenci mnicha Budhidharmy  nedochovaly 

žádné písemné záznamy, jeho učení se tradovalo alespoň ústně. Díky ústní tradici, jež se 

v těchto asijských kulturách hojně vyskytuje, se jeho odkaz dochoval až do dnešních 

dnů. 

Roku 1372, kdy byla uznána závislost Okinawy na Číně, se přenesly čínské 

kulturní vlivy právě na Okinawu. Praktikování všech bojových umění na Okinawě se 

nazývalo Chuan-fa. To mělo význam především pro hlavní souostroví Ryukyu. Jeho 

výhodná poloha je křižovatkou obchodních námořních tras, a tím i ostatních kultur 

z východu, a z toho je patrné, že se na dalším vývoji karate podílela různá bojová 

umění. (Nakayama, 1966) 

Na vznik karate na Okinawě měly největší vliv pravděpodobně dvě události. Roku 

1429 se sjednotila okinawská knížectví, poté se takto nově vzniklé království zasloužilo 

o relativní nezávislost (placením daní) na Číně i Japonsku. V roce 1479 nastoupil na 

trůn král Sho Shin, z nové dynastie Sho, který se bál možného vzniku povstání proti své 

osobě, a proto nechal odzbrojit obyvatelstvo po celé Okinawě. Druhá významná 

událost, která vedla ke zdokonalování boje beze zbraní, se stala roku 1609, kdy 

Okinawu obsadil japonský klan Satsuma. Tento klan znovu obnovil zákaz nošení zbraní 

i zemědělského náčiní, které mělo ostré hrany. To muselo být každý večer ukládáno do 

zbrojnic, což trvalo až do roku 1871, kdy se Okinawa oficiálně připojila k Japonsku. 

Tato etapa byla pro Okinawu a její obyvatele temným obdobím. Přestože byly lidem 

odebrány zbraně, odehrály se během tohoto údobí mnohé boje. Za podpory Číny byl 

vytvořen tajný spolek mezi mistry Tode a Chuan-fa, který byl nazývaný „TE“. TE 

(později Okinawa-te) byl nový bojový styl. Tento název se používal od roku 1630 až do 

roku 1903, kdy toto umění bylo přejmenováno na karate (z úcty k čínským mistrům). 

(Strnad, 2008)  
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V roce 1902 bylo karate veřejně předvedeno učitelem Gichinem Funakoshim. 

Také ministerstvo kultury v Tokiu se rozhodlo zavést karate jako součást učebního 

plánu na okinawských školách. Roku 1916 Gichin Funakoshi předvedl ukázku karate 

v Kjótu, následně roku 1921 i japonskému princi Hirohitovi. Díky tomu Okinawa 

Shobu Kai (Společenství bojových umění) vyslala roku 1922 Gichina Funakoshiho do 

Tokia k předvedení okinawského karate na velké přehlídce bojových umění, kterou 

organizovalo japonské ministerstvo kultury. Oficiální uznání karate (jako národního 

sportu) proběhlo v roce 1933. (Nakayama, 1966) Mistr Funakoshi se celý život 

zasazoval o to, aby se karate studovalo s důrazem na jeho vnitřní aspekty. Hrozil se, že 

mladí Japonci budou vnímat karate jen jako smrtící systém, a proto se obával povolit 

karate jako sportovní a později soutěžní formu. Chtěl zabránit tomu, aby karate sloužilo 

k prosazování agrese. Posléze povolil ve svém Shotokan dojo vedle vyučování kata 

bunkai a kata kumite i jiné formy kumite, které postupně vznikaly (gohon kumite, 

sanbon kumite, kihon ippon kumite, jiyu ippon kumite a jiyu kumite) a pro tyto formy 

kumite vypracoval první pravidla, jež měla sloužit k minimalizaci rizika zranění 

bojovníků při cvičení. Jeho největším příspěvkem byla systematizace techniky karate a 

snaha vštípit svým žákům etiku a disciplínu tohoto bojového umění. 

 V roce 1939 převzal výuku Gichina Funakoshiho jeho syn Yoshitaka Funakoshi, 

který začal vyučovat novou koncepci. Vznikl tak nový styl s názvem Shotokan ryu. 

Tento styl měl základy od Gichina Funakoshiho, přesto však vykazuje extrémní vliv 

samurajů, který u ostatních směrů karate není tak patrný. Roku 1946 náhle zemřel 

Yoshitaka Funakoshi, a tím došlo i k rozštěpení shotokan ryu. 

V roce 1949 byla založena Japan Karate Association (JKA) pod vedením 

mladších žáků Gichina Funakoshiho (Isao Obata, Hidetaka Nishiyama, Masatoshi 

Nakayama). Ti se zasloužili o zavedení závodního systému karate. O ustavení karate 

jako sportu a závodní formy se ovšem nejvíce zasloužil Masatoshi Nakayama, neboť on 

sám vypracoval program pro závody v karate. Když však žádal Gichina Funakoshiho o 

svolení, mistr mu nepomohl. Asociaci JKA uznalo japonské ministerstvo školství až 

v roce 1958 (tehdy umírá Gichin Funakoshi), kdy bylo uspořádáno první mistrovství 

celého Japonska v karate, jež se pak konalo každý rok a pomáhalo k ustanovení karate 

jako soutěžního sportu. Poté se karate postupně začalo šířit po celém světě, především 

díky mistru Hidetakovi Nishiyamovi a jeho žákům (za zmínku stojí Ochi, Shirai, 
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Kanazawa, Kawazoe). V roce 1970 byl oficiálním stylem karate pro Českou Republiku 

určen styl Shotokan ryu. (Lind, 1996, Strnad, 2008) 

2. 1. 2. Prostředky tréninku 

Výcvik technik karate se uskutečňuje v ucelených časových blocích. Tréninková 

jednotka je uzpůsobena věkové hranici jedinců a stupni jejich technické vyspělosti. Při 

výcviku se používají tři hlavní prostředky: kata, kihon a kumite. 

2. 1. 2. 1. Kata 

Kata je dnes chápána převážně jako soutěžní disciplína. V minulosti katy 

vznikaly pro reálné používání v boji o přežití. V té době bylo ovládnutí katy jediným 

možným způsobem, jak se dokonale naučit bojovému umění. (Strnad, 2008) 

Katy obsahovaly všechny varianty útoku a možnosti obrany, se kterými se mohl 

vyznavač karate setkat. Můžeme říci, že sestavy kata obsahovaly principy, jak bojové 

umění využít při boji. A protože karate vznikalo jako bojové umění na obranu, cvičenec 

by neměl nikdy zahajovat útok, každá kata začíná obrannou technikou. (Naka, 2011) 

2. 1. 2. 2. Kihon 

Jedná se o samostatné procvičování jednotlivých technik prováděných 

končetinami v postojích do volného prostoru. Hlavní specifikací kihonu je, že se 

techniky procvičují v různě určených postojích za pomoci různých způsobů pro jejich 

zdokonalení. Počet technik a jejich vzájemné kombinace nejsou pevně stanoveny. 

Variabilita záleží na trenérovi, či cvičenci samotném. Cvičení technik v kihonu slouží k 

jejich zdokonalování, uvědomování si vlastního těla a končetin a zároveň 

k procvičování a posilování určitých svalových partií, které podporují preciznost 

technik. (Fencl a kol. 2004, Strnad, 2008) Naka (2011) říká: „Je velmi důležité opakovat 

jednoduché techniky pro zlepšení pohybu jako celku. Opakujte techniku tisíckrát až 

stotisíckrát. Poté bude Vaše technika spontánní a dobrá.“ Boj je založený na tom, 

s jakou dovedností a obratností umí karateka použít techniku, než na sledu 

neuspořádaných technik. Proto je potřeba studovat jednotlivé techniky do hloubky než 

povrchně mnoho technik. (Naka, 2011) 
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2. 1. 2. 3. Kumite 

Kumite je procvičování technik karate při útoku a obraně s jedním i více partnery. 

Nacvičuje se od řízených forem až k volnému zápasu a je určován sportovními pravidly 

zápasu. Označujeme jej jako historicky nejmladší formu nácviku karate. Gohon kumite 

- první formu řízeného kumite - zavedl Gichin Funakoshi v roce 1943 kvůli naléhavé 

prosbě Nishiyamy, Nakayamy a Obaty. Mistr při vytvoření forem kumite dokázal 

zachovat jejich účelnost. Každá jeho forma splňovala své specifické účely, jako je 

nalezení dobré vzdálenosti pro kvalitní útok i protiútok, únik ze směru výpadu a 

zvládnutí provedení účinné obrany daného útoku. Význam kumite nejvíce stoupl po 

vytvoření pravidel pro volný zápas, kterými bylo kumite ustanoveno jako sportovní 

disciplína. (Strnad, 2008, Nakayama, 2007) Aby forma kumite mohla být kvalitně 

provedena, je zapotřebí maximální soustředěnost, technická vyspělost bojovníka a 

vzájemný respekt mezi soupeři. V kumite není rozhodnuto, kdo je silnější. (Naka, 2011) 

2. 1. 3. Základní principy technik karate 

Dokonalé držení těla v karate je podmínkou pro správné provedení techniky a 

zároveň velmi důležitá prevence zranění. Cvičení užívaná v karate podporují správné 

držení těla tím, že posilují svaly s tendencí k ochabování, jako například mezilopatkové 

svaly, hýžďové svaly a břišní svalstvo, a zároveň labilními polohami aktivují hluboké 

trupové svalstvo, které má stabilizační funkci. Nácvikem technik karate upevňují 

cvičenci správné držení těla. 

Toto bojové umění se snaží cvičence naučit ovládat své tělo a jeho pohyby, jako 

jsou různé náklony, skoky či udržování rovnováhy. V pokročilém stádiu výuky se 

cvičenec naučí ovládnout pohyby vlastního těla a končetin všemi směry s lehkostí a 

v přesném provedení dané techniky, kterou musí plně řídit a kontrolovat svou vůlí, aby 

přesně směřovaly na vybraný cíl. Důležitý u všech karatistických technik je výbušný 

útok na cíl provedený v nejkratší možné době správnou technikou a s maximální silou 

(tzv. kime). Techniky, které neobsahují kime, nejsou technikami karate. Ve sportovním 

karate je, s ohledem na rizika zranění, uskutečnění kontaktu zakázáno. Proto se v mysli 

cvičence položí cíl úderu nepatrně před vitální bod na těle protivníka (tzv. sun-dome). 

Poté se tento cílový bod zasáhne kontrolovaným způsobem maximální silou, aniž je 

uskutečněn přímý kontakt. Nakayama (2007) tvrdí: „Abyste mohli zvítězit nad 
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protivníkem, musíte nejprve zvládnout své vlastní já.“ Proto je nejdůležitější 

sebekontrola, s ní cvičenec může proměňovat části svého těla ve zbraně, které můžou 

být použity různými způsoby. (Nakayama, 2007) Podle Naky (2011) se musíte zaměřit i 

na soupeřovu mysl, tzn. „přečíst mysl soupeře a chopit se chvíle, kdy soupeř pohybuje 

myslí“, protože myšlenka je vždy rychlejší než pohyb. Karateka v žádném případě 

nemůže dlouze přemýšlet o obraně. 

2. 1. 3. 1. Zdroj a koncentrace síly 

Největším zdrojem síly v Japonsku je odedávna označována oblast pod pupkem, 

ve středu těla (tzv. tanden). Pokud je postoj správný, těžiště těla se nachází v tanden. 

Střed těla, tanden (tzn. dolní oblast břišní stěny a kyčelní klouby), hraje velkou roli ve 

všech pohybech. (Nakayama, 2007) 

Mezi další zdroje síly v karate patří rotační pohyby horní části trupu synchronně 

spojené se střihem boků ve vodorovné poloze. Pro rozhodující karatistickou techniku 

tedy nestačí pouhá síla smrštění a napnutí paže, nýbrž je nutný správný střih trupu a 

pánve v plné míře. Na základě impulzu z mozku se stahuje úderová paže, a tím začíná 

střižný pohyb boků a plynule se natáčí i trup. Zároveň vystřeluje úderová paže k zásahu 

cíle. Střih pánve je sice rychlý, ale přitom krátký. Nakonec je potřeba docílit k pocitu 

krátkému a ostrému střihu v kyčelních kloubech. Čím rychlejší je střižná síla, tím 

rychlejší a silnější je prováděná technika. (Nakayama, 2007) Důležité je, aby se 

nenatáčela pouze ramena. Boky se otáčejí synchronně s celým trupem, který musí stále 

zachovávat svislou polohu. Celá páteř je neustále napřímena. (Naka, 2011) V konečné 

fázi pohybu se musí svalstvo dolních končetin, pánve, břišního lisu, hrudníku, ramen, 

paže, zápěstí a pěsti zpevnit maximální intenzitou. V tuto kratičkou chvíli trvající setiny 

sekundy je možné provést „kime“. Kime je souběhem fyzického a duševního přenesení 

energie do cíle. Po krátké, ale mohutné kontrakci dojde k relaxování svalstva. 

Nakayama (2007) přirovnává princip technik k fungování pružiny. Čím více je 

pružina při natahování stlačena, tím více se při uvolnění rozvine. Stejné je to i s paží, 

kdy natočení boků společně s krytem, prováděným jednou paží, je jako natahování 

pružiny. A naopak rotace boků opačným směrem, tedy do původní polohy trupu, a 

prováděný úder, je obdobou rozvinu.  
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Každá technika má svůj odpovídající způsob pootočení boků. Aby správně 

fungoval střižný pohyb boků a pohyby horních končetin, musí cvičenec správně 

zapojovat především trupové svalstvo. (Naka, 2011)  

Mezi zdroje síly patří i vysunutí boků vpřed. Při tomto pohybu má přední noha 

charakter nosné nohy. Zadní noha se společně s trupem přesunuje k přední noze. V tu 

chvíli je pak nosná noha odsunuta směrem vzad se současným zapřením vůči podlaze. 

Takto dojde k výpadovému vysunutí boků vpřed. Hybná síla vychází z velkého zapření 

nosné nohy o podlahu. Čím je hybná síla vyšší, tím rychlejší je pohyb boků a trupu 

vpřed. Dráha síly vede od podlahy k dolní končetině a bokům přes trup do ramen a paží. 

Pro tuto vzájemnou souhru je nutná spolupráce svalových smyček celého těla. Pokud by 

k tomuto funkčnímu spojení svalstva nedošlo, síla boků by nemohla být plně směřována 

dopředu, a tak by úder nebo sek ztratil svou sílu a účinnost. V karate není možné plýtvat 

s energií, protože malý pohyb musí představovat vysokou účinnost. (Nakayama, 2007, 

Naka, 2011) Proto je v karate velice důležitá souhra všech svalových partií a práce 

boků, jako jejich rotace a vysunutí vpřed. Tím se maximalizuje kinetická energie. Když 

tomu tak nebude, techniky budou bez síly a energie. Každý vykonávaný pohyb musí být 

efektivní, mít záměr a vycházet ze středu těla. Tělo musí pracovat jako propojený celek.  

2. 1. 3. 2. Princip postojů 

Dalším důležitým prvkem pro silnou techniku v karate je pevný a správně 

vyvážený postoj, kde osa těla prochází středem celé muskulatury jedince. K takovému 

postoji cvičenec karate potřebuje rovnováhu a stabilitu. V karate se cvičenci učí vnímat 

osu těla hned při první lekci v přirozeném nebojovém postoji heiko dachi. Každá 

tréninková jednotka začíná nástupem a pozdravem, kdy po pozdravu cvičenec zaujme 

základní postoj a po celou dobu cvičení vnímá osu svého těla. Kvalitní postoj je důležitý 

pro techniky rázné, ostré, rychlé, přesné a plynule provedené. Postoj v karate znamená 

postavení dolní poloviny těla, tedy boků a dolních končetin, které na sobě nesou horní 

část těla, jako je trup, horní končetiny a hlava. Přestože všechny postoje musí být 

stabilní a plné rovnováhy, cvičenec si v sobě musí uchovat pružnost. Pokud bude postoj 

toporný, sníží se pohyblivost cvičence, což ho omezí v provedení jakýchkoliv technik. 

(Nakayama, 1966) 
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Postoje jsou obranné či útočné, proto se musí karateka dokonale naučit, které 

postoje se nejlépe hodí pro konkrétní situace. Zásady pro správný postoj a postavení 

nohou jsou takové, že kolena se snaží karateka tlačit po jejich pomyslných přímkách 

směrem ven. Spolu s koleny směřují stejným směrem i chodidla. Kotníky zároveň 

s koleny musí být patřičně ohnuty a přitom zpevněny. Chodidla jsou v plném kontaktu 

s podlahou. Výška boků se nemění, těžiště zůstává ve stejné výšce bez ohledu na postoj. 

2. 1. 3. 3. Těžiště a stabilita 

Stabilita je pocit jistoty při udržování pozice těla či jeho segmentů v klidu, anebo 

při pohybu. Véle uvádí, že podle Magnuse postup provází pohyb jako stín, tzv. se 

posturální systém aktivuje i při pohybu, kde působí jako brzdná negativní zpětná vazba. 

(Véle, 2006) 

Při trénování je nezbytná stabilita a vnímání osy těla. To vše napomáhá při 

trénování kihon udržovat vzpřímené držení těla v pohybech vpřed a vzad, při cvičení 

kata zlepšuje a zrychluje provedení obratů. Při nácviku se používá představy 

prodloužení páteře procházející vrcholem lebečního švu (suttury sagitalis) a vytažení se 

za tímto bodem. Těžiště těla se vždy pohybuje, někdy je hmotnost rozdělena 

rovnoměrně na obě nohy, někdy se zas zatíží jedna noha více než druhá. Pokud je jedna 

noha více zatížena, např. při kopu, musí žák stát na noze pevně, jinak ho náraz 

z provedeného kopu vychýlí z  rovnováhy. (Nakayama, 2007) 

Stabilita je přímo úměrná k plochám základny, kterou tvoří postavení chodidel. 

Dále stabilitu ovlivňuje výše těžiště. Čím je těžiště níže, tím je lepší stabilita postoje. 

Postoj tedy musí mít nízko těžiště, současně v sobě musí zahrnovat pružnost a 

flexibilitu. (Nakayama, 2007) 

2. 1. 3. 4. Rychlost a síla 

Rychlost, vektorová a fyzikální veličina udávající směr i velikost, závisí 

především na koordinaci ovládání svalů. Pokud není koordinace stahujících se a 

expandujících svalů, pak pohyby paží nemůžou být plynulé, a účinnost techniky tak 

výrazně poklesne.  



24 

 

Pohyb kterýmkoliv směrem závisí na správném využití nohou. Noha odrazová je 

na opačné straně, než kam karateka směřuje. Energetickým napřímením této nohy 

v koleni se tato noha opře do podlahy, a tím se vytvoří reaktivní síla, která pohybuje 

vpřed boky, trupem a druhou nohou. Druhé chodidlo pohybující se nohy lehce klouže 

po podlaze směrem vpřed. Tato reaktivní síla se přesune od centra tanden (oblast 

pupíku) ke končetinám a končí jako úder, sek či kop. Bez využití koncentrace síly 

z celého těla bude úder či kop slabý. Základní techniky úderů a kopů v karate obsahují 

vysoké silové účinky, protože se maximum síly koncentruje v okamžiku nárazu na cíl. 

Tato koncentrace síly závisí na rychlosti, se kterou je technika prováděna. Pokud jsou 

stejné podmínky a jen se zvýší rychlost, tak se vždy zvětší síla úderu. Rychlost je 

významným prvkem ve využití síly, ale pouze její pomocí bez správné kontroly nelze 

dosáhnout maximálního účinku. (Nakayama, 1966) 

Dalším principem je, že větší rychlosti lze dosáhnout, pokud bude síla působit 

po delší dráze k cíli. Čím delší bude přímá dráha, po které se pohybuje kop, tím bude 

konečný úder nohou silnější. 

Za nutnost se pokládá fakt, že svaly a šlachy by měly zůstat uvolněné (kromě 

konečných fází pohybu), aby bylo možné provést okamžitou odpověď na změnu 

okolností. 

2. 1. 3. 5. Rytmus a časování 

Mezi další potřeby žáka karate patří naučit se správnému rytmu v základních i 

pokročilých technikách kumite. Rytmus se využívá i při cvičení kata. Kata musí 

splňovat elementy, jako je aplikace síly ve správném okamžiku, kontrola rychlosti 

v technikách a hladký přechod do další techniky. To nelze splnit bez správného rytmu. 

Dále vyvstává otázka časování pohybu. Pokud karateka učiní špatné časování, technika 

selhává. Kop či úder provedený brzy či pozdě je neúčinný. Proto při boji musí obránce 

být v mysli protivníka a přečíst jeho pohyb a podle toho jednat. (Nakayama, 2007) 

2. 1. 4. Provedená technika a postoj 

Technika choku - cuki (Obr. 1) patří mezi techniky útočné, přímé a provedené 

paží horní končetiny. Je pro ni charakteristická přímá dráha úderové plochy. S touto 
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technikou se žák karate setkává jako s první, jelikož jeho pohybový mechanismus je 

analogický pro všechny techniky cuki. Z metodického hlediska je vhodné začít 

s nácvikem choku-cuki v jednoduchém postoji, jelikož cvičení probíhá na místě, a není 

tedy komplikováno přílišným pohybem trupu a přesouváním těžiště těla. (Nakayama, 

2003) 

 

Obrázek 1: Technika choku-cuki (Nakayama, 1994) 

2. 1. 4. 1. Technika Choku - cuki 

Výchozí poloha pro úder pravou horní končetinou. 

Pravá ruka je sevřena v pěst hřbetem ruky dolů (supinace předloktí) vedle 

pravého boku těla, celá paže je skrčena zapažmo a loketní kloub se přitahuje vlevo, tedy 

k laterální straně trupu. Pravá ruka je tedy v pozici „hikite“ Levá ruka předpažená v 

pronaci směřuje mírně dolů do oblasti processus xsiphoideus. 

První fáze pohybu 

Pravá paže je trčena vpřed, úderová plocha se pohybuje po přímé trajektorii 

k úderovému cíli, tedy v pomyslné přímce do processus xsiphoideus. Pravé předloktí se 

v průběhu pohybu dotýká pravého boku. Pravá ruka sevřená v pěst zůstává během 

pohybu v supinaci. Levá paže nejprve rotuje předloktím kolem své vlastní osy vlevo 

(supinuje předloktí) a zároveň se po přímce skrčmo zapažuje k levému boku. (Kolář, 

Kolář, 1982) Úder se musí pohybovat po přímce od počátečního místa až k dosaženému 

cíli. 
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Druhá fáze pohybu 

Pravá ruka sevřená v pěst pokračuje po přímce ve svém pohybu a současně 

začíná rotovat předloktí kolem své vlastní osy vlevo (do pronace předloktí). Ve chvíli, 

kdy pravá paže skončí se svým pohybem vpřed, zároveň skončí i rotace předloktí.  

Pravá paže zůstává v konečné fázi pohybu nepatrně pokrčena v loketním kloubu. Tak se 

může zpevnit m. biceps a triceps brachii dohromady. Hřbet pravé ruky v konečné 

poloze směřuje vzhůru, předloktí je tedy v pronaci. Levá paže pokračuje ve stahování 

k levému boku, předloktí se dotýká trupu. Levá ruka končí svou dráhu a dostane se do 

pozice „hikite“. (Kolář, Kolář, 1982) 

Na konci této druhé fáze pohybu dochází ke „kime“, zpevnění celého těla. 

V okamžiku ukončení techniky musí téměř všechna energie těla probíhat po přímce 

skrze paži a končit v úderové části končetiny. Dále je zapotřebí, aby se při úderu horní 

končetinou vynaložila energie pro stabilizaci těla a také reaktivní síla v místě opory o 

podložku. (Nakayama, 2007) 

Úder představuje aplikaci kinetické energie balistickým pohybem, který je 

pohyb rychlý s jednorázovou aplikací síly. (Véle, 2006)  

Zásady v provádění techniky choku - cuki 

Obě končetiny se pohybují současně po přímé trajektorii. Čím rychlejší bude 

stahující se ruka do „hikite“, tím rychlejší bude úderová ruka. Rotace předloktí je 

ukončena s dokončením pohybu. Úderová plocha ruky je v prodloužení předloktí, aby 

mohlo dojít k celkovému zpevnění horní končetiny. Loketní kloub úderové končetiny se 

maximálně neextenduje, ale zůstane v nepatrné semiflexi. V konečné fázi je nutné 

provést „kime“ pro celkové zpevnění těla a jako prevenci poranění. 

 

Zapojované svaly při úderu choku-cuki 

Při technice úderu choku – cuki se zapojují svaly celého těla. Zapojují se svaly 

pletenců ramenních, trupové svalstvo pro stále probíhající stabilizaci těla a v neposlední 

řadě svaly dolních končetin, které se zapojují při aktivaci opory o podložku v jakémkoli 

postavení. Tato technika by mohla prezentovat úder celým tělem. Nechci opomíjet 

důležitost aktivace ostatního svalstva při technice úderu choku-cuki, ale v této práci se 
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přednostně zabývám svaly v oblasti pletenců ramenních, proto se dále zaměřuji na tuto 

oblast. 

Courtome (1991) popisuje aktivaci svalů během jednotlivých fází úderu horní 

končetinou v karate. V první řadě pohybu se zapojuje m. deltoideus anterior společně 

s m. triceps brachii. V druhé m. pectoralis major a jako poslední se zapojuje lattisimus 

dorzi s m. serratus naterior z důvodu fixace lopatky. Mezi zapojované svaly patří i 

vnitřní rotátory ramenního kloubu. 

Podle Růžičky (2011) se u stahující se horní končetiny zapojuje m. biceps 

brachii, m. deltoideus posteriori, mm. rhomboidei, zevní rotátory ramenního kloubu a 

zejména důležité jsou m. latissimus dorzi a m. serratus anterior. Zatímco u úderové paže 

se zapojí m. deltoideus anterior, m. triceps brachii, m. pectoralis major a jako důležitý 

m. serratus anterior a m. latissimus dorzi, které se aktivují pro svoji stabilizační funkci 

lopatky a hlavice pažní kosti. 

M. latissimus dorzi a m. serratus anterior se tedy zapojují u obou horních 

končetin, jak u stahující se, tak u úderové horní končetiny. M. serratus anterior u 

stahující se paže pracuje jako stabilizátor lopatky, kterou přitlačuje k hrudníku a u 

úderové paže provádí horizontální abdukci lopatky, tím paži pomáhá trčit vpřed. M. 

latissimus dorzi stahující paži zapažuje a drží ji u hrudníku, zatímco úderovou paži 

vnitřně rotuje a stabilizuje hlavici kosti pažní. M. trapezius se celkově podílí na addukci 

celé lopatky u stahující se paže a v konečné fázi úderové paže na stabilizaci lopatky. 

2. 1. 4. 2. Postoj Heiko - dachi 

Tento postoj heiko-dachi (Obr. 2) je nejzákladnější z postojů. Představuje 

pohotovostní postoj, jenž se zaujímá při vyčkávání, odpočinku, nebo před zahájením 

cvičení či zápasu. Vyznačuje se uvolněným, ale vzpřímeně drženým tělem. Pánev je 

podsazena, břišní stěna je kontrahována, váha těla je rovnoměrně rozložena na obě dolní 

končetiny, kolena jsou v semiflexi, chodidla jsou na šířku ramenních kloubů a směřují 

přímo vpřed. 
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Obrázek 2: Postoj Heiko-dachi (Strnad, 2008) 

2. 2. Držení těla 

Držení těla je jedním z charakteristických znaků fyziologie člověka. Znázorňuje 

postavení jednotlivých segmentů, rozložení a míru svalového napětí. Za fyziologických 

podmínek jsou jednotlivé pohybové segmenty v rovnováze. V povrchových svalech by 

mělo být napětí minimální. U držení těla hraje významnou roli svalová rovnováha, 

centrální řídící mechanismy, jako např. psychika, a v neposlední řadě i stav vnitřních 

orgánů. (Kolář a kol, 2009) Jde především o aktivní držení pohybových segmentů těla 

proti působení vnitřních a zevních sil, zejména proti gravitační síle. Držení těla je 

základní podmínkou pohybu. Je to jev dynamický, který se vyvíjí od narození do konce 

života. (Véle, 2006) Držení těla funguje jako jeden celek, pozice končetin tedy 

ovlivňuje postavení osového orgánu a naopak. (Véle, 1995) 

2. 2. 1. Prostředky k udržení osy těla 

Svaly jsou zdroj síly pro aktivní pohyb, držení těla, brzdění či překonávání zevní 

síly. Sval sám o sobě je složen z několika jednotek, které dohromady spolupracují. 

Svalová vlákna se sdružují do motorických jednotek a produkují mechanickou energii. 

Tento základ svalu je řízen motoneurony. Asynchronním náborem motorických 

jednotek se plynule vyvíjí síla. (Véle, 1995) 
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Pružný „skelet“ svalu tvoří jemná vazivová vlákna. Ve svalu se tvoří vnitřní síť 

z vlákna endomysia, vazivového septa perimysia, svalových snopečků fasciculi a 

pevného zevního obalu epimysia. Fasciae vytváří svalové pouzdro. Tyto vazivové 

struktury se spojují ve šlachu, která přenáší mechanický tah na pohybové segmenty. 

Zdrojem vzruchů ve svalu a šlaše jsou nervová vlákna a receptory, jež dodávají aktuální 

informaci o stavu svalu. Cévní a lymfatické řečiště tvoří síť pro přísun látek a odvod 

metabolitů. (Véle, 1995) 

Vazivo vytváří nejen pružné spojení dvou segmentů a pružný „skelet“ svalu, ale 

slouží též k přenosu síly na kostěné segmenty, akumuluje i část energie vytvořené 

svalem při jeho kontrakci. Tuto kontrakci vydává i při relaxaci svalu, takže může 

působit jako tlumič při náhlých výkyvech působící síly. Vazivo i rozsah délkové změny 

svalu při jeho kontrakci zpevňuje kloubní pouzdro. Obsahuje v sobě důležité 

proprioceptivní receptory. Jeho elasticita je nezbytná vlastnost pro funkci svalu, kterou 

je nutno pravidelným rytmickým protahováním udržovat. (Véle, 1995) 

2. 2. 2. Posturální a fázické svaly 

Funkčně i morfologicky můžeme kosterní svalstvo rozdělit do dvou skupin. Na 

svaly tonické a fázické. Tonické (posturální, statické) svalstvo, ve kterém je obsaženo 

velmi mnoho vláken bohatých na myoglobin, má nižší práh dráždivosti, pomalejší 

průběh stahu, delší latenci, odolnost vůči zátěži a infekci. Má též tendenci ke zkrácení a 

hypertrofii. Mezi tyto svaly patří m. triceps surrae, m. rectus femoris, m. tibialis 

posteriori, m. fasciae latae, m. iliopsoas, m. piriformis, mm. adductores femoris, m. 

quadratus lumborum, mm. paravertebrales, m. pectoralis major et minor, m. trapezius 

superior, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae. Tyto svaly bychom měli 

pravidelně protahovat. Naproti tomu fázické svalstvo je tvořeno vlákny s nízkým 

obsahem myoglobinu, která bychom měli pravidelně posilovat. Přestože rychle reagují 

na podněty a rychle vedou vzruchy, brzy se energeticky vyčerpají a mají tendenci 

atrofovat. Jako fázické svaly označujeme mm. peronei, m. tibialis anterior, mm. vasti, 

m. gluteus maximus, medius et minimus, břišní svalstvo, m. trapezius inferior et 

medius, mm. rhomboidei, m. seratus anterior, hluboké šíjové flexory a m. deltoideus. 

(Kolář, 2010) 
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2. 2. 3. Vadné držení těla 

Svalový, vazivový a kloubní systém udržuje celou páteř. Jestliže vznikne oslabení 

některé z těchto složek, dochází k poruše označované jako vadné držení těla. Vadné 

držení těla nejčastěji vzniká svalovou nerovnováhou mezi antagonistickými svalovými 

skupinami. Dále mohou vadné držení těla způsobovat vrozené vady, úrazy či některá 

onemocnění. Svalové dysbalance můžeme vidět už v mladším školním věku, u 

adolescentů a nesportujících dospělých, ale i u aktivně sportujících lidí. Za bolestí 

pohybového aparátu se většinou skrývá svalová nerovnováha, jež je často způsobena 

nedostatkem pohybu, chronickým zatěžováním nad možnosti daného svalu, 

asymetrickým zatěžováním anebo změnou pohybového stereotypu. (Lewit, 2003)  

 Pokud je u jedince přítomné vadné držení těla, tak svaly, na jejichž práci jsou 

kladeny větší nároky, mohou v sobě obsahovat bolestivé spoušťové body, tzv. trigger 

pointy.  

2. 2. 4. Trigger points 

Svalové spoušťové body vznikají ve svalu, který je přetížený. Tedy ve svalu, na 

který jsou kladeny větší nároky, než je schopen zvládnout. Tyto body bývají zdrojem 

bolesti. Změny ve svalu nezahrnují celý sval či svalovou skupinu, ale pouze určitý 

snopec příčně pruhovaných svalových vláken. Spoušťové body se mohou projevovat 

spontánní myofasciální bolestí. Následně pak vzniká myofasciální bolestivý syndrom, 

který po delší době působení vyvolá změny v mechanismech centrální reakce na 

bolestivé podněty. (Kolář a kol., 2009) 

Z klinického hlediska je důležitá podstata změny dynamiky pohybu dané 

kloubně-svalové jednotky. Trigger point limituje rozsah pohybu v kloubu v určitém 

směru. Při aktivaci svalu se tyto spoušťové body stahují přednostně a neekonomicky. 

(Kolář a kol., 2009) 

2. 2. 4. 1. Lokalizace trigger points  

Trigger points se nacházejí v jednotlivých svalech, kde mají svou typickou 

lokalizaci, kterou zmapovali J. G. Travell a D. G. Simons. Každý bod má svojí 

referenční zónu pro přenesenou bolest. (Kolář a kol., 2009) 
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Klasický spoušťový bod se nachází ve středu délky vláken tvořících zatuhlý 

svalový snopeček. Zdroje lokálního mechanického přetížení pojivové tkáně úponových 

struktur jsou namáhány zvýšeným tahem z úponové oblasti snopečku. Přitom se 

uvolňují látky, které senzitivizují lokální nociceptory, a tak vniká úponový trigger point. 

V jednom zatuhlém snopečku vzniká tzv. „trigger points complex“, který je tvořen 

jedním centrálním trigger pointem a většinou dvěma úponovými. (Travell, Simons, 

1999) 

2. 2. 4. 2. Vznik trigger points 

Za vznik trigger points je považována neuromuskulární porucha na úrovni 

nervosvalové ploténky extrafuzálního svalového vlákna spojená s neustálým 

uvolňováním acetylcholinu u určitého počtu nervosvalových plotének v jejich klidovém 

stavu. Tak vzniká stále se udržující kontrakce kontrakčního bodu. Tento mechanismus 

je náročný na přísun energie, přičemž jsou ještě k tomu stlačovány krevní cévy a tím se 

snižuje přísun živin i kyslíku do daného bodu. Při zvýšené spotřebě energie a 

nedostatečném přísunu živin i kyslíku nastává energetická krize. Následkem toho se 

uvolňují látky aktivizující autonomní a senzorické nervy v dané oblasti, které přispívají 

k excesivnímu uvolňování acetylcholinu z nervosvalové ploténky. Tím se uzavírá stále 

stejný zcela neekonomický okruh pochodů. (Kolář a kol., 2009, Véle, 2006) 

2. 2. 5. Řetězení činnosti svalů 

Většina pohybů během dne neprobíhá v základních anatomických rovinách, ale 

nejčastěji diagonálně a za spolupráce více segmentů najednou. Při pohybu se aktivuje 

více svalů naráz, a tvoří tím svalové skupiny o stejné funkci. 

Jednotlivé svaly jsou propojeny do širších funkčních celků, jako např. končetiny 

či osový orgán. Pohyblivý kostní segment, který má dvě pevné struktury a propojují jej 

svaly, tvoří svalovou smyčku. Tato smyčka přitahuje k jednomu či druhému opěrnému 

bodu nebo fixuje jeho pozici vůči opěrným bodům, a stává se tak oporou pro jiný 

segment. (Véle, 2006) 

Svalový řetězec je komplexnější, jde o vzájemné zapojení svalových smyček, 

které jsou mezi sebou propojené fasciálními, šlachovými i kostními systémy. Funkce 
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těchto řetězců je řízena z centrální nervové soustavy. Více systémů má schopnost 

pracovat v jednom okamžiku dohromady, čímž se rozšiřuje adaptabilita a flexibilita 

pohybové soustavy jako celku. Řetězce nemusí pracovat synchronně, ale podle předem 

naprogramovaného timingu z centrální nervové soustavy. Tím se totiž pohyb stává 

ekonomický a koordinovaný. (Véle, 2006) 

2. 2. 5. 1. Svalové řetězce v osovém orgánu 

Tři propojené úseky tvoří osový orgán, tedy: hlava, páteř a pánev. Tento orgán 

umožňuje jak stabilizaci polohy jednotlivých celků, tak jejich vzájemný pohyb. Přitom 

stabilizační složka pohybu předchází, doprovází a zakončuje jej, a tvoří tak mírně 

omezující negativní zpětnou vazbu, která přispívá k jistotě a koordinovanému pohybu. 

Stabilizace osového orgánu za pomoci svalových řetězců probíhá buď jako pružná 

vnitřní segmentová stabilizace, nebo jako pružná zevní celková stabilizace těla. Pružná 

vnitřní segmentová stabilizace páteře ustaluje jednotlivé její segmenty při zachování 

jejich dynamické flexibility, zatímco pružná zevní segmentová stabilizace těla 

stabilizuje celý osový orgán jak při udržování polohy, tak při pohybu těla. (Véle, 2006) 

2. 2. 5. 2. Svalové řetězce mezi trupem a lopatkou 

Ve svalovém řetězci mezi trupem a lopatkou souvisí lopatka kloubně s klíční 

kostí, s humerem, žebry na hrudníku a obratli na páteři. Čtyři principiálně stejné 

smyčky mezi lopatkou a trupem tvoří tzv. „dynamický závěs lopatky“. Tento 

dynamický závěs pro lopatku zajišťuje neustále stabilizaci i pohyb lopatky, a tím i paže, 

jelikož paže má v ní oporu při pohybu. (Véle, 2006) 

2. 2. 5. 3. Svalové řetězení a karate 

Pohyb nelze utvářet jen v anatomických rovinách, je nutné pracovat v diagonálně 

propojených svalových smyčkách a řetězcích a stejně tak je tomu v karate, kde i při 

pohybu jedné horní končetiny spolupracuje celé tělo. Při zdokonalování pohybu 

v karate nelze pracovat s jedním konkrétním svalem, nýbrž s konkrétním celostním 

pohybem celé hybné soustavy ve správném časovém sledu, tedy ve funkčních 

svalových řetězcích, které dávají technikám konečný účelový průběh a ukládají se 
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postupně do centrální nervové soustavy. Centrální nervový systém je naprogramován 

tak, aby zvolil nejoptimálnější svalovou součinnost příslušných svalů k danému pohybu, 

tzn. zajišťuje výběr ideálního motorického programu k zamýšlenému pohybu. Projevem 

dobré pohybové koordinace je zlepšení ekonomie pohybu. V karate se to projevuje tak, 

že cvičenec dělá pohyby úsporněji a může trénovat intenzivně po delší dobu. 

2. 2. 6. Držení těla v karate 

Pro karate je důležité vzpřímené držení těla. Tím si karateka zajišťuje největší 

účinnost své techniky a tato poloha je pro něj i prevencí před možným poškozením 

pohybového aparátu. Ideální funkční postoj udržuje integritu kinetického spojení a 

optimální uspořádání každé struktury v těle. Správné držení těla vzájemně propojené 

s využitím energie a celkovým pohybem těla napomáhá funkčnímu poměru napínání 

jednotlivých partií svalů. 

V základním postavení na místě má uživatel karate uvolněné, ale vzpřímené držení 

těla, které mu umožňuje přirozeně a co nejrychleji zaujmout potřebný bojový střeh. 

Linie krku a zad musí být přímá a přirozená. Šíje je uvolněná a hlava se může volně 

pohybovat. Pánev drží podsazenou a břišní svalovina je kontrahovaná a přitahována 

k páteři. Při základním postavení je váha těla rozložena rovnoměrně na obě dolní 

končetiny vzájemně propojené s využitím energie a celkovým pohybem těla, a cvičenec 

je tak připraven na případnou obranu či útok.  

Důležitým faktorem pro držení těla v karate je, že celkové postavení těla musí být 

stabilní a zároveň pružné, jinak by totiž nemohla být technika tvrdá, rychlá a účinná. 

Stabilitu ovšem ovlivňuje výška těžiště i opěrná plocha základny. 

2. 3. Dýchání 

Dýchání zajišťuje přísun kyslíku pro tělní tkáně a také úzce souvisí s psychikou 

lidského organismu. Dýchání probíhá vegetativně s dechovým centrem v centrální 

nervové soustavě a dále také ho můžeme z části ovlivnit vědomě. Při vědomém dýchání 

lze působit i na fyziologické funkce, vnímání organismu, emoční rozpoložení a myšlení. 
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2. 3. 1. Funkce dýchání 

Hlavní funkce dýchání je ventilace plic a hospodaření s plyny v organismu 

v souladu s jeho aktuálními potřebami. Dýchání ve velké míře ovlivňuje i posturální 

funkci a celkové držení těla. (Véle, 2006) Dále při dýchání dochází k masáži vnitřních 

orgánů dutiny břišní. Mezi faktory působící na dýchání patří funkce s metabolickým 

faktorem, udržování acidobazické rovnováhy a hospodaření s vodou (výdechové páry). 

Dýchání má i regulační vliv na nervovou soustavu, zejména klidové a prohloubené 

dýchání, čímž se regulují převážně psychické stavy v běžném životě i při boji. 

2. 3. 2. Mechanismus dýchání  

Dýchací pohyby probíhají jako střídavá rytmická aktivita dýchacích svalů 

v závislosti na pohybové aktivitě i na psychickém stavu organismu. Tyto pohyby 

probíhají ve třech částech: v dolní, střední a horní části břišní dutiny. Dolní část (břišní) 

probíhá od bránice po pánevní dno. Střední část, neboli dolní hrudní, se vymezuje mezi 

bránici a pátý hrudní obratel. Horní část, tedy horní hrudní, se nachází od pátého 

hrudního obratle výše po dolní krční páteř. 

Intenzita a frekvence dýchání stoupá podle potřeb krevního zásobení. Toto 

zásobení je zajišťováno cirkulačním aparátem, který je řízen rytmem srdeční činnosti, 

která je závislá na energetických nárocích organismu. Mezi další vlivy, jež ovlivňují 

intenzitu a frekvenci, se počítá pohybový aparát, psychika, ale i humorální reakce při 

onemocnění organismu infekcí. (Véle, 2006) 

Dýchací pohyby se opakují rytmicky ve dvou fázích: inspirium (nádech) a 

expirium (výdech). Mezi nádechem a výdechem se objevují přechodná krátká období 

nazývající se preinspirium a preexpirium.  

Nádech začíná v dolní části břišní dutiny, bránice snižuje aktivně svou klenbu, a 

tím stlačuje útroby. Tak stoupá vnitrobřišní tlak a břišní stěna se mírně vyklenuje. Dolní 

žebra se postupně rozvíjejí do stran a páteř se zároveň mírně napřimuje a natahuje. 

Hrudní dutina se zvětšuje a klesá v ní tlak, a tak vzduch proudí do plic. Protože vzrůstá 

tlak v dutině břišní, pohyb bránice směrem dolů se zpomalí. Na vzrůst tlaku v dutině 

břišní se podílí bránice, m. transverzus abdominis, ale i ostatní svaly břišní stěny, jejichž 

funkcí je přitlačit dutinu břišní k páteři. Mezi další svalstvo působící na vzrůst tlaku 
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dutiny břišní patří svalstvo pánevního dna, které brání průniku útrob do pánevního 

otvoru. Aktivita se následně přesouvá do oblasti dolního hrudníku, jenž se postupně 

rozevírá aktivací žeber pohybujících se do stran za pomoci interkostálních svalů. Pohyb 

se přesouvá i do horní části, kde se horní žebra zvedají. (Véle, 2006) 

Výdech probíhá podobně jako nádech od dolní části, kde začíná bránice, přes 

střední do horní části. Napětí ve svalech se postupně snižuje, hrudník se zmenšuje, 

bránice se znovu vyklenuje a vzduch proudí z plic ven. Tento děj je spíše pasivní pohyb 

způsobený akumulovanou energií získanou při inspiraci elasticitou vazivových 

komponent roztaženého hrudníku. 

Véle (2006) uvádí, že podle Kapandjiho je při nádechu i výdechu činnost bránice i 

břišních svalů ve vzájemné spolupráci. Funkčně – anatomické rozdělení neodpovídá 

zcela praxi.  

2. 3. 3. Dýchání a držení těla 

Dýchání a držení těla jsou vzájemně propojené prvky. Při dýchacích pohybech se 

do aktivity dostávají i svaly osového orgánu. U nádechu se vzrůstem nitrobřišního tlaku 

stabilizuje bederní páteř, zároveň by se nemělo pohybovat sternum příliš dopředu, 

pokud se tak neděje, lépe se stabilizuje hrudník i pletenec ramenní, a dosáhne se tak 

vyrovnaného postavení v ramenních kloubech. Bránice je vzájemně s břišním svalstvem 

a svalstvem pánevního dna v aktivitě v určitých úsecích nádechu i výdechu, a tím přímo 

ovlivňuje posturální funkci organismu. (Véle, 2006) 

2. 3. 4. Dýchání v karate 

V karate je dýchání jeden z nejdůležitějších prvků. Využívá se především brániční 

dýchání. Umění použít svůj dech představuje naprostou nezbytnost k vytvoření a 

provedení dokonalé techniky, jelikož při rázném výdechu dochází ke kontrakci břišních 

svalů, což je nezbytné při převodu energie z dolní partie těla do horní partie. (Fojtík, 

Král, Král, 1993) Dech vychází z dolní břišní části z „tanden“, kde se využívá brániční 

dýchání. Hrudník nevykazuje velkou aktivitu, pohyb se většinou aktivuje do stran nebo 

vzad. Dýchací procesy v karate zajišťují plynulý, rychlý a koordinovaný pohyb těla. 
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Tyto procesy jsou většinou řízeny vědomě a spojeny s pohybem, výjimku tvoří pouze 

meditace. 

První způsob dýchání nazýváme klidové dýchání, kde nádech i výdech je 

kontinuální bez apnoické pauzy. Tento styl dechu se používá, pokud se uživatel karate 

nenachází v nějaké bojové či stresové situaci.  

Druhým způsobem dechu je dýchání při bojové akci, který se dělí na rychlý 

nádech i výdech, dále na rychlý nádech a pomalý výdech a v poslední řadě na dýchání 

při kyvadlových kopech, jež nazýváme „kruhový výdech“, kde výdech plyne po celou 

dobu kopu, při vrácení dolní končetiny zpět se vrací i dech do „tanden“ a je připraven 

na provedení další techniky. U dýchání v bojové akci se využívá synchronizace výdechu 

s pohybem, jelikož je zdrojem pro lepší akceleraci úderu či kopu. Výdech přináší 

facilitační účinek na fázická svalová vlákna a inhibiční účinek na vlákna tonická.  

U karate má schopnost rychlého výdechu s kontrakcí celého těla veliký význam, 

protože umožňuje pohltit prudké rány na tělo. Při tomto typu výdechu je nadmíru 

důležitá kontrakce celého břišního lisu ve spolupráci se svalstvem pánevního dna. 

V klidovém dýchání není tak velký podíl břišního lisu jako při dýchání v bojové akci 

(kde výdech je prováděn aktivní kontrakcí břišního lisu a pánevního dna) dochází 

k apnoické pauze, jež umožňuje zpevnění celého trupu do jednoho celku, tzv. „kime“. 

Třetí způsob dýchání spočívá v umění ovládat svůj dech při emočních výkyvech 

organismu. Pravidelným cvičením se organismus dotváří na psychické úrovni, tzv. 

harmonizuje emocionalitu.  

Správné dýchání v karate se utváří během celého učení tohoto bojového umění. 

Dechem si uživatel karate zlepšuje svou techniku na kvalitní a funkční jak při nácviku, 

tak především v reálném boji. Dále přispívá k psychické harmonii, a tedy i k udržení 

kvalitního zdraví. (Fojtík, 1973) 

2. 4. Pletenec ramenní 

Pletenec ramenní je součástí horních končetin, které mají uchopovací a manipulační 

funkci sloužící k obsluze, práci, komunikaci i k obraně člověka. Pro kvalitní činnost je 

nutná kvalitní spolupráce osového orgánu, kde osový orgán zajišťuje stabilizaci polohy 

těla. Horní končetiny jako párový orgán mají s osovým orgánem volnější vazbu, ale 



37 

 

přesto pracují v uzavřeném funkčním řetězci. Při činnosti většinou spolupracují, i když 

jedna bývá dominantní a převažuje v manipulaci. Pletenec ramenní tvoří tzv. „spojku“ 

mezi osovým orgánem a horní končetinou. (Véle, 2006) 

Dylevský (2009) popisuje horní končetinu jako orgán komunikační a jako typicky 

manipulační orgán, který během ontogeneze ztratil většinu lokomočních funkcí. 

V aplikaci horních končetin při provozování karate je spolupráce osového orgánu a 

pletence ramenního nanejvýš důležitá, tak jako vzájemná spolupráce úderové a stahující 

se horní končetiny. Ani jedna část pohybového aparátu nepracuje odděleně. 

2. 4. 1. Kostně – kloubně – vazivový aparát pletence ramenního 

Mezi kostní struktury patřící do pletence ramenního se zahrnuje klíční kost, 

lopatka, acromion a pažní kost.  

Klíční kost esovitého tvaru při pohybu opisuje tvar kužele. Také rotuje kolem své 

vlastní podélné osy, zejména při elevaci ramenního pletence. Jeho rotace, která je 

možná přibližně v úhlu 45° umožňuje pohyb ve sternoclaviculárním kloubu ve třech 

stupních volnosti. 

Lopatka leží v neutrální pozici mezi druhým a sedmým žebrem, její dolní úhel spočívá 

u trnového výběžku sedmého hrudního obratle. Hřeben lopatky se nachází v úrovni 

třetího hrudního obratle a svírá s frontální rovinou úhel 30°. Kloubní jamka lopatky 

směřuje šikmo dopředu. U této kostní struktury jsou možné pohyby jako elevace, 

deprese, abdukce a retrakce, laterální rotace dolního úhlu a rotace kolem příčné osy. 

U acromionu byly objeveny tři typy tvarů. Rovný, oblý a hákovitý tvar, přičemž oblý 

tvar se vyskytuje u populace nejčastěji. 

Pažní kost se během vývoje jedince mění s postupnou změnou pozice lopatky. Během 

ontogeneze dochází k poklesu torzního úhlu pažní kosti na 16°, a tím se zajistí pozice 

horní končetiny v prostoru vizuální kontroly. Osa hlavice humeru směřuje kraniálně, 

mediálně i dorzálně. 

Na kloubním spojení pletence pažního, jež mu umožňuje pohyb, se podílejí tři 

pravá spojení (kloub glenohumerální, sternoclaviculární a acromioclaviculární) a pak 
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dvě nepravá spojení (scapulothorakální a subacromiální skloubení). Tato nepravá 

skloubení se považují za funkční klouby. 

Glenohumerální kloub je závěsný, kulovitý a volný. Osa kloubní jamky směřuje 

laterálně, ventrálně a mírně kraniálně. Plocha jamky svírá se sagitální rovinou úhel 30°. 

Hlavice je mnohem větší než jamka. Toto skloubení má největší rozsah pohybu a 

umožňuje ho ve třech stupních volnosti, tedy v 6 směrech. Jelikož je nepoměr mezi 

hlavicí a jamkou, musí být kloub upevněn vazivově, a to vazivově chrupavčitým 

lemem, tzv. labrum glenoidale. Tento vazivový lem o třetinu zvětšuje plochu i hloubku 

jamky a je nejmohutnější na předním okraji jamky (5 mm). Po obvodu jamky se upíná 

kloubní pouzdro, jež představuje poměrně slabou vrstvu, ale zesilují ho vazivové pruhy 

ligamenta glenohumeralia a ploché svalové šlachy m. supraspinatus, infraspinatus, m. 

teres minor a m. subscapularis. Kloub glenohumerální podporuje i vazivový aparát lig. 

glenohumeralia, lig. coracohumerale a lig. coracoacromionale. Dále jsou v této oblasti 

přítomny tíhové váčky, tzv. burzy. Mezi ně se řadí bursa subacromionalis,  

subcoracoidea, subdeltoidea a bursa scapularis. 

Acromioclaviculární kloub je plochý a tuhý kloub. Pohyby tohoto kloubu jsou malé a 

doplňují pohyb kloubu sternoclaviculárního. Mezi acromionem a klíční kostí se nachází 

disis articularis. Kloubní pouzdro je tuhé, krátké a zesílené lig. acromioclaviculare, 

fascií m. deltoideus a m. trapezius. Lig. coracoclaviculare omezuje pohyblivost 

acromiálního konce klíčku. 

Sternoclaviculární kloub obsahující intraarticulární disk, jenž kloubu umožňuje pohyb 

ve třech osách, ale pouze v malém rozsahu. Kloubní pouzdro je tuhé, krátké a zesílené 

silnými vazy (lig. sternoclaviculare anterior et posteriori, lig. interclaviculare a lig. 

costoclaviculare). Sternoclaviculární kloub je jediný pravý kloub spojující celou horní 

končetinu s trupem a plní funkci stabilizátoru. 

Scapulothorakální skloubení je nepravé a uskutečněné díky vmezeřenému řídkému 

vazivu. Toto vazivo vyplňuje prostor mezi svaly na přední ploše lopatky (m. serratus 

anterior a m. subscapularis) a hrudní stěnou, a tak umožňuje klouzavý pohyb po 

hrudníku. 

Subacromiální skloubení představuje také nepravé spojení. Tvoří ho řídké vazivo a 

burzy vyplňující úzký prostor mezi spodní plochou nadpažku, úpony svalů rotátorové 
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manžety, hlavicí humeru, kloubním pouzdrem a spodní plochou deltového svalu. Dále 

je zde přítomna bursa subacromionalis umožňující hladký pohyb hlavice pažní kosti. 

(Čihák, 2001) 

2. 4. 2. Fascie a svalový aparát pletence ramenního 

Fasciae jsou úzce propojeny jak anatomicky, tak funkčně s pohybovou soustavou. 

Fasciae musí být protažené, ale zároveň klást odpor proti přílišnému protažení a musí 

být vůči ostatním strukturám posunlivé. Lopatka je kryta fascia trapezia, která kryje i 

trapézový sval. Fasciae supraspinata, infraspinata a fasciae subscapularis také překrývají 

stejnojmenné svaly. Tyto povázky jsou velice silné a spojené se spinou scapulae a 

periostem na okraji lopatky. Deltový sval kryje fascia deltoidea, která vykazuje slabší 

strukturu. Povrchová fascia kryjící trup přechází na horní končetinu. V podpažní jamce 

se vyskytuje tenká a mnohdy proděravělá fascia axilaris. Distálním směrem navazuje 

pažní fasciae, jež spolu s pažní kostí utváří dva osteofasciální prostory pro flexory a 

extenzory kloubu loketního. (Véle, 2006) 

Mezi svaly mající významný vliv na klidové nastavení polohy segmentů 

v ramenním pletenci a spolupracující dohromady okolo lopatky, umožňující její fixaci i 

pohyb patří m. trapezius, mm. rhomboidei, m. levator scapulae, m. serratus anterior, m. 

pectoralis minor a m. subclavius. (Véle, 2006) 

M. trapezius, který má tři části, propojuje hlavu s obratli krční a hrudní páteře, 

lopatkou a klíční kostí. Jeho práce ovlivňuje držení těla, jelikož je funkčně řazen do 

řetězců propojujících segmenty krční a hrudní páteře s hlavou a horní končetinou. Při 

práci celého svalu najednou přitahuje lopatku k hrudníku. Samostatně horní část (Obr. 

3) elevuje ramenní pletenec, emenduje hlavu proti šíji, rotuje hlavu kontralaterálně. 

Střední část se podílí na addukci lopatky a sune rameno dozadu. Dolní část (Obr. 4) 

způsobuje depresi lopatky a ramene. 
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Obrázek 3: M. trapezius descendent (Travell, Simons, 1999) 

      

Obrázek 4: M. trapezius ascendent (Travell, Simons, 1999) 

Rhombické svaly svazují dolní krční a horní hrudní páteř s lopatkou. Tyto svaly mají 

za úkol přitahovat mediální úhel lopatky k páteři a současně rotovat dolní úhel lopatky 

mediálně. 

Sval propojující krční páteř s lopatkou se nazývá m. levator scapulae. Zdvihá horní 

úhel lopatky, zpevňuje ramenní pletenec a spolupracuje při laterální flexi krční páteře. 

Prvních devět žeber a lopatku spojuje m. serratus anterior (Obr. 5), jenž spolupracuje 

při abdukci paže, umožňuje horizontální abdukci paže, vzpažení a zároveň fixuje 

lopatku u hrudníku a stáčí její dolní úhel laterálně. Vrchní partie tohoto svalu zvedá 

horní úhel lopatky, střední část tvoří antagonistu střední partii m. trapeziu a dolní část 

napomáhá vzpažení nad horizontálu. 
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Obrázek 5: M. serratus anterior (Travell, Simons, 1999) 

M. pectoralis minor propojuje tři žebra s lopatkou, a tím způsobuje depresi ramenního 

kloubu a abdukci lopatky, zároveň dolní úhel sune laterálně. 

Depresi ramenního kloubu a lopatky má na starosti také m. subclavius, jež spojuje 

první žebro a klíční kost. 

Mezi svaly kolem ramenního kloubu se zahrnují: m. deltoideus, m. supraspinatus 

et infraspinatus, m. teres major et minor, m. latissimus dorzi, m. pectoralis major, m. 

subscapularis a m. coracobrachialis. K těmto svalům ovlivňujícím polohu a pohyb 

ramenního kloubu dále patří m. biceps brachií a m. triceps brachií. Z některých z těchto 

svalů ještě vzniká rotátorová zevní manžeta, která se podílí na centraci ramenního 

kloubu a na vzpřímeném držení těla tím, že chrání a zpevňuje ramenní kloub a zároveň 

nastavuje polohu hlavice humeru v glenoidální jamce. Rotátorovou zevní manžetu tedy 

tvoří: m. supra – et infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis. 

M. deltoideus se třemi funkčně odlišnými partiemi propojuje klíční kost s lopatkou a 

humerem. Přední část vykonává předpažení, anteverzi ramene, abdukci a vnitřní rotaci 

paže. Dále působí při horizontální addukci. Střední část provádí abdukci paže. 

Horizontální extenzi, podporu extenze a zevní rotaci paže zajišťuje zadní část deltového 

svalu. Tento celý sval participuje na udržení hlavice glenohumerálního kloubu 

v kloubní jamce, a tím přispívá k neustálému nastavování ramenního kloubu. 

Svaly propojující lopatku s humerem se nazývají m. supraspinatus (abdukce paže do 

90°, dopomoc při horizontální extenzi), m. teres minor a m. infraspinatus (zevní 
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rotace paže, spolupráce na horizontální extenzi paže) a m. teres major, který provádí 

extenzi, addukci, horizontální extenzi a vnitřní rotaci paže. 

Hrudní páteř, lopatku a humerus dává funkčně dohromady m. latissimus dorzi (Obr. 6). 

Podílí se na zapažení, vnitřní rotaci a addukci paže. 

 

Obrázek 6: M. latissimus dorzi (Travell, Simons, 1999) 

Ventrální a horizontální flexi zabezpečuje claviculární část třídílného svalu m. 

pectoralis major a je rovněž nápomocna při addukci a vnitřní rotaci paže. Sternální a 

abdominální partie extendují, addukují, vnitřně rotují paži a nakonec provádějí 

horizontální flexi paže. 

M. subclavius spojuje lopatku s humerem, vnitřně rotuje paži, pomáhá při flexi, 

abdukci, addukci a horizontální flexi paže. 

Další sval spojující lopatku s humerem m. coracobrachialis působí při horizontální 

flexi, při flexi, addukci, vnitřní i zevní rotaci paže. Zajišťuje pevný styk hlavice 

ramenního kloubu s jamkou. 

M. biceps brachii patří ke svalům loketního kloubu, ale funkčně působí na ramenní 

kloub velkou měrou, kde caput longum abdukuje paži, zatímco caput breve ji addukuje. 

M. triceps brachii se také podílí na postavení a pohybu ramenního kloubu pomocí své 

dlouhé hlavy. Caput longum abdukuje a extenduje ramenní kloub. (Véle, 2006) 
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2. 4. 3. Inervace, cévní zásobení a mízní systém v oblasti pletence ramenního 

Inervace pro pletenec ramenní vychází z pátého krčního obratle až po první hrudní 

obratel. Tyto přední větve vytvářejí plexus bracialis v oblasti klíční kosti, kde se dělí na 

dvě větve, nadklíčkovou a podklíčkovou. Nadklíčková větev inervuje svaly lopatky, 

thorakohumerální  a spinohumerální svaly, přičemž m. trapezius je výjimkou. N. 

axilaris, n. musculocutaneus, n. medikus, n. ulnaris a n. radialis vznikají z podklíčkové 

větve a inervují horní končetinu. 

Pletenec pažní má hlavní zásobení přicházející z a. subclavia, která po 

rozvětvení přechází v a. axillaris. Tato arteria, jak už název napovídá, leží v axile 

společně s plexus brachialis. Odsud se dále větví, vzniká a. bracialis, z ní pak zase nové 

a.ulnaris a a. radialis, jež zásobují oblast ramenního kloubu, lopatky, přilehlou část 

hrudníku a celou horní končetinu. 

Každá tepna je doprovázena dvěma stejnojmennými žílami až po v. bracialis. 

Teprve v. subclavia a následně v. axillaris mají po jedné. Z nich dále ústí krev do v. 

brachiocephalica, následně do v. cava superior a z ní do pravé síně srdeční. Z hlubokých 

žil je při svalové práci krev vytlačena do povrchového žilního řečiště, jež usnadňuje 

odtok krve z pracujících svalů. Tyto povrchové žíly jsou uložené v podkoží velice 

variabilně, nemají obdobu tepen. 

Mízní cévy odvádějí tekutinu z tkáňových prostor a navracejí ji do žilního systému. 

Sběrné lymfatické cévy, tedy kolektory, shromažďují lymfu v dlaňové části ruky a dále 

přecházejí do hlubokých mízních cév, jež probíhají s tepnami a žílami, do lymfatických 

uzlin v axile. (Čihák, 2004) 

2. 5. Algometrie 

Algometrie patří mezi metody hodnotící práh bolesti. Práh bolesti můžeme hodnotit 

tlakem (přístrojem se měří tlak na kloubech či svalech), tepelně (měří se snesitelnost 

tepelného podnětu), verbálně (Likertovou pětistupňovou škálou), dotazníkovým 

systémem nebo Melsackovým dotazníkem. 
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2. 5. 1. Tlaková algometrie 

Tlaková algometrie představuje biologickou kvantitativní metodu hodnotící práh 

bolesti a hranici tolerance bolesti. Zaměřuje se na mechanické (tlakové) dráždění. Je 

metodou přímou a subjektivní (posuzovanou respondentem, kdy pociťovaná bolest je 

hodnocena verbálně). Patří mezi kvantitativní senzitivní testy, kde se pomocí zevního 

stimulu (tlaku) o kontrolovatelné intenzitě měří intenzita senzitivního deficitu, nebo 

pozitivita senzitivních stimulů. (Standarta, 2011) Tlakové algometrii se dává přednost 

před invazivními metodami, přestože u respondentů v průběhu měření vyvolává bolest. 

Jako první tuto metodu, určenou ke kvantifikaci citlivosti trigger pointů, vyvinul Fisher. 

(Fisher, 1987)  

2. 5. 2. Využití tlakové algometrie 

Metoda se využívá při měření bolesti ve svalech, kloubech, šlachách a vazech. 

Objevuje se jako objektivizační metoda ve fyzioterapii, elektrofyziologii, neurologii a 

biomedicínských výzkumech. V elektrofyziologii se používají především počítačové 

algometry pro měření arteriálního tlaku. (Polianskis a kol, 2002) Pomocí tlakového 

algometru se ve fyzioterapii mohou vyhledávat trigger points a provádět kontroly 

účinnosti dříve uskutečněné terapie. Také u fibromyalgického syndromu se provádějí 

studie, kde je tlaková algometrie využívána jako objektivizační metoda. (Jesperson, 

2007, Smidt-Hansen, 2007) V neurologii při neuropatiích se také využívá tato metoda u 

bolestí hlavy či temporomandibulárního kloubu, kde se vyhledává nová účinnější 

farmakoterapie na snížení bolestí a pomocí této metody se objektivizují její výsledky. 

(Národní sada klinických standardů, 2011)  

Touto metodou se je možné porovnávat prahy bolesti před provedenou terapií či 

pohybovou aktivitou a následně poté. (Polianskis a kol, 2002) Výsledky buď udávají 

zvýšení, či snížení prahu bolesti. Kohlíková a kol. (2003) udává, že ke snižování prahu 

bolesti může docházet např. svalovou únavou. Svalová únava vzniká např. opakovanou 

pohybovou aktivitou, při níž dochází ke zvýšení svalového napětí. Lze tedy usuzovat na 

fakt, že při měření tlakovým algometrem měříme změnu prahu bolesti, a tedy i změnu 

svalového napětí.  
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2. 5. 3. Průběh odebírání dat 

Důležitý faktor pro celkové výsledky ve všech klinických studiích představuje 

průběh měření. Aby byly výsledky plnohodnotné a jednotné, je nutné provádět měření 

za pokud možno stejných, nebo alespoň co nejvíce podobných, podmínek. Nussbaum a 

Downes (1998) zhodnotili, že je velmi důležité, aby všechna měření prováděla jedna 

osoba.  

Tlakový algometr (Obr. 7) má v sobě zabudovaný píst s tupým hrotem, který 

přitlačí měřící osoba na kůži. Po přitlačení na kůži ukazuje algometr naměřené množství 

tlaku, které je pacient schopen vydržet, než vyvolá pocit diskomfortu či bolesti. Proband 

je předem poučen, aby první známky diskomfortu ihned verbálně nahlásil osobě 

provádějící měření. Vyvinutý tlak se zobrazuje na displeji přístroje a zaznamenává se do 

pracovního deníku. Přístroj se přikládá (na předem určené místo) kolmo k povrchu 

tkáně. Tlak vyvíjený měřící osobou algometrem  musí být prováděn konstantní 

rychlostí. Jensen a kol. (1986) doporučují optimální rychlost, takovou, aby aplikace byla 

prováděna dostatečně pomalu, kdy má měřený objekt čas reagovat na první pocítění 

bolesti. Při zahlášení pocitu bolesti musí měřící osoba zastavit svůj tlak, a 

minimalizovat tak riziko zpožděné reakce při odebírání dat. 

 

Obrázek 7: Tlakový algometr (Algometr, c2011) 

2. 5. 4. Spolehlivost měření 

Nussbaum a Downes (1998) zhodnotili, že metoda je spolehlivá pro hodnocení 

vývoje a úpadku experimentálně vyvolané svalové aktivity. Spolehlivost je zajištěna i u 

opakovaných měření. I když měření nebyla stoprocentně stejná, rozdíly ve výsledcích 

nejsou. Také Antonaci et al. (1998) a Ylinen (2007) hodnotí spolehlivost měření 
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tlakovým algometrem na svalech hlavy a krku a shledávají jej jako důvěryhodnou 

objektivizační metodu pro měření a analýzu dat. Cherteston (2007) ve své studii 

potvrzuje, že tlakový algometr, který bude aplikován konstantní rychlostí, může zajistit 

platné výsledky u zdravých osob. Polianskis et al. (2002) ve své studii hodnotí 

počítačovou tlakovou algometrii jako nejvhodnější pro testování citlivosti somatické 

tkáně končetin v experimentálním a zdravotnickém zařízení. 

Nevýhody této metody jsou zřejmé. Především je to subjektivita při sbírání dat, 

kde hraje velkou roli míra vnímání bolesti respondentem. Tuto nevýhodu se snaží osoby 

provádějící výzkum eliminovat zdůrazněním, že má respondent nahlásit již první 

známky pocitu bolesti. Proband tedy udává první okamžik, kdy se pociťovaný 

diskomfort změní na bolest. Velice závažný je i fakt, jak moc se proband překonává, 

např. karateka může být přesvědčen o tvrdosti svého sportu a mohou se objevit snahy 

překonávat bolest. Tento problém se snažíme vyloučit přesným instruováním probanda, 

před začátkem měření. Nevýhodou je i to, že může nastat zpožděná reakce měřící 

osoby, při zahlášení bolestivého bodu. Počítačově řízené tlakové algometry se toto snaží 

eliminovat tím způsobem, že při dosažení bolestivého prahu se aktivuje tlačítko pro 

uvolnění tlaku. 

Podle dříve zkoumaných studií se může tato metoda považovat za spolehlivou. 

Předpokladem k dosažení spolehlivých výsledků je dodržování doporučeného průběhu 

měření.  

2. 5. 5. Mechanické a reologické vlastnosti tkání 

Mechanické vlastnosti biologických materiálů jsou převážně dány stavbou a 

uspořádáním tkáně. Základním stavebním prvkem jsou vlákna elastinu a kolagenu. 

Elastin má schopnost pružné deformace (až 150 %), kolagen naopak tuhost a pevnost 

v tahu. Míra zastoupení vláken a jejich uspořádání v prostoru určují konečné 

mechanické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou dále ještě ovlivněny objemovým 

zastoupením amorfní mezibuněčné hmoty.  

Silově deformační charakteristika tkání a tkáňových struktur charakterizuje 

základní mechanické vlastnosti, jako je tuhost (schopnost odolávat deformacím), 

pevnost (mezní zatížení), elasticita (schopnost materiálu vrátit se, po odeznění vnější 

zátěže, do původního tvaru) a plasticita (schopnost materiálu uchovat deformaci i po 
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vymizení vnější zátěže). Z těchto mechanických vlastností a z jejich časové závislosti se 

charakterizují jejich základní reologické vlastnosti. Do nich patří viskoelasticita, 

plasticita, hmotnost a elasticita, kde viskoelasticita modifikuje poddajnost biologických 

struktur. Biologické tkáně patří do viskoelastických materiálů. Toto se projevuje 

závislostí tuhosti na rychlosti deformace, histerézní křivkou při změnách zatížení a 

projevy tečení a relaxace v čase. 

Při působení vnější síly, tedy deformaci, se v průběhu času při stejných 

podmínkách projevuje pozvolný nárůst deformace. Zároveň klesá potřebná zátěžná síla 

k udržení počáteční deformace, jež se nazývá tečení, relaxace. Po uplynutí určitého času 

se deformace ustálí na konstantní hodnotě. Působení vnějších sil na jakékoliv těleso 

způsobuje uvnitř tělesa mechanické napětí. V důsledku vnitřního napětí působícího 

v tělese dochází k příslušné deformační odezvě, jež závisí na mechanických 

vlastnostech materiálů. Také to závisí na tvaru, rozměru, materiálu tělesa, a dále i na 

charakteru, velikosti a rozložení působících sil. 

Mechanická zátěž je silově deformační vliv okolního prostředí na živý 

organismus. Vyvolává adaptační mechanismy, jež mohou mít pozitivní (regenerační, 

nebo revitalizační proces), nebo negativní charakter (patologická reaktibilita 

organismu). Při využívání tlakového algometru vyvolává silová zátěž mechanické 

tlakové namáhání. Toto mechanické tlakové namáhání způsobuje normálovou napjatost 

působící ve směru kolmém k rovině. (PBPK FTVS UK) 

2. 5. 6. Bolest 

Toxonomická sekce společnosti IASP definuje bolest takto: Bolest je nepříjemná 

senzorická a emocionální zkušenost, která se vztahuje k aktuální nebo potenciální 

poruše tkání nebo skutečnost popsatelnou v termínech takovýchto poškození. 

(Kohlíková a kol., 2003) Bolest představuje signál, že tělu hrozí poškození. (Silbernagl, 

Despopoulos, 2004) 

Po mechanickém tlakovém dráždění jsou z vysokoprahových mechanoreceptorů a 

širokopásmových nociceptorů (volná nervová zakončení A delta a C vlákna uložená 

v kůži, svalech, kloubech, útrobách a z ostatních receptorů myelinizovanými vlákny A 

alfa, A beta) vedeny impulzy do míchy. Bolestivé podněty jsou z míchy následně 
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vedeny spinothalamickými drahami do thalamu. Vlákna A alfa, A beta a A delta vedou 

rychlejší a ostrou bolest, zatímco C vlákna bolest déletrvající a tupou. 

V centrální nervové soustavě je lokalizována bolest ve třech úrovních. Z retikulární 

formace impulzy směřují do hypotalamu a limbického systému, ty se účastní vegetativní 

a emotivní modulace projevů při bolesti. Thalamus je tzv. hlavní „centrum“ bolesti, ale 

zároveň významné postavení má i mozková kůra. Ostrá, přímá bolest se promítá v gyrus 

postcentrális, zatímco do nefrontální oblasti se lokalizuje tupá a viscerální bolest. 

Vnímání bolesti i odpověď na její působení představuje velmi individuální složku 

člověka a závisí na mnoha faktorech. Při vnímání bolesti působí limitující složka, tzv. 

„práh bolesti“. Tento práh bolesti je zcela individuální a odpovědný za to, zda podnět 

vyvolá pocit bolesti, či nikoliv. 

Mezi faktory zvyšující práh bolesti patří klid, klidný spánek, pochopení, ujištění a léky. 

Naopak za snížení může únava, svalová únava, nespavost, strach, úzkost či deprese, kdy 

relativně malý podnět vyvolá vysoký vjem bolesti. (Kohlíková a kol. 2003)
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3. Cíle práce 

Zaměření studie je orientováno na techniku úderu choku – cuki v postoji heiko – dachi. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit metodou tlakové algometrie, jak se změní 

práh bolesti u přesně definovaných svalových bodů v relaxované poloze a následně pak 

po provedení sérii technik úderu choku-cuki u 10 trénovaných karatistů. 

 

K dosažení hlavního cíle práce je nutné splnit následující dílčí úkoly:  

1. Shrnutí základních principů technik v karate 

 

2. Vyšetření přesně definovaných svalových bodů tlakovým algometrem před a po 

sérii úderu choku-cuki u aktivních a technicky trénovaných karatistů 

 

3. Individuální zhodnocení výsledků analýzy a jejich porovnání v rámci zkoumané 

skupiny karatistů 

 

4. Zpracování a zhodnocení výsledků 
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4.  Hypotézy 

Na základě klinických poznatků o nutnosti stabilizace lopatky pro optimální práci horní 

končetiny a o nutnosti svalové spolupráce obou horních končetin při technice choku-

cuki předpokládáme, že změna prahu bolesti u vybraných svalů, hodnocená metodou 

tlakové algometrie, bude u úderové horní končetiny shodná se změnou prahu bolesti u 

stahující se horní končetiny.  
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5. Metodika práce 

5. 1.  Popis výzkumného souboru 

Experimentu se zúčastnilo 10 probandů ve věku 18 – 35 let. Všichni byli záměrně 

vybráni, neboť se cvičení karate věnují nejméně 10 let, udávají dobu tréninku 4-5 hod 

týdně a jsou členy reprezentačního týmu. Tím je zajištěná technická vyspělost 

probandů. Měření jedinci nesměli na horních končetinách prodělat během posledního 

roku úraz s trvalými následky. Výše uvedené podmínky byly ověřovány formou dotazu. 

Konkrétní údaje o probandech shrnuje tab.1. Další údaje jsou shrnuty v kap. 5.3.2. 

Probandi se studie zúčastnili dobrovolně a souhlasili s využitím výsledků v této 

diplomové práci. 

Tabulka 1: Základní charakteristika probandů 

Proband 

číslo: 

Věk 

(let) 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 

Kolik hodin 

týdně trénují 

karate? 

(průměr) 

Doba 

trénování 

karate (roky) 

1. 35 172 70 4,5 18 

2. 32 170 65 4,5 10 

3. 28 180 80 4,5 20 

4. 27 183 75 5 20 

5. 30 172 70 5 10 

6. 29 174 79 5,5 17 

7. 18 165 65 4,5 11 

8. 22 175 72 4 18 

9. 25 173 76 5 14 

10. 35 197 105 5 10 
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5. 2. Podmínky měření 

Snímání napětí přesně definovaných svalových bodů se zúčastnilo 10 probandů. 

Z toho 4 probandi se podrobili odebírání dat v kineziologické laboratoři FTVS UK a 6 

probandů v tělocvičně III. ZŠ Neratovice. Měření probíhalo v září 2011 v jeden den. 

5. 2. 1. Technické zázemí 

Ke snímání svalového napětí definovaných bodů byl použit tlakový algometr 

firmy SBMEDIC Elektronics Svenska. Parametry přístroje: délka 161 mm, šířka 170 

mm, hloubka 30 mm a hmotnost 460 g včetně baterie. 

Byla použita sonda o rozsahu 1 cm
2
: 0- 2000 kPa (kg/cm

2
). Přesnost přístroje 

firma udává ±3 %. Pro měření byla využita změna rychlosti tlaku 30 kPa/s. 

Získané záznamy byly zapsány do pracovního deníku, dále byly exportovány pro jejich 

další zpracování do programu MS Excel.  

5. 2. 2. Lokalizace vybraných svalových bodů 

Snímané body byly určeny podle Travell, Simons (1999). U vybraných svalů byly 

definované body předem označeny lihovým zvýrazňovacím fixem.  

Lokalizace vybraných bodů pro jednotlivé svaly: 

 m. biceps brachii- med.hlava- v distální třetině svalu mediálně 

 m. biceps brachii- lat. hlava- v distální třetině svalu laterálně 

 m. triceps brachii- lat. hlava- 4-6 cm nad loktem laterálně 

 m. triceps brachii- dlouhá hlava- ve středu svalu na med straně paže 

 m. deltoideus anterior- linie oddělující deltový sval, klíční kost a prsní sval 

 m. deltoideus posterior- 1 cm nad axilou 

 m. trapezius descendent- v polovině vzdálenosti mezi trnem C7 a acromionem 

 m. trapezius ancendens- vedle med. hrany lopatky v úrovni hrudního obratle Th7 

 m. pectoralis major clavic.- v linii prsní bradavky 1cm pod klíční kostí 
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 m. pectoralis major sternalis- uprostřed mezi hrudní kostí a linii bradavky 

 m. serratus anterior- 2cm mediálně od dolního úhlu lopatky 

 m. latissimus dorzi- v dolní třetině laterální strany lopatky u axilární linie 

Výběr zmíněných svalů byl dán svou dobrou přístupností pro snímání vybraných 

bodů pomocí tlakové algometrie, kineziologickou znalostí pohybu (vlastní zkušenost) a 

klinickými studiemi zabývajícími se významem stabilizace pletence ramenního během 

práce volné horní končetiny. 

5. 2. 3. Konstanty experimentu 

1. Přesně definovaná úderová technika choku-cuki a postoj heiko-dachi  

2. Počet provedených technik dominantní horní končetinou (150x) 

3. Lokalizace vybraných svalových bodů podle Travell, Simons (1999) 

5. 3. Průběh experimentu 

5. 3. 1. Odebírání dat pomocí tlakového algometru 

Vyšetřování probíhalo v laboratoři FTVS UK (4 probandi) a v tělocvičně III. ZŠ 

Neratovice (6 probandů) za stejných podmínek.  

Probandi byli nejprve seznámeni s průběhem a konstantami experimentu. Každý 

proband byl dotázán na anamnestická data a byl podroben svalovému funkčnímu testu 

na horních končetinách. U probandů nebyly přítomny aktivní ani latentní trigger pointy.  

Byl vymezen daný postoj, následně byly lokalizovány předem určené vybrané 

svalové body (Travell, Simons, 1999) a označeny černým zvýrazňovacím lihovým 

fixem. Tlakovým algometrem byly změřeny vyznačené body na probandovi. Každý bod 

byl změřen třikrát za sebou.  

Poté byl proband vyzván, aby provedl sérii 150 technik choku- cuki dominantní 

horní končetinou. Druhá horní končetina provedla vždy stažení do polohy „hikite“. 

Frekvence byla udávána metronomem, frekvenci lento (52/min). Proband byl vyzván, 

aby každá technika byla provedena s maximálním úsilím a poté volně přešel do výchozí 
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polohy. Po provedení série technik byl proband vyzván k relaxované poloze horních 

končetin a byly mu opět, třikrát po sobě, změřeny stejné vyznačené body. 

Číselné hodnoty byly zaznamenány do pracovního deníku a následně přeneseny 

do MS Excel a dále zpracovány (viz zpracování záznamu). 

5. 3. 2. Další vyšetření 

Probandi se podrobili dotazníkovému šetření, které bylo především zaměřeno na 

sportovní, pracovní a úrazovou anamnézu. Dále probandi podstoupili orientační funkční 

svalový test na horních končetinách. U probandů nebyly napalpovány aktivní ani 

latentní trigger pointy. 

Všichni probandi byli schopni provést určitý pohyb a nebyli si vědomi ničeho, co by 

jim mohlo zabránit účastnit se experimentu. 

5. 4. Zpracování  

Všechny naměřené hodnoty byly přeneseny do MS Excel. Dále jsem pracovala 

pouze s tímto programem. Získala jsem jednotlivé hodnoty tlaku (kg/cm
2
). 

Nejprve jsem provedla u každého změřeného vybraného svalového bodu aritmetický 

průměr ze tří naměřených hodnot (absolutní hodnota).  

Protože jsem v tomto experimentu zjišťovala, jaký bude práh bolesti u vybraných 

svalových bodů před prováděním daných technik a po provedení, použila jsem jako 

základ naměřené hodnoty z prvního měření a s nimi jsem dále ostatní hodnoty 

porovnávala. 

Dále jsem porovnávala hodnoty m. latissimus dorzi, m. serratus anterior  a m. 

trapezius pars descendent a ascendent u úderové a stahující se horní končetiny. Zde 

jsem počítala rozdíl naměřených tlakových hodnot (aritmetický průměr po provedení 

sérií technik mínus aritmetický průměr před provedením technik) na obou pletencích 

ramenních v absolutních hodnotách a následně i rozdíl v procentech (relativní rozdíl), 

kdy základ (100 %) je branou hodnoty svalů před zatížením. Poté jsem porovnávala 

relativní průměr u úderové a stahující se končetiny, který jsem zaznamenala do grafu. 

Relativní průměr jsme vypočítali sečtením hodnot (relativní rozdíl)a vydělením počtem 
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těchto svalů- m. latissimus dorzi, m. serratus anterior  a m. trapezius pars descendent a 

ascendent. 
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6. Výsledky 

Metodou tlakové algometrie jsem zaznamenávala změny prahu bolesti, na 

základě kterých se dá usuzovat i na změnu úrovně svalového napětí. Ze zjištěných 

hodnot jsem mohla pouze vyvozovat, jaký je vztah mezi zapojováním svalů pletenců 

ramenních obou horních končetin při technice úderu choku-cuki (technika úderu 

používaná v karate). Snažila jsem se zde ověřit klinickou teorii hovořící o nutné 

stabilizaci lopatky při práci volné horní končetiny a dále jsem se pokusila ověřit i 

teoretické znalosti hovořící o nutnosti koaktivace obou horních končetin při technice 

úderu choku-cuki.  

Pro porovnání mezi úderovou a stahující se horní končetinou jsem vybrala svaly 

m. latissimus dorzi, m.serratus anterior, m. trapezius ascendent a descendent účastnící 

se při obou pohybech paží, tedy podílející se na úderu a zároveň na stažení paže. Dále 

jsem porovnávala míru zastoupení u ostatních svalů pletenců ramenních, jež se účastní 

na provedení této techniky. 

Analýzy se zúčastnilo 10 trénovaných karatistů, u kterých lze předpokládat 

ustálený pohybový vzor při provedení základní techniky choku-cuki. Probandům byly 

změřeny vybrané svalové body tlakovým algometrem, následně probandi provedli 150x 

techniku choku-cuki dle metronomu a nakonec jim byly opět změřeny shodné svalové 

body. 

Stanovená hypotéza, která předpokládala shodné změny prahu bolesti u úderové 

i stahující se horní končetiny při technice úderu choku-cuki, nebyla potvrzena, protože u 

pěti probandů (proband 1, 3, 6, 8, 10) dochází na stahující se horní končetině k většímu 

snížení prahu bolesti. Dále u tří probandů (2, 5, 7) převažuje snížení prahu bolesti na 

úderové horní končetině a u dvou probandů (4, 9) bylo snížení prahu bolesti téměř 

shodné na obou končetinách. 

Přestože byla hypotéza vyvrácena, výsledky nebyly zcela jednotné a ukazují na 

individuální svalové vzory u každého jednotlivce, avšak při širším nahlédnutí je možné 

zachytit určité obdobnosti, které rozdělují probandy do tří individuálních pohybových 

modelů. 
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První model je charakteristický převažujícím snížením prahu bolesti na úderové 

horní končetiny, kde se nejvíce sníží práh bolesti u m. triceps brachii laterální a dlouhá 

hlava (proband 2, 5, 7), k nimž se dál přidává m. serratus anterior a m. pectoralis major 

pars clavicularis (proband 2 a 7), nebo m. latissimus dorzi s m. trapezius pars 

descendent (proband 5). 

Druhý model je charakteristický téměř shodným snížením prahem bolesti u 

úderové a stahující se paže (proband 4 a 9), kde tedy převažuje o 1 % stahující se horní 

končetina, na které se nejvíce sníží práh bolesti u m. serratus anterior a m. trapezius 

descendent u obou probandů. 

Ve třetím modelu se nám ukazuje největší snížení prahu bolesti na stahující se 

horní končetině, přibližně o 10 % větší snížení prahu bolesti než na úderové horní 

končetině (proband 1, 3, 6, 8, 10). 

U úderových horních končetin je zapojování svalů velmi variabilní. M. triceps 

brachii dlouhá hlava se podílel s největším snížením prahu bolesti u probandů 2, 5, 8. 

Dále se ve větší míře snížil práh bolesti u m. triceps brachii laterální hlava (proband 9, 

3), m. pectoralis major pars clavicularis (proband 1, 7), m. latissimus dorzi (proband 4, 

10) a u jednoho jedince byl sval s největším snížením prahem bolesti m. trapezius 

ascendent (proband 6). 

U stahující horní končetiny se práh bolesti snížil nejvíce u m. serratus anterior 

(proband 3, 4, 9, 10), dále m. biceps brachii mediální hlava (proband 1, 2), m. 

deltoideus posteriori (proband 7, 8), m. latissimus dorzi (proband 5) a m. trapezius 

descendent (proband 6). 
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Proband č. 1  

Anamnestická data: 

PA: Obchodní manažer 

Úrazy: distorze levého kolenního kloubu 

Operace:  0 

Hobby: karate, běh, plavání 

Karate: 

Tabulka 2: Proband č. 1: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 18 let 

Jak často trénujete? cca 4,5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 3: Proband č. 1: Výsledky měření tlakovým algometrem-úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 158 136 -22 -13,89 

m.serratus anterior 307 170 -136 -44,46 

m.trapezius-pars ascendent 255 179 -76 -29,71 

m.trapezius-pars descendent 243 168 -75 -30,86 

m. triceps brachii-laterální strana 178 147 -30 -17,07 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 250 140 -110 -44 

m.deltoideus-pars anterior 357 187 -170 -47,66 

m.pectoralis major-pars clavicularis 267 112 -155 -58,18 

m.pectoralis major-pars sternalis 233 125 -108 -46,28 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

35 172 70 24 
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Tabulka 4: Proband č. 1: Výsledky měření tlakovým algometrem- stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 149 99 -50 -33,56 

m.serratus anterior 257 169 -88 -34,33 

m.trapezius-pars ascendent 248 164 -84 -33,96 

m.trapezius-pars descendent 236 109 -127 -53,81 

m. biceps brachii-mediální hlava 208 105 -103 -49,6 

m. biceps brachii-laterální hlava 211 108 -102 -48,58 

m.deltoideus-pars posteriori 228 149 -79 -34,74 
 

 Tabulka 5: Proband č. 1. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti - porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

        

 

Graf 1: Proband č. 1. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

  

   

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -29,73 

Stahující se 

horní 

končetina -38,92 



60 

 

 

Proband č. 2: 

Anamnestická data: 

PA: elektromechanik 

Úrazy: fraktura levého hlezenního kloubu 

Operace:  0 

Hobby: karate, sport obecně 

Karate: 

Tabulka 6: Proband č. 2: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 10 let 

Jak často trénujete? cca 4,5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? kumite 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 7: Proband č. 2: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 147 117 -30 -20,59 

m.serratus anterior 299 211 -88 -29,54 

m.trapezius-pars ascendent 196 142 -54 -27,38 

m.trapezius-pars descendent 255 209 -46 -17,91 

m. triceps brachii-laterální strana 237 169 -68 -28,83 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 290 159 -131 -45,06 

m.deltoideus-pars anterior 296 229 -67 -22,55 

m.pectoralis major-pars clavicularis 189 135 -54 -28,52 

m.pectoralis major-pars sternalis 179 204 25 14,15 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

32 170 75 25,95 
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Tabulka 8: Proband č. 2: Výsledky měření tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 171 149 -22 -12,89 

m.serratus anterior 374 321 -54 -14,34 

m.trapezius-pars ascendent 307 261 -46 -14,98 

m.trapezius-pars descendent 293 290 -3 -0,91 

m. biceps brachii-mediální hlava 227 177 -50 -22,17 

m. biceps brachii-laterální hlava 272 262 -10 -3,67 

m.deltoideus-pars posteriori 363 314 -49 -13,51 

 

Tabulka 9: Proband č. 2.  Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Graf 2: Proband č. 2. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -23,86 

Stahující se 

horní 

končetina -10,78 
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Proband č. 3: 

Anamnestická data 

PA: analytik 

Úrazy: 0 

Operace:  0 

Hobby: karate, fotbal, PC 

Karate: 

Tabulka 10: Proband č. 3: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 20 let 

Jak často trénujete? cca 4,5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 11: Proband č. 3: Výsledky měření tlakovým algometrem- úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 126 119 -7 -5,8 

m.serratus anterior 214 188 -25 -11,86 

m.trapezius-pars ascendent 299 228 -71 -23,63 

m.trapezius-pars descendent 147 191 44 30,23 

m. triceps brachii-laterální strana 249 168 -81 -32,4 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 199 160 -39 -19,73 

m.deltoideus-pars anterior 234 207 -27 -11,68 

m.pectoralis major-pars clavicularis 197 145 -52 -26,23 

m.pectoralis major-pars sternalis 179 146 -33 -18,25 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

28 180 80 24,69 
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Tabulka 12: Proband č. 3: Výsledky měření tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 138 144 5 3,86 

m.serratus anterior 241 185 -56 -23,13 

m.trapezius-pars ascendent 248 212 -36 -14,38 

m.trapezius-pars descendent 215 179 -36 -16,61 

m. biceps brachii-mediální hlava 165 146 -19 -11,52 

m. biceps brachii-laterální hlava 148 146 -1 -0,9 

m.deltoideus-pars posteriori 250 201 -49 -19,47 

 

Tabulka 13: Proband č. 3. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Graf 3: Proband č. 3. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -2,77 

Stahující se 

horní 

končetina -12,57 
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Proband č. 4: 

Anamnestická data: 

PA: pedagog 

Úrazy: vyražené 2 řezáky, 

fraktura lícní kosti 

Operace: lícní kost 

Hobby: karate, aktivně i pasivně sport 

Karate: 

Tabulka 14: Proband č. 4: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 20 let 

Jak často trénujete? cca 5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 15: Proband č. 4: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 274 164 -110 -40,1 

m.serratus anterior 309 356 47 15,09 

m.trapezius-pars ascendent 382 316 -65 -17,12 

m.trapezius-pars descendent 262 290 27 10,42 

m. triceps brachii-laterální strana 203 295 92 45,39 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 218 292 74 33,79 

m.deltoideus-pars anterior 230 260 30 13,21 

m.pectoralis major-pars clavicularis 353 239 -114 -32,23 

m.pectoralis major-pars sternalis 325 256 -69 -21,13 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

27 183 75 22,4 
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Tabulka 16: Proband č. 4: Výsledky měřením tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 206 180 -26 -12,76 

m.serratus anterior 368 306 -62 -16,76 

m.trapezius-pars ascendent 322 348 26 8,07 

m.trapezius-pars descendent 370 317 -53 -14,25 

m. biceps brachii-mediální hlava 224 215 -9 -4,02 

m. biceps brachii-laterální hlava 226 221 -5 -2,36 

m.deltoideus-pars posteriori 367 343 -24 -6,53 

 

Tabulka 17: Proband č. 4. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Graf 4: Proband č. 4. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -7,93 

Stahující se 

horní 

končetina -8,93 
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Proband č. 5: 

Anamnestická data: 

PA: pedagog 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

Hobby: karate, florbal, fotbal, turistika 

Karate: 

Tabulka 18: Proband č. 5: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 10 let 

Jak často trénujete? cca 5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 19: Proband č. 5: Výsledky měření tlakovým algometrem- úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 157 130 -27 -17,37 

m.serratus anterior 322 285 -37 -11,39 

m.trapezius-pars ascendent 300 246 -55 -18,2 

m.trapezius-pars descendent 262 208 -53 -20,38 

m. triceps brachii-laterální strana 211 173 -37 -17,72 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 263 171 -92 -35,03 

m.deltoideus-pars anterior 230 246 16 6,8 

m.pectoralis major-pars clavicularis 218 187 -31 -14,22 

m.pectoralis major-pars sternalis 215 185 -29 -13,66 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

30 172 70 23,66 
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Tabulka 20: Proband č. 5: Výsledky měření tlakovým algometrem- stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 192 138 -55 -28,42 

m.serratus anterior 328 250 -78 -23,78 

m.trapezius-pars ascendent 278 303 25 9,12 

m.trapezius-pars descendent 223 198 -24 -10,93 

m. biceps brachii-mediální hlava 208 168 -40 -19,2 

m. biceps brachii-laterální hlava 209 172 -38 -17,99 

m.deltoideus-pars posterior 270 269 -1 -0,49 

 

Tabulka 21: Proband č. 5. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

Graf 5: Proband č. 5 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -16,84 

Stahující se 

horní 

končetina -13,5 
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Proband č. 6  

Anamnestická data: 

PA: školník 

Úrazy: 0 

Operace:  0 

Hobby: karate, sport, čtení 

Karate: 

Tabulka 22: Proband č. 6: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 17 let 

Jak často trénujete? cca 5,5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 23: Proband č. 6: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 237 235 -1 -0,56 

m.serratus anterior 452 387 -65 -14,39 

m.trapezius-pars ascendent 318 156 -163 -51,1 

m.trapezius-pars descendent 325 291 -34 -10,45 

m. triceps brachii-laterální strana 310 212 -99 -31,79 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 202 219 17 8,4 

m.deltoideus-pars anterior 246 236 -10 -3,93 

m.pectoralis major-pars clavicularis 324 277 -47 -14,42 

m.pectoralis major-pars sternalis 215 185 -29 -13,66 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

29 174 79 26,09 
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Tabulka 24: Proband č. 6: Výsledky měření tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 277 248 -29 -10,46 

m.serratus anterior 421 378 -43 -10,28 

m.trapezius-pars ascendent 339 283 -56 -15,5 

m.trapezius-pars descendent 366 303 -63 -17,12 

m. biceps brachii-mediální hlava 262 259 -3 1,02 

m. biceps brachii-laterální hlava 265 247 -18 -6,91 

m.deltoideus-pars posterior 330 337 7 2,02 
 

Tabulka 25: Proband č. 6. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

Graf 6: Proband č. 6 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -6,35 

Stahující se 

horní 

končetina -13,34 
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 Proband č. 7  

Anamnestická data: 

PA: student 

Úrazy: fraktura lícní kosti, fraktura hlezenního kloubu levá 

Operace: lícní kost 

Hobby: karate, běh, jízda na kole 

Karate: 

Tabulka 26: Proband č. 7: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 11 let 

Jak často trénujete? cca 4,5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 27: Proband č. 7: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 113 92 -21 -18,53 

m.serratus anterior 132 90 -42 -31,65 

m.trapezius-pars ascendent 126 108 -18 -14,25 

m.trapezius-pars descendent 131 97 -34 -25,77 

m. triceps brachii-laterální strana 139 107 -32 -23,26 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 134 108 -26 -19,4 

m.deltoideus-pars anterior 113 89 -24 -21,53 

m.pectoralis major-pars clavicularis 125 64 -61 -49,07 

m.pectoralis major-pars sternalis 134 74 -60 -44,07 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

18 165 65 23,88 
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Tabulka 28: Proband č. 7: Výsledky měření tlakovým algometrem- stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 109 92 -17 -15,85 

m.serratus anterior 92 87 -6 -6,14 

m.trapezius-pars ascendent 129 109 -20 -15,5 

m.trapezius-pars descendent 132 104 -28 -21,46 

m. biceps brachii-mediální hlava 75 91 16 21,24 

m. biceps brachii-laterální hlava 83 82 -1 -1,6 

m.deltoideus-pars posterior 108 81 -27 -25,8 
 

Tabulka 29: Proband č. 7. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

Graf 7: Proband č. 7 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -22,55 

Stahující se 

horní 

končetina -14,74 
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Proband č. 8  

Anamnestická data: 

PA: student 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

Hobby: karate, běh 

Karate:  

Tabulka 30: Proband č. 8: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 18 let 

Jak často trénujete? cca 4 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? kata 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 31: Proband č. 8: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 210 208 -2 -0,79 

m.serratus anterior 235 212 -23 -9,79 

m.trapezius-pars ascendent 266 215 -50 -18,95 

m.trapezius-pars descendent 223 225 1 0,6 

m. triceps brachii-laterální strana 169 141 -28 -16,54 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 177 134 -44 -24,62 

m.deltoideus-pars anterior 213 208 -5 -2,19 

m.pectoralis major-pars clavicularis 197 166 -31 -15,91 

m.pectoralis major-pars sternalis 202 198 -4 -1,82 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

22 175 72 23,51 



73 

 

 

 

 

Tabulka 32: Proband č. 8: Výsledky měření tlakovým algometrem- stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 173 136 -37 -21,24 

m.serratus anterior 175 154 -21 -12,19 

m.trapezius-pars ascendent 238 208 -31 -12,87 

m.trapezius-pars descendent 235 184 -51 -21,73 

m. biceps brachii-mediální hlava 182 173 -9 -4,94 

m. biceps brachii-laterální hlava 177 176 -1 -0,56 

m.deltoideus-pars posterior 221 164 -57 -25,83 
 

Tabulka 33: Proband č. 8. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Graf 8: Proband č. 8 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -7,23 

Stahující se 

horní 

končetina -17,01 
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 Proband č. 9  

Anamnestická data: 

PA: mechanik 

Úrazy: distorze hlezenního kloubu pravého 

Operace: 0 

Hobby: karate, PC 

Karate: 

Tabulka 34: Proband č. 9: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 14 let 

Jak často trénujete? cca 5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 35: Proband č. 9: Výsledky měření tlakovým algometrem- úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 129 121 -8 -6,46 

m.serratus anterior 214 191 -23 -10,9 

m.trapezius-pars ascendent 299 228 -71 -23,63 

m.trapezius-pars descendent 190 164 -26 -13,68 

m. triceps brachii-laterální strana 253 173 -80 -31,66 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 203 160 -43 -21,22 

m.deltoideus-pars anterior 236 209 -27 -11,58 

m.pectoralis major-pars clavicularis 200 147 -53 -26,62 

m.pectoralis major-pars sternalis 178 146 -33 -18,25 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

25 173 76 25,39 
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Tabulka 36: Proband č. 9: Výsledky měření tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 139 135 -4 -3,11 

m.serratus anterior 241 185 -56 -23,13 

m.trapezius-pars ascendent 248 212 -36 -14,38 

m.trapezius-pars descendent 215 179 -36 -16,61 

m. biceps brachii-mediální hlava 182 161 -21 -11,52 

m. biceps brachii-laterální hlava 168 149 -19 -11,49 

m.deltoideus-pars posterior 255 204 -51 -20,13 
 

Tabulka 37: Proband č. 9. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

Graf 9: Proband č. 9 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a úderové 

horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. trapezius 

ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -13,67 

Stahující se 

horní 

končetina -14,31 
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 Proband č. 10  

Anamnestická data: 

PA: voják- hudebník 

Úrazy: fraktura lýtkové kosti, distorze hlezenního kloubu 

Operace: 0 

Hobby: karate, PC, hudba 

Karate: 

Tabulka 38: Proband č. 10: Anamnestická data 

Jak dlouho se věnujete tomuto sportu? 10 let 

Jak často trénujete? cca 5 hod/týden 

Preferujete kata/kumite/obojí? obojí 

Jaká je Vaše dominantní horní končetina? pravá 

 

Tabulka 39: Proband č. 10: Výsledky měření tlakovým algometrem-  úderové horní končetiny 

Úderová horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 385 308 -76 -19,84 

m.serratus anterior 550 542 -8 -1,52 

m.trapezius-pars ascendent 707 652 -56 -7,87 

m.trapezius-pars descendent 597 585 -12 -2,01 

m. triceps brachii-laterální strana 232 222 -10 -4,31 

m. triceps brachii-dlouhá hlava 284 276 -7 -2,59 

m.deltoideus-pars anterior 467 428 -39 -8,28 

m.pectoralis major-pars clavicularis 451 409 -42 -9,24 

m.pectoralis major-pars sternalis 496 467 -29 -5,91 

Věk (roky) Výška (cm) Váha (kg) BMI 

35 197 105 27,06 
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Tabulka 40: Proband č. 10: Výsledky měření tlakovým algometrem-  stahující se horní končetiny 

Stahující se horní končetina 

Sval 

průměr 

před 

kg/cm
2
 

průměr 

po 

kg/cm
2
 

rozdíl 

kg/cm
2
 rozdíl % 

m. latissimus dorzi 375 320 -55 -14,76 

m.serratus anterior 644 518 -126 -19,61 

m.trapezius-pars ascendent 680 575 -105 -15,4 

m.trapezius-pars descendent 659 585 -74 -11,27 

m. biceps brachii-mediální hlava 427 414 -12 -2,89 

m. biceps brachii-laterální hlava 481 463 -17 -3,61 

m.deltoideus-pars posterior 649 577 -72 -11,15 

 

Tabulka 41: Proband č. 10. Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

 

 

 

Graf 10: Proband č. 10 Relativní průměr- algometrie- změny prahu bolesti- porovnání stahující se a 

úderové horní končetiny (součet hodnot (rozdíl %) u svalů m. latissimus dorzi, m. serratus anterior, m. 

trapezius ascendent, m. trapezius descendent vydělený počtem těchto čtyř svalů) 

 

Srovnání 

relativní 

průměr (%) 

Úderová 

horní 

končetina -7,81 

Stahující se 

horní 

končetina -15,26 



78 

 

7. Diskuze 

 Podle Véleho (2006) má lidský pohyb svůj zdroj síly a je řízen teologicky za 

účelem provedení konkrétního zamýšleného cíle. Charakter tohoto pohybu je střídání 

pohybových fází v pravidelném rytmu o harmonické frekvenci současně s emotivním 

zážitkem, který ovlivňuje psychiku i pohybové chování. Stejně tak jako při provádění 

karate technik, kde celkový pohyb má svůj zdroj síly a především myšlenku na 

prováděnou techniku a konečný, zamýšlený cíl. Pro takto provedený pohyb či sled 

pohybů je velice důležité v těle karateka najít nejen myšlenku, ta sama o sobě není 

dostačující, ale i pravidelnou, plynulou synchronizaci celého těla. Tímto se karateka 

postupně snaží o nalezení přirozenosti, ekonomičnosti v pohybovém chování při cvičení 

karatistických technik z důvodů umění využitelnosti svého těla. 

U mnoha sportovců, kteří vykonávají vizuálně shodný pohyb, nemusí nutně 

docházet ke shodné svalové aktivitě u jednotlivých svalů. Po podrobnější analýze 

shodného pohybu, který vykonávají různé osobnosti, většinou zjistíme, že každý člověk 

vykazuje svůj osobitý, jedinečný vzor. Podle Véleho (1997) je pohybový vzor 

definován jako „časoprostorové schéma určitého pohybového úkonu integrované do 

pohybové matrice uložené jako vzor v paměti, z níž se tyto vzory mohou přenášet do 

výstupních drah“. Z jiného pohledu budou nahlížet na pohybový vzor trenéři jakýchkoli 

jiných sportů a sportovních odvětví, kteří pohybový vzor mohou nazývat pohybovým 

stylem neboli modelem. Například jak sportovec provádí určité atletické úkony, jak 

pohybově spolupracuje se spoluhráčem či naopak se soupeřem, jak pracuje na hřišti, 

dráze či na jakékoli cvičební a zápasící ploše. 

Tyto dva rozdílné pohledy mají společný charakter, a to je důraz na svébytnost 

osobnosti, která se projevuje individuálním provedením každého předem stanoveného 

pohybu. Každý člověk má svůj osobitý projev, jak mentální či psychický, tak 

motorický. Principiálně jsou prováděné techniky shodné, ale jejich provedení a průběh 

může být odlišný. 
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7.1 Diskuze k výsledkům 

Véle (2006) uvádí, že horní končetiny pracují ve funkčních řetězcích, při 

činnosti většinou spolupracují, i když jedna z nich bývá dominantní a převažuje při 

činnosti. Kolář (2009) pro správnou funkci horních končetin mluví o optimálním 

nastavení pohybových segmentů s vyváženou svalovou aktivitou, neboli o centrovaném 

postavení kloubů. Centrované postavení v kloubu u pletence ramenního zajišťují čtyři 

svalové smyčky, které vytvářejí „dynamický závěs lopatky“, který vzniká mezi 

lopatkou a trupem a zajišťuje ve všech pozicích i během pohybu stabilitu lopatky, a tím 

i paže, která se o ní během pohybu opírá. (Véle, 2006) Během pohybu či fixace lopatky 

je v činnosti celý tento závěs. 

Pohyb, který byl vybrán pro ověření těchto klinických poznatků, byl zvolen 

záměrně, protože patří mezi základní techniky v karate, choku- cuki. S touto technikou 

se žák karate setkává jako s první, jelikož jeho pohybový mechanismus je analogický 

pro všechny techniky cuki. Z metodického hlediska je vhodné začít s nácvikem choku-

cuki v jednoduchém postoji, jelikož cvičení probíhá na místě, a není tedy komplikováno 

přílišným pohybem trupu a přesouváním těžiště těla. (Nakayama, 2003) Při technice 

choku-cuki nevykonává pohyb pouze úderová horní končetina, ale zároveň i stahující se 

paže, která pomáhá dodávat celkovou energii této technice. 

Zvolená frekvence prováděných technik po sobě podle metronomu byla zvolena 

záměrně tak, aby se probandi měli možnost zrelaxovat a připravit na další provedení 

techniky a nedocházelo tak ke kyslíkovému dluhu a následně k provedení 

neplnohodnotných technik. Tedy aby každá provedená technika byla stoprocentní. Tuto 

frekvenci jsem stanovila po praktické konzultaci s reprezentačním trenérem Ing. R. 

Růžičkou. 

Porovnávala jsem tedy, jaký je práh bolesti u svalstva podílejícího se na výše 

uvedeném pohybu. K celkovému porovnání obou horních končetin (úderové i stahující 

se) jsem vybrala svaly aktivující se na obou dvou horních končetinách. 

Ověření hypotézy: 

Analýza, kterou jsem ověřovala na svalech m. latissimus dorzi, m. serratus 

anterior, m. trapezius pars ascendent a pars descendent ukazuje, že při technice úderu 

choku-cuki jsem naměřila, u většiny probandů (proband 1, 3, 6, 8, 10), nižší práh bolesti 
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na stahující se horní končetině. U tří probandů (2, 5, 7) převažuje snížení prahu bolesti 

na úderové horní končetině a u dvou probandů (4, 9) bylo snížení prahu bolesti téměř 

shodné na obou končetinách. Z toho vyplývá, že hypotéza (kap. 4) byla vyvrácena. 

Tento výsledek považuji za velmi přínosný, jelikož poukazuje na další možnosti bádání 

v tomto směru. Ačkoliv hypotéza byla vyvrácena a pohybové vzory probandů nesou 

svou jedinečnost, mohli jsme zpozorovat určité shody v nejvíce používaných svalech u 

probandů.  

První model je charakteristický tím, že při technice úderu choku-cuki jsem 

měřením zjistila nižší práh bolesti na úderové horní končetině (toto bylo naměřeno u tří 

probandů), kde se nejvíce sníží práh bolesti u m. triceps brachii laterální a dlouhá hlava, 

k nimž se následně přidává m. serratus anterior a m. pectoralis major pars clavicularis (u 

dvou probandů), nebo m. latissimus dorzi s m. trapezius pars descendent (u jednoho 

probanda). Lze vyvozovat, že tito probandi dávají důraz hlavně na úderovou horní 

končetinu a opomíjejí nutnost stabilizace druhé horní končetiny a následně celého těla, 

která je důležitá v okamžiku nárazu ruky na cíl. 

Druhý model je charakteristický téměř shodnými prahy bolesti, lze tedy 

usuzovat na shodnou aktivitu úderové a stahující se paže (u 2 probandů), kde převažuje 

o 1 % stahující se horní končetina, na které se nejvíce sníží práh bolesti u m. serratus 

anterior a m. trapezius descendent u obou probandů. Zde se můžeme domnívat, že u 

těchto probandů se při technice choku-cuki aktivuje svalstvo obou horních končetin 

téměř shodně a dochází u nich k celkové spolupráci, a tedy k lepšímu celkovému 

stabilizování pletenců ramenních a následně k přenesení síly do celého těla. 

Ve třetím modelu se ukazuje největší změna prahu bolesti na stahující se horní 

končetině, přibližně o 10 % více než na úderové horní končetině, toto bylo potvrzeno 

měřením u pěti probandů. Můžeme tedy spekulovat o tom, že tito probandi dávají důraz 

na stahující se horní končetinu, která se pro ně stává něco jako „hnací motor“ pro 

končetinu úderovou. 

I když hypotéza byla vyvrácena, otázkou zůstává, jaký by byl práh bolesti na 

svalech úderové horní končetiny při úderu na pevný cíl tzv. s pevným odporem (např. 

pískový pytel), kde by muselo docházet k většímu celkovému zpevnění těla, a tedy i 

obou pletenců ramenních vzhledem k danému odporu. V karate se často praktikují 

techniky bez odporu, při trénování základních technik kihon nebo v kata, ale při 
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zápasové formě, ve formě kumite, dochází k úderu na daný cíl s odporem, tzv. kontakt 

mezi soupeři. Dalším odporem, který karateka musí při tréninku překonávat, je 

makiwara, tzv. odrážecí úderové prkno sloužící pro zlepšení principu techniky choku-

cuki. Jako další možný experiment by bylo vhodné porovnat nejen pletence ramenní 

proti sobě, ale i tyto výsledky s využitím odporu.  

Zapojování svalů do pohybu je dále ovlivňováno i dalšími vlivy jako je aktuální 

psychické rozpoložení osobnosti, únava a podobně.  

7.2 Úskalí experimentu 

Validita tohoto experimentu byla snížena použitím pouze jedné metody pro 

objektivizaci studie. Protože tato studie nemá dostatečný počet probandů ve 

výzkumném vzorku a nejedná se o náhodný výběr, není možné na populaci výsledky 

zcela zobecňovat. Za respondenty byli vybráni pouze muži. Ženy byly z tohoto 

experimentu vyloučeny záměrně kvůli odlišným fyziologickým pochodům. 

Jako další úskalí shledávám, že bylo nutné stanovit konstanty, kdy si musíme 

uvědomit, že karateka nepoužívá jednu techniku v jednom rytmu 150x opakovanou za 

sebou, ale využívá různé variace technik pro danou situaci. Toto provedení bylo 

stanoveno z důvodu potřeby vyvolat opakované kontrakce svalu, které po určité době 

způsobí svalovou únavu, a následně snížení prahu bolesti v používaných svalech. 

Také subjektivita při odebírání dat je jedním z úskalí experimentu. Hraje zde 

velkou roli míra vnímání bolesti respondentem. Tomuto úskalí se samozřejmě přesným 

instruováním respondenta snažíme vyvarovat, ale nastává zde i možnost, že se proband 

překonává, např. karateka může být přesvědčen o tvrdosti svého sportu a mohou se 

objevit snahy překonávat bolest.  

Měření probandů probíhalo v delším časovém sledu, jelikož po provedené sérii 

technik se probandi cítili unaveni, a tudíž zde mohlo dojít ke snížení vnímání při 

opakovaném měření. To považuji též za možný negativní prvek tohoto experimentu. 

Zprůměrováním hodnot mělo dojít ke snížení možnosti subjektivní manipulace 

respondentem.  

Možné další zkreslení výsledků může být způsobeno fyzickou náročností měření 

pro samotného výzkumníka, který provádí experiment. Vzhledem k náročnosti průběhu 
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experimentu pomocí vybrané metody nebyla zcela zajištěna rovnoměrně vyvíjená 

tlaková síla na přesně definované svalové body u měřených probandů.  

7.3 Přínos experimentu 

Za přínos tohoto experimentu považuji vyvrácení hypotézy a nahlédnutí do 

svalové spolupráce obou horních končetin při technice úderu choku-cuki. Skutečnost, že 

došlo k asymetrické změně prahů bolesti a že se tady více měnil práh bolesti na stahující 

se horní končetině, nám poukazuje na důležitost této fáze pohybu při technice choku-

cuki. Při technice úderu choku-cuki spolupracuje celé tělo od dolních končetin přes 

pánevní svaly, trupové a zádové svaly až po svaly horních končetin a mimické svaly. 

Mohlo by se z toho vyvozovat, že se jedná o úder celým tělem, ale zásadní je kvalita 

provedení techniky. Pokud technika nebude provedena kvalitně a precizně, nebude tak 

silná, i když jí provedeme tzv. „celým tělem“. Proto v této studii poukazuji pouze na 

svalovou spolupráci pletenců horních končetin, která je velice důležitá a úzce 

spolupracuje se svalstvem ostatních svalových skupin. Nižší práh bolesti zjištěný na 

stahující se horní končetině nám může poukazovat na fakt, že se jedná o jakýsi motor 

rychlosti pohybu. Je možné, že tento motor dodává technice prvotní impulz, který 

využívá úderová horní končetina k rychlejšímu pohybu. 

Pokud tomu tak je a stahující se horní končetina vykazuje nižší práh bolesti, 

ze kterého bychom mohli vyvozovat, že se více podílel při daném pohybu než u úderové 

horní končetiny, je na místě, abychom dále uvažovali nad tím, jestli je vhodné 

preferovat pouze jednu (dominantní) úderovou horní končetinu, anebo se snažit o 

svalovou symetrii na obou horních končetinách, respektive snažit se o stejnoměrné 

využití všech svalů v těle karateka. 

Námětem dalšího experimentu by mohlo být provedení totožného měření u 

shodných probandů, ale s opačnou úderovou horní končetinou. Otázkou zůstává, jestli 

by výsledky měření došly ke stejným hodnotám. 

Experimentem získaná data by mohla sloužit jako východisko k dalším 

výzkumům v této oblasti, které by mohly být nápomocné např. trenérům a jejich žákům 

při dalším rozvoji účinnosti technik. Technika úderu choku-cuki je technikou základní, 

ze které principiálně vycházejí i ostatní přímé úderové techniky, a proto si myslím, že je 
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na místě se touto technikou zabývat v počátku. Je velice důležité ubírat se od 

prvopočátku cvičení technik karate správným směrem, aby dlouholetý trénink, který 

žáka karate čeká, měl co nejefektivnější dopad na rozvoj dovedností, jež karateka 

uplatní jak v sebeobranně či na zápasišti ve formě závodu. 
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8. Závěr 

Výsledky tohoto experimentu se sice nedají zobecnit na celou populaci, ale 

poukazují na možnost dalšího bádání v této oblasti.  

V této studii byly splněny všechny stanovené cíle. V teoretické práci jsem 

shrnula základní principy technik karate. V praktické části jsem provedla experiment, 

kde jsem vyšetřila přesně definované svalové body tlakovým algometrem před a po sérii 

technik úderu choku-cuki u aktivních a trénovaných karatistů. A následně jsem 

zhodnotila výsledky. 

Výsledky práce ukazují na různou změnu prahu bolesti mezi horními 

končetinami, i když je nutná oboustranná svalová spolupráce pletence ramenního. 

K těmto výsledkům jsem dospěla za použití objektivní metody tlakové algometrie.  

Rozdělení do tří modelů je pouze pro lepší orientaci a snazší interpretaci 

výsledků. Zjistila jsem, že při provádění techniky choku-cuki se ve většině případů 

snižuje práh bolesti více svaly na stahující se horní končetině. Těmito výsledky se 

vyvrátila stanovená hypotéza. 

Vzhledem ke snaze tento sport dále posunovat na vyšší úroveň (např. účast na 

OH) se domnívám, že pohybové analýzy najdou svá uplatnění. 
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Příloha č. 1    Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  Vyjádření etické komise UK FTVS 

 



 

 

Příloha č. 2    Vzor informovaného souhlasu 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a o souhlas k  uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce na FTVS UK. 

Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření. 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný 

pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto 

písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi 

řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

 

Datum:……………………………………… 

 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………........ 

 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………............. 

 



 

 

 

 

 


